


Νέα “εποχή” για τα 
ελληνικά σούπερ μάρκετ

Χρονιά μεγάλων αλλαγών αναμένε-
ται να αποτελέσει το 2020 για των κλάδο
των σούπερ μάρκετ, καθώς οι επενδύ-
σεις των μεγάλων αλυσίδων έχουν δια-
μορφώσει σταδιακά μια νέα αγοραστική
εμπειρία. Το σούπερ μάρκετ του “μέλ-
λοντος” είναι πλέον γεγονός και στην
Ελλάδα, αφού η τεχνητή νοημοσύνη, τα
ρομπότ, οι mobile εφαρμογές και η
απουσία ταμείων, που χαρακτήριζαν μέ-
χρι τώρα τα καταστήματα του εξωτερι-
κού, σιγά σιγά υιοθετούνται και από τις
εγχώριες εταιρείες. Η πλειοψηφία των

μεγάλων επιχειρήσεων του εγχώριου
κλάδου, έχει ανακοινώσει την πρόθεσή
της να στραφεί προς την κατεύθυνση
της ενισχυμένης τεχνολογίας, κάνοντας
ήδη και τα πρώτα σχετικά “βήματα”.
Εδώ και αρκετά χρόνια, η ΑΒ Βασιλό-
πουλος έχει επενδύσει στα καταστήμα-
τα με ταμεία που χρησιμοποιούν σκά-
νερ. Μάλιστα με αφορμή την συμπλή-
ρωση των 80 χρόνων από την έναρξη
λειτουργία της, εταιρεία ανακοίνωσε νέ-
ες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως οθόνες
ψηφιακής σηματοδότησης, μηχανισμό

για σειρά προτεραιότητας, κιόσκια με
χρήσιμες πληροφορίες, αυτόματα τα-
μεία πληρωμής, ενώ στο κατάστημα του
Ελληνικού, υπάρχει και ο Pepper, το φι-
λικό ρομπότ που καλωσορίζει, δίνει
πληροφορίες και ψυχαγωγεί τους πελά-
τες του καταστήματος.

Αυτόματα ταμεία διαθέτει ήδη και ο
Σκλαβενίτης στο εμπορικό κέντρο Ave-
nue στο Μαρούσι, ενώ τα My Market
πριν λίγο καιρό παρουσίασαν το πρώτο
εικονικό κατάστημα στο μετρό του Συν-
τάγματος.
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Βαριές «καμπάνες» προβλέπει το
νέο ποινολόγιο της Επιθεώρησης Εργα-
σίας και τα πρόστιμα διαφοροποιούνται
και κλιμακώνονται ανά κατηγορία επιχεί-
ρησης (αριθμός εργαζομένων) αλλά και
σοβαρότητα της παράβασης. Επιπλέον,
προβλέπονται και ατομικά πρόστιμα ανά
θιγόμενο εργαζόμενο. 

Για τις χαμηλές παραβάσεις π.χ.
πλημμελής τήρηση βιβλίου αδειών, τα
πρόστιμα κυμαίνονται από 300 ως 2.000
ευρώ, για τις σημαντικές από 500 ως
3.000 ευρώ, για τις υψηλές παραβάσεις
από 1.000 ως 4.000 ευρώ, ενώ για τις
πολύ υψηλές παραβάσεις οι «καμπά-
νες» φτάνουν ως τις 8.000 ευρώ. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις προστίμων
για υψηλές παραβάσεις ανά θιγόμενο
εργαζόμενο: 
nΜη χορήγηση κανονικής άδειας:

900€
nΜη καταβολή επιδόματος και αναλο-

γίας επιδόματος αδείας: 900€
nΕργασία χωρίς σχετική άδεια κατά Κυ-

ριακή ως ημέρα υποχρεωτικής εβδο-

μαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) και κατά
τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας:
800€

nΕργασία κατά Κυριακή ως ημέρα υπο-
χρεωτικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης
(ρεπό) και κατά τις ημέρες υποχρεωτι-
κής αργίας: 800€

nΜη χορήγηση αναπληρωματικής ημέ-
ρας ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά
ημέρα Κυριακή άνω των 5 ωρών:
800€

nΜη καταβολή προσαυξήσεων για ερ-
γασία κατά νύχτα: 800€

nΜη καταβολή αποδοχών ανυπαίτιου
κωλύματος: 800€

nΜη καταβολή επιδομάτων εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα: 800€
Σε περίπτωση επανειλημμένης επι-

