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Οι ηλεκτρονικές αγορές
φαίνεται ότι θα παίξουν
καθοριστικό ρόλο στο
μέλλον και στο
λιανεμπόριο τροφίμων,
καθώς η πανδημία
οδήγησε σε εκρηκτική
αύξηση των πωλήσεων και
στα ηλεκτρονικά σούπερ
μάρκετ τον τελευταίο
χρόνο. 

Τ ο ηλεκτρονικό εμπόριο ξε-
κίνησε το 2020 με αύξηση
της τάξεως του 30% στις

πωλήσεις. Τον Μάρτιο του 2020,
με την έναρξη του πρώτου lock-
down, ο Ελληνικός Σύνδεσμος
Ηλεκτρονικού Εμπορίου GRECA

ξεκίνησε τις επαναλαμβανόμε-
νες έρευνες για να χαρτογραφή-
σει την αγορά. «Παρατηρήσαμε
την πρώτη μεγάλη αύξηση της τά-
ξεως του 134% την 15η εβδομά-
δα του έτους ενώ η αύξηση έφτα-
σε και το 171% την 17η εβδομάδα
του έτους» αναφέρει η Πρόεδρος
ΔΣ του Συνδέσμου κ. Φραϊδάκη
και συμπληρώνει ότι καθόλη τη
διάρκεια του 2020 η πορεία του
ηλεκτρονικού εμπορίου ήταν
ανοδική και μάλιστα με πολύ
υψηλά ποσοστά. Η έρευνα του
Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμ-
πορίου και Επιχειρείν-ELTRUN,
του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (2020) δείχνει ότι ένας
από τους πιο σημαντικούς παρά-
γοντες για την επιλογή ηλεκτρο-

νικού καταστήματος είναι η εμπι-
στοσύνη (πάνω από 75% των κα-
ταναλωτών ορίζουν τον παρά-
γοντα «εμπιστοσύνη» στις 2 πρώ-
τες θέσεις). Επίσης, η έρευνα
αποδεικνύει ότι αυτή τη στιγμή
συναντάμε δύο μεγάλες κατηγο-
ρίες καταναλωτών:  από την μια
πλευρά είναι οι καταναλωτές που
είχαν αγοράσει πριν την έναρξη
του COVID-19 και την επίδραση
των lockdowns, οι οποίοι θεω-
ρούνται ώριμοι καταναλωτές και
από την άλλη πλευρά, συναντάμε
καταναλωτές οι οποίοι ξεκίνησαν
να αγοράζουν από e-shops λόγω
της ύπαρξης των lockdowns-
πρόκειται για μια ομάδα κατανα-
λωτών οι οποίοι αυτή τη στιγμή
χτίζουν την εμπιστοσύνη τους. 

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021
Αρ. τεύχους 201

Σε τροχιά ανάπτυξης το 
ηλεκτρονικό εμπόριο το 2021



Σε 60 δόσεις από 40 που προβλέπονταν μέχρι σήμερα θα
επιστραφεί το ήμισυ των επιστρεπτέων προκαταβολών και των 7
κύκλων που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, ενώ όσοι
αποπληρώσουν σε μία δόση το οφειλόμενο ποσό θα έχουν
επιπλέον έκπτωση 15%.

Σ υγκεκριμένα όσοι έλαβαν την
κρατική χρηματοδότηση θα
αποπληρώσουν τα χρέη τους

από τον Ιανουάριο του 2022 έως τα
τέλη του Ιανουαρίου του 2027 και
όσοι πληρώσουν σε μία δόση η έκ-
πτωση θα φθάσει συνολικά στο 65%
(50% αφορά το μη επιστρεπτέο ποσό
και 15% η έκπτωση εφάπαξ καταβο-
λής). Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε
το οικονομικό επιτελείο αλλαγές έρ-
χονται και για τους τρεις πρώτους κύ-
κλους της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής για τους οποίους με βάση τον αρ-
χικό νόμο δεν προβλεπόταν “κούρε-
μα” της κρατικής χρηματοδότησης.
Οσοι λοιπόν έχουν μείωση του τζίρου
το 2020 τουλάχιστον 15% θα επι-
στρέψουν το 70% του ποσού που
έλαβαν, ενώ όσοι έχουν πτώση του
τζίρου άνω του 30% θα επιστρέψουν
το 50%. Ταυτόχρονα το οικονομικό
επιτελείο ανακοίνωσε και ένα νέο ερ-
γαλείο για τις επιχειρήσεις που χρη-
ματοδοτήθηκαν από τους τρεις πρώ-
τους κύκλους της επιστρεπτέας προ-
καταβολής. Συγκεκριμένα μπορούν
να λάβουν από το κράτος ένα ακόμα
δάνειο το οποίο θα ανέλθει στο 35%
των ποσών που έχουν λάβει για να

πληρώσουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, το ποσό των επι-
στρεπτέων αντί να το επιστρέψουν στο 50% θα το επιστρέψουν στο 100% και σε 60
δόσεις, εφόσον το επιθυμούν.