βολής κυρώσεων για τέλεση ίδιων πα-
ραβάσεων στο παρελθόν από την επιχεί-
ρηση/εργοδότη, το συνολικό ποσό του
προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις
χαμηλές, 10% στις σημαντικές, 15% στις
υψηλές και 20% στις πολύ υψηλές πα-
ραβάσεις. 

Οδηγίες για τις κατασχέσεις λογαριασμών λόγω οφειλών

Editorial
Με σκο-

πό να προ-
σελκύσουν
στα κατα-
σ τ ή μ α τ α
τους Mil-
l e n n i a l s ,
των οποίων
η καθημερι-
νότητα είναι
ά ρ ρ η κ τ α

συνδεδεμένη με την τεχνολο-
γία, τα ελληνικά σούπερ μάρκετ
προβαίνουν σε επενδύσεις εκα-
τομμυρίων αλλάζοντας εντελώς
το “σκηνικό”. Νέες τεχνολογίες,
ρομπότ, ψηφιακές οθόνες και
εικονικά καταστήματα είναι κά-
ποιες από τις μεταβολές που
διαμορφώνουν το σούπερ μάρ-
κετ του “αύριο”.

Θύμιος Κτενίδης 

2

Ηλεκτρονικά και πιο γρήγορα, θέλει το
ΚΕΑΟ να κινούνται οι διαδικασίες δέσμευσης
αλλά και αποδέσμευσης τραπεζικών λογαρια-
σμών, λόγω χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Ειδικότερα, συμφωνήθηκε με τις τράπεζες
ότι από την Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 παύει
η εκτύπωση, η επικύρωση και η χειρόγραφη
επίδοση των άρσεων από τις περιφερειακές
υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. και τίθεται σε παραγωγική
λειτουργία η νέα κεντρικοποιημένη διαδικασία

επίδοσης των άρσεων με ηλεκτρονικό αρχείο.
Επιπλέον, επειδή το δικαίωμα της χορήγη-

σης άρσης δέσμευσης στον οφειλέτη θεμελιώ-
νεται κατά την υπαγωγή της οφειλής σε καθε-
στώς ρύθμισης και την πληρωμή της πρώτης
δόσης αυτής, υπό την προϋπόθεση της υποβο-
λής σχετικής αίτησης (άρσης), η οδηγία προς τις
υπηρεσίες είναι οι άρσεις να εκδίδονται άμεσα
(κατά το δυνατόν ταυτόχρονα με την παραλαβή
της αίτησης). 

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΟΦΙΜΩΝ
-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Εκδότης: 
Ευθύμης Κτενίδης

Σύμβουλος Έκδοσης: 
Γιώργος Παππούς

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
sales@productsgreek.com

Τα νέα πρόστιμα του
υπουργείου Εργασίας
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Οι επιχειρήσεις φοβούνται τις κυβερνοεπιθέσεις!
Για πρώτη φορά, τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο (39%

των απαντήσεων) κατατάσσονται ως ο σημαντικότερος επιχει-
ρηματικός κίνδυνος παγκοσμίως στο ένατο Allianz Risk Baro-
meter 2020, μετακινώντας τον για πολλά χρόνια κορυφαίο κίν-
δυνο της διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας (Business
Interruption) (37% των απαντήσεων) στη δεύτερη θέση!

Η ευαισθητοποίηση για την απειλή των κυβερνο-επιθέσεων
αυξήθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυξανόμε-
νης εξάρτησης των εταιρειών από συστήματα πληροφορικής
και δεδομένα καθώς και λόγω μιας σειράς συμβάντων με σο-
βαρές επιπτώσεις. Στην κατάταξη των επιχειρηματικών κινδύ-
νων για την Ελλάδα ανήλθαν στην 3η θέση, όταν το 2019 βρί-
σκονταν μόλις στην 9η θέση.

Περισσότερο
κρατικό χρήμα
στην αγορά

Αφήνοντας κανείς στην άκρη
την αντιπαράθεση κυβέρνησης- αν-
τιπολίτευσης για το πώς εκτελούν-
ταν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων τα προηγούμενα χρόνια, η
ουσία είναι ότι κάτι αλλάζει και είναι
ενδεικτικό ότι οι πραγματικές επεν-
δυτικές δαπάνες για το 2019 φαίνε-
ται ότι έκλεισαν λίγο πιο πάνω από
τα 5 δις ευρώ. 

Ενθαρρυντικό είναι, επίσης, ότι
βαίνοντας στο κλείσιμο αυτής της
προγραμματικής περιόδου για το
ΕΣΠΑ, η Ελλάδα απορροφά περισ-
σότερα κονδύλια (πάνω από 2,2 δις
ευρώ) από τις Βρυξέλλες. 

Ακόμα και η πάντα δύσκολη γερμανι-
κή επιχειρηματική κοινότητα, φαίνεται
ότι αναγνωρίζει πως κάτι κινείται στην
Ελλάδα. 

“Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία απο-
καθίστανται, το επενδυτικό περιβάλλον
βελτιώνεται κι αυτό αποτυπώνεται στην
πορεία των ελληνικών χρεογράφων στις
αγορές, όπως και στο γεγονός ότι για το
2020 η κυβέρνηση αναμένει ρυθμούς
αύξησης του ΑΕΠ κατά πολύ υψηλότε-
ρους του 2%, με ένταση των επενδύσε-
ων, τόνωση της ζήτησης, αλλά και μεί-

ωση της ανεργίας», σημείωσε ο Πρό-
εδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελη-
τηρίου, Κωνσταντίνος Μαραγκός, κατά
την Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του Επι-
μελητηρίου. 

Οι γερμανικές επενδύσεις στην Ελ-
λάδα έχουν αυξηθεί στα 4,2 δισ. ευρώ,
υποστηριζόμενες συνολικά από 121
γερμανικές και ελληνογερμανικές επι-
χειρήσεις, που απασχολούν 29.000 ερ-
γαζόμενους και πραγματοποιούν ετήσιο
τζίρο της τάξης των 8,3 δισ. ευρώ, ή περί-
που 3% του ΑΕΠ της Ελλάδας.

Αισιόδοξα γερμανικά
μηνύματα για 
την οικονομία 
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Νέα βραβεία για την Alpha Bank
Τρία επιπλέον βραβεία για τις καινοτομίες που εισάγει

στον τομέα του mobile business και τη μεγάλη αποδοχή της
από το καταναλωτικό κοινό, έλαβε η νέα εφαρμογή του Προ-
γράμματος Bonus (Bonus app) της Alpha Bank, στον 8ο ετή-
σιο διαγωνισμό e-Volution Awards 2020.  

Ειδικότερα, το Bonus app εξασφάλισε το Χρυσό Βραβείο
στην κατηγορία “Mobile app”, το Χρυσό Βραβείο στην κατη-
γορία “User Interface” και το Ασημένιο Βραβείο στην κατη-
γορία  “Redesign – Relaunch (Website | e-shop | App)”.

Οι νέες αυτές διακρίσεις στα e-Volution awards, έρχονται
σε συνέχεια των πρόσφατων βραβείων που έλαβε η Alpha
Bank στα Mobile Excellence Awards 2019.

Από το Δεκέμβριο του 2018, περισσότεροι από 265.000
Πελάτες Bonus έχουν εγγραφεί στην πρωτοποριακή εφαρ-
μογή και την χρησιμοποιούν καθημερινά.  

Πράσινο φως από την Κομισιόν για την πώληση της
θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία

“No problem” απάντησε η Κομισιόν
στις καταγγελίες περί παραβίασης των
κανόνων κρατικών ενισχύσεων, στην πε-
ρίπτωση της πώλησης της βουλγαρικής
θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στη
Eurobank.  