Αλλαγές 
Η περίοδος αποπληρωμής για όλες τις Επιστρεπτέες (1 έως 7), επεκτείνεται από

40 σε 60 δόσεις, με πενταετή περίοδο αποπληρωμής από 31/1/2022 έως 31/1/2027,
ενώ επιπλέον έκπτωση 15% θα παρέχεται για όσους πληρώσουν το επιστρεπτέο πο-
σό εφαπάξ. 

Για όσες επιχειρήσεις είχαν κατά το έτος 2020 μείωση τζίρου τουλάχιστον 15%, σε
σχέση με το 2019, δεν επιστρέφεται το 30%, ενώ για όσες επιχειρήσεις είχαν κατά το
έτος 2020 μείωση τζίρου τουλάχιστον 30%, σε σχέση με το 2019, δεν επιστρέφεται το
50%. Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 ή άνοι-
ξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 δεν επι-
στρέφεται το 50%, ανεξαρτήτως του τζίρου έτους 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση η
διατήρηση θέσεων εργασίας όπως προβλεπόταν σε κάθε κύκλο της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής.

Οι επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 20 εργαζομένους και τους διατηρούν, δεν
επιστρέφουν το 40% ανεξαρτήτως τζίρου, εκτός εάν με βάση τα παραπάνω εντάσσον-
ται στο πιο ευνοϊκό καθεστώς του 50%. Το δημοσιονομικό κόστος που θα επηρεάσει
τονΠροϋπολογισμό του 2021 εκτιμάται σε 570 εκατ. ευρώ. Οι ωφελούμενοι από τα
παραπάνω είναι περίπου 100.000 επιχειρήσεις, με 230.000 εργαζόμενους.

Το 2020 αποτέλεσε μια χρο-
νιά ορόσημο για το ηλε-
κτρονικό εμπόριο, καθώς οι
ρυθμοί στους οποίους
έπρεπε να κινηθεί όλη η
αλυσίδα του ηλεκτρονικού
επιχειρείν ήταν ταχείς,
εξαιτίας ων ανατροπών που
προκάλεσε η πανδημία.

Θύμιος Κτενίδης 
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INFO
Αποφάσεις-ανάσα 
για τις επιχειρήσεις 



3

Τα “μυστικά” για την Επιστρεπτέα 7
Εντός του Απριλίου θα καταβληθούν
στις επιχειρήσεις-δικαιούχους τα
ποσά της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής 7 με βάση την πτώση
τζίρου της περιόδου Ιανουαρίου-
Μαρτίου 2021.

Σ ύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουρ-
γείο Οικονομικών, το 50% της ενίσχυσης
δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρη-

σης του αριθμού των εργαζομένων έως το τέ-
λος Αυγούστου 2021, ενώ το υπόλοιπο 50% θα
επιστραφεί σε 60 δόσεις από το 2022.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχει-
ρήσεις, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
nΝα παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% την πε-

ρίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2021, σε σχέση
με την περίοδο αναφοράς. Η περίοδος ανα-
φοράς θα είναι το πρώτο τρίμηνο του 2020 με
την κατάλληλη προσαρμογή, ώστε να ληφθεί
υπόψη ότι μέρος του μηνός Μαρτίου 2020
υπήρχαν περιοριστικά μέτρα.

nΝα έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 600 ευ-
ρώ (που αντιστοιχεί σε 3 μήνες).

nΟι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν
την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υπο-
κατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να μην
έχουν αύξηση τζίρου το 2020 σε σχέση με το
2019. Ο ανωτέρω όρος δεν θα ισχύσει για τις
επιχειρήσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί
περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, βά-
σει ΚΑΔ (σε αυτές συμπεριλαμβάνεται το λια-

νεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, ο αθλητι-
σμός, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, τα γυμνα-
στήρια, τα κομμωτήρια, τα καταστήματα
ΟΠΑΠ, οι σχολές οδηγών και λοιποί κλάδοι
για τους οποίους ισχύουν περιοριστικά μέτρα
σήμερα).