Τον Νοέμβριο του 2015, η Επιτροπή
ενέκρινε την κρατική ενίσχυση που χο-
ρήγησε η Ελλάδα για την αναδιάρθρωση
της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς
δυνάμει των κανόνων της ΕΕ περί κρατι-
κών ενισχύσεων και βάσει σειράς δε-
σμεύσεων. Όσον αφορά την Τράπεζα

Πειραιώς, μία από τις δεσμεύσεις ήταν
ότι η τράπεζα θα πωλούσε τις ξένες θυ-
γατρικές της πριν από το τέλος του 2018.
Όσον αφορά τη Eurobank, μία από τις δε-
σμεύσεις ήταν ότι η τράπεζα θα υπόκειτο
σε απαγόρευση εξαγορών έως το τέλος
του 2018. Το Νοέμβριο του 2018, η Τρά-
πεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την πώληση
της βουλγαρικής θυγατρικής της στη Eu-
robank, πώληση η οποία ολοκληρώθηκε
τον Ιούνιο του 2019. 

Τον Ιανουάριο του 2019, η Επιτροπή
έλαβε καταγγελία από έναν από τους μη

επιτυχόντες υποψηφίους, με βάση την
οποία i) η πώληση της βουλγαρικής θυ-
γατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στη Eu-
robank παραβίαζε τις δεσμεύσεις ως
προς τις κρατικές ενισχύσεις ii) η πώλη-
ση της βουλγαρικής θυγατρικής στη Eu-
robank βάσει εικαζόμενης επιρροής του
ελληνικού κράτους στη διαδικασία πώ-
λησης, συνιστούσε παράνομη κρατική
ενίσχυση. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε τε-
λικά αυτούς τους ισχυρισμούς, βάζοντας
στο αρχείο την υπόθεση. 
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Σημαντική ώθηση στην ελληνική οικονομία από τη μικρομεσαία βιομηχανία που καινοτομεί
Αποκαλυπτική είναι η νέα μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση

Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας και εστιάζει στην
καινοτομική δραστηριότητα των ελληνικών μικρομεσαίων βιομη-
χανιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Δείκτη Καινοτομίας, η Ελλάδα κα-
τατάσσεται στην 34η θέση μεταξύ 44 ευρωπαϊκών χωρών, υστε-
ρώντας σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Παρά το δυσμε-
νέστερο εγχώριο περιβάλλον καινοτομίας, οι ελληνικές βιομηχα-
νικές ΜμΕ καταφέρνουν, όμως, να καινοτομούν (σε ποσοστό 43%
του τομέα έναντι 50% στην ΕΕ), με τις καινοτόμες επιχειρήσεις να
επιτυγχάνουν υψηλότερες αποδόσεις τόσο σε επίπεδο πωλήσεων
όσο και κερδοφορίας, με αύξηση του κύκλου εργασιών τους την
προηγούμενη 5ετία της τάξης του 11,2%.

«True Leader»
για άλλη μια 
χρονιά η Εθνική
Ασφαλιστική 

«True Leader» και για το 2018
αναδείχθηκε η Εθνική Ασφαλιστι-
κή, προσθέτοντας μια ακόμη διά-
κριση στο ενεργητικό της.

Ειδικότερα, η διάκριση «True
Leader» σημαίνει ότι η Εθνική
Ασφαλιστική συμπεριλαμβάνεται
στις 500 πιο κερδοφόρες Εταιρεί-
ες για το 2018, συγκαταλέγεται
στις 500 Εταιρείες με το μεγαλύ-
τερο αριθμό προσωπικού, αυξά-
νοντας τις θέσεις εργασίας, βρί-
σκεται στις κορυφαίες θέσεις του
Κλάδου της με βάση τον Κύκλο
Εργασιών και έχει υψηλό ICAP
Score (Διαβάθμιση Πιστοληπτι-
κής Ικανότητας).

Το στοίχημα ρυθμών ανάπτυξης του-
λάχιστον 3% δεν αρκεί από μόνο του για
να δώσει στην οικονομία την αναγκαία
βιωσιμότητα, όπως άλλωστε αποδείχθη-
κε την περίοδο της κρίσης, όταν το μον-
τέλο των προηγούμενων ετών έσκασε
σαν φούσκα.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι απαιτείται
μακροπρόθεσμος προγραμματισμός, το
Σχέδιο για την Ανάπτυξη ανατέθηκε με
απόφαση του Πρωθυπουργού σε ομάδα
«σοφών». Πρόεδρος είναι ο Χριστόφο-
ρος Πισσαρίδης (καθηγητής του LSE και

Πανεπιστημίου Κύπρου, Βραβείο Nobel
Οικονομικών 2010) και αναπληρωτής
του ο Νίκος Βέττας (Γενικός Διευθυντής
ΙΟΒΕ, καθηγητής ΟΠΑ). Λοιπά μέλη της
με συντονιστικό ρόλο είναι οι Δημήτρης
Βαγιανός (καθηγητής στο LSE) και Κω-
σταντίνος Μεγήρ (καθηγητής στο Πανε-
πιστήμιο Yale).

Η Επιτροπή καλείται να προτείνει
σχέδιο που θα μεγιστοποιεί τους ρυθ-
μούς ανάπτυξης σε ορίζοντα δεκαετίας
και με έμφαση επιλογών πολιτικής στην
πρώτη πενταετία.

Στα χέρια “σοφών” το
αναπτυξιακό σχέδιο



Τυρί για τοστ Dirollo emmental light 
Ακολουθώντας τις επιταγές της αγοράς και την

ανάγκη του καταναλωτικού κοινού για γαλακτοκομικά
προϊόντα χαμηλών λιπαρών, η Dirollo λάνσαρε στα ελ-
ληνικά σούπερ μάρκετ το τυρί Dirollo emmental light.
Πρόκειται για ένα προϊόν που έχει τη γνώριμη γεύση του
emmental αλλά με χαμηλά, μόλις 16% λιπαρά και πα-
ράγεται από αγελαδινό, αποβουτυρωμένο γάλα. Το
προϊόν είναι κατάλληλο και για χορτοφάγους, διότι δεν
περιέχει ζωϊκή πυτιά και μπορεί να αποτελέσει την πρώ-
τη ύλη για τοστ, σάντουιτς και πίτσες, σαλάτες, ζυμαρι-
κά, σουφλέ, για σνακ, γλυκά και άλλες παρασκευές. Ο
καταναλωτής μπορεί να το προμηθευτεί σε φρατζόλα,
στον πάγκο των τυριών ή σε έτοιμες κομμένες φέτες σε
συσκευασία των 175γρ. στο ψυγείο των συσκευασμέ-
νων τυριών σε όλα τα σούπερ μάρκετ.

Κρασιά Νεμέας σε πρακτική συσκευασία

Σε πρακτική συσκευασία του ½ λί-
τρου κυκλοφόρησαν 4 διαφορετικά
κρασιά από το οινοποιείο του Συνεται-
ρισμού Νεμέας. Σύμφωνα με το οινο-
ποιείο πρόκειται για τα προϊόντα:

Ερυθρός ξηρός: Βαθυκόκκινο
αγιωργίτικο. Πλούσιο, με πολύ καλή
δομή, ισορροπία και βελούδινη επί-
γευση. Συνοδεύει μεγάλη ποικιλία πιά-
των όπως ζυμαρικά, σαλάτες και κρέα-
τα με γλυκόξινες σάλτσες. Ένα πλατό
με τυριά και αλλαντικά αποτελεί επίσης
κατάλληλη επιλογή.

Ροζέ ξηρός:  Λαμπερό, ανοιχτό κε-

ρασί αγιωργίτικο. Συνοδεύει σαλάτες,
λευκό κρέας , ζυμαρικά και ελαφριά
πιάτα της ώρας.

Λευκός Ξηρός:  Φρέσκο, απαλό
Σαββατιανό. Χρυσοπράσινο χρώμα.
Έντονο και ώριμο στη μύτη με τα αρώ-
ματα του λεμονιού και του πεπονιού.
Ξηρό στον ουρανίσκο, καλά ισορροπη-
μένο με ζωηρή οξύτητα, ικανοποιητικό
σώμα και έντονη μεταλλικότητα. Συνο-
δεύει σαλάτες, ήπια πιάτα με πουλερι-
κά και σάλτσες εσπεριδοειδών ή λαχα-
νικών, ψάρια και θαλασσινά ψητά ή σε
τηγάνι. Γενικότερα πιάτα λιγότερο λι-

παρά με ελαφριές γεύσεις, ζυμαρικά
ακόμα και φρούτα συνδυάζονται εύκο-
λα.

Ερυθρός Ημίγλυκος:  Ένα διαυγές
κρασί με χρώμα βαθύ κόκκινο με μωβ
ανταύγειες. Έντονο στη μύτη με αρώ-
ματα κόκκινων φρούτων όπως βύσσι-
νο και βατόμουρο αλλά και τη γλυκιά
επίγευση των ξηρών καρπών. Συνο-
δεύει άριστα τα σοκολατένια γλυκά, τα
γλυκά με κρέμα, τα κόκκινα φρούτα,
τους ξηρούς καρπούς, κίτρινα σκληρά
ή και πικάντικα τυριά.

6
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Νέα Φαρίν Λακτέ από την εταιρεία Γιώτης
Σιτάλευρο, βρώμη

ολικής άλεσης και γά-
λα περιέχει ο νέος
κωδικός Φαρίν Λακτέ
για μωρά από 6 μη-
νών και άνω, που κυ-
κλοφόρησε σε σού-
περ μάρκετ και μικρό-
τερα σημεία λιανικής
πώλησης από την ελ-
ληνική εταιρεία Γιώ-
της.

Σύμφωνα με την
εταιρεία, κάθε γεύμα
φαρίν λακτέ με βρώ-
μη Γιώτης προσφέρει
στο μωρό:

Σίδηρο, που συμ-
βάλλει στη φυσιολο-
γική γνωσιακή ανά-
πτυξη του παιδιού.

Ασβέστιο και βιτα-
μίνη D, που συμβάλ-
λουν στην υγιή ανά-
πτυξη των οστών.

Βιταμίνες Α, C και
D που μαζί με το σίδη-
ρο συμβάλλουν στη
φυσιολογική λειτουρ-
γία του ανοσοποιητι-
κού συστήματος.

Βιταμίνες Β1, Β2,
Β6, Β12 που συμβάλ-
λουν στη φυσιολογική
λειτουργία του νευρι-
κού συστήματος και
στη μετατροπή της
τροφής σε ενέργεια.

Επίσης κάθε γεύ-
μα αποτελεί πηγή φυ-
τικών ινών. Οι βρεφι-
κές κρέμες Γιώτης
παράγονται στην Ελ-
λάδα και ανταποκρί-
νονται στις προδια-
γραφές της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για τις
παιδικές τροφές.

Προϊόντα κρέατος, κατεψυγμένα
τρόφιμα, κατεψυγμένα λαχανικά,
hamburgers, πίτσα, έτοιμα γεύματα,
ελληνικές παραδοσιακές σαλάτες, φέ-
τα και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλα-
δο είναι πλέον σε θέση να προμηθευ-
τεί ο καταναλωτής από την οικογένεια
προϊόντων της εταιρείας Υφαντής, η
οποία ενσωματώνει διαρκώς νέους
κωδικούς στο χαρτοφυλάκιό της. Σε
αυτό το πλαίσιο, η βιομηχανία λάνσαρε
πρόσφατα στην εγχώρια αγορά το προ-
ϊόν Ηοt Dοg Nuggets Υφαντής, που
απευθύνεται κυρίως σε νεαρούς κατα-
ναλωτές. Πρόκειται για έτοιμα, ψημέ-
να και παναρισμένα λουκάνικα, που
διατίθενται πλέον στα ψυγεία των σού-
περ μάρκετ σε συσκευασίες των 500
γραμμαρίων. Τα Ηοt Dog Nuggets
Υφαντής είναι έτοιμα για κατανάλωση,
καθώς απαιτείται απλώς ζέσταμα και
είναι έτοιμα για σερβίρισμα.

Nuggets με λουκάνικο από την 
αλλαντοβιομηχανία Υφαντής
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Προϊόντα Κοντοβερός για χορτοφάγους
Τα προϊόντα Deli, μια σειρά που περιλαμ-

βάνει μπιφτέκι, κεμπάπ και λουκάνικο θα-
λασσινών, κυκλοφόρησαν στα σούπερ μάρ-
κετ από την εταιρεία κατεψυγμένων προϊόν-
των Κοντοβερός. Η σειρά είναι ιδανική για
χορτοφάγους, για όσους ακολουθούν δίαιτα
χαμηλών θερμίδων αλλά και για τις περιό-
δους νηστείας. Τα κατεψυγμένα προϊόντα
Deli δεν περιέχουν συντηρητικά και κορε-
σμένα ζωικά λιπαρά και είναι πλούσια σε
ελαιόλαδο και τα Ωμέγα 3. Πρόκειται για μια
σειρά καινοτόμων προϊόντων υψηλής δια-
τροφικής αξίας.

Μπάρες με 
ξηρούς καρπούς
από την εταιρεία
Παυλίδης

Η Σοκολάτα
Υγείας Παυλίδη,
ένα προϊόν που
κυκλοφορεί για
αρκετές δεκαε-
τίες στην ελληνι-
κή αγορά, λάν-
σαρε δύο προ-
ϊόντα, που επέ-
κτειναν την οικο-
γένεια γευστι-
κών επιλογών
της εταιρείας
Παυλίδη. Πρό-
κειται για δύο
μπάρες σοκολά-
τας που συνδυά-
ζουν τη σοκολά-
τα Υγείας Παυλί-
δη με νέες γευ-
στικές προτά-
σεις. Για πρώτη φορά, η αυθεντική
σοκολάτα Υγείας Παυλίδη γίνεται
μπάρα και ενώνεται με ξηρούς καρ-
πούς και κρέμα σε δύο γεύσεις:

Η Υγείας Παυλίδη μπάρα με
φουντούκια και κρέμα κακάο με
γεύση μελιού συνδυάζει ξηρό καρ-
πό και την αίσθηση του μελιού σε
μια κρέμα.

Η Υγείας Παυλίδη μπάρα με
αμύγδαλα και κρέμα με γεύση γι-
αουρτιού και πορτοκαλιού περι-
λαμβάνει τα αρώματα του πορτοκα-
λιού και του αμύγδαλου σε μια
πρωτότυπη γευστική σύνθεση.

Η γνωστή σειρά σνακ από καλαμ-
πόκι Doritos πρόσφατα επέκτεινε με
καινούριες γευστικές επιλογές την οι-
κογένεια των προϊόντων της, προσφέ-
ροντας τους καταναλωτές νέους συν-
δυασμούς.

Πιο συγκεκριμένα, κυκλοφόρησαν
στα σημεία λιανικής πώλησης τρεις
κωδικοί Doritos, που εμπνέονται από
το Μεξικό, σε χρωματιστές συσκευα-
σίες. Εκτός από τα κλασικά Dοritos σε
τριγωνικό σχήμα, οι καταναλωτές μπο-

ρούν να δοκιμάσουν τις γεύσεις Taco,
Nacho & Hot Corn σε πράσινη, πορτο-
καλί και κόκκινη σακούλα των 100
γραμμαρίων αντίστοιχα.

Το προϊόν είναι διαθέσιμο από την
Tasty Foods-PepsiCo, που αποτελεί
μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην
Ελλάδα στην αγορά των αλμυρών
σνακ με ένα portfolio που περιλαμβά-
νει γνωστά και επιτυχημένα brands
όπως Lay’s, Cheetos, Ruffles, Doritos,
Tasty, Quaker.

Σνακ καλαμποκιού 
Doritos σε νέες γεύσεις