Διεύρυνση

Το μέτρο της Επιστρεπτέας διευρύνεται,
ώστε να συμπεριληφθούν οι νέες επιχειρήσεις
στους άμεσα πληττόμενους κλάδους που έκα-
ναν έναρξη εργασιών από τον Δεκέμβριο 2019
έως και τον Ιανουάριο 2021 και οι οποίες έχουν
αποκλειστεί σε κάποιον από τους δύο προηγού-
μενους κύκλους της Επιστρεπτέας.  Αυτές οι
επιχειρήσεις θα είναι επιλέξιμες, ανεξαρτήτως
τζίρου.

Tο ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές επι-
χειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμει-
ακή που πληρούν τα κριτήρια θα είναι ίσο με
1.000 ευρώ. Το ύψος ενίσχυσης για τα νομικά
πρόσωπα και τις λοιπές ατομικές επιχειρήσεις,
θα είναι κατ’ ελάχιστο 1.000 ευρώ και μπορεί να
φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με το
ποσό που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο.
Θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα όρια για επι-
χειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορι-
στικά μέτρα και πλήττονται άμεσα (οι οποίες
αναφέρθηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομέ-
νου του λιανεμπορίου), 1.000 ευρώ χωρίςερ-
γαζομένους,2.000 ευρώ με έως 5 εργαζόμε-
νους, 4.000 ευρώ με έως 20 εργαζόμενους και
8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων.

INFO
Έρχονται πληρωμές
μέσα στον Απρίλιο 
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Η ΝΟΥΝΟΥ κοντά στους 
σεισμοπαθείς της Ελασσόνας

Η FrieslandCampina Hellas - NOYNOY
με ευαισθησία απέναντι στους κατοίκους
της Ελασσόνας και του Τυρνάβου που
δοκιμάστηκαν από τον ισχυρό σεισμό
στις 3 Μαρτίου, «στάθηκε έμπρακτα στο
πλευρό τους σε συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς, καθώς προσέφερε
13.440 ποτήρια γάλα ΝΟΥΝΟΥ».

Μ ε αυτό τον τρόπο, «θα καλυφθούν βασικές
ανάγκες παραπάνω από 2.000 οικογενει-
ών, βάσει των στοιχείων που καταγράφη-

καν και συγκεντρώθηκαν από τους Δήμους». Η πο-
σότητα γάλακτος που παραδόθηκε αντιστοιχεί σε
4032 κουτιά γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ για τις περιοχές αυ-
τές.

«Η εταιρεία, πιστή στις αξίες της, συνεχίζει με
αστείρευτη διάθεση προσφοράς να ενισχύει τους
συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, με ευθύνη απέ-
ναντι στην Κοινωνία και τον Άνθρωπο».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Fries-
landCampina Hellas «Κύκλος Φροντίδας», έναν κύ-
κλο αέναου σεβασμού, ευαισθησίας και φροντίδας,
χωρίς αρχή και τέλος.

90 χρόνια στην Ελλάδα

Διανύοντας 90 χρόνια επιτυχημένης δραστηριο-
ποίησης και συνεχούς ανάπτυξης με τα προϊόντα
ΝΟΥΝΟΥ, η FrieslandCampina Hellas διαδραματίζει
ουσιαστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της ελλη-
νικής οικονομίας στο σύνολό της, καθώς και στην
αναβάθμιση περιοχών της τοπικής περιφέρειας. Η
επιτυχημένη της πορεία, επισφραγίστηκε με την ανά-

θεση της ευθύνης διαχείρισης και ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων των χωρών της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης στην ελληνική διοίκηση. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση, η εταιρεία έχει αναλάβει το στρατηγικό
πλάνο ανάπτυξης, την ευθύνη και την εποπτεία για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, που περιλαμβάνει την Ελ-
λάδα, την Κύπρο και άλλες 9 χώρες της Βαλκανικής.

Το Πρότυπο Εργοστάσιο 
ΝΟΥΝΟΥ Πάτρας

To Πρότυπο Εργοστάσιο της FrieslandCampina
Hellas στην Πάτρα αξιοποιεί την παραγωγή νωπού
γάλακτος αυστηρά επιλεγμένων κτηνοτροφικών μο-
νάδων προκειμένου να παράγει την αγαπημένη σει-
ρά γαλακτοκομικών προϊόντων ΝΟΥΝΟΥ, τα γάλατα
ΝΟΥΝΟΥ FAMILY, NOYNOY KID, NOYNOY Noulac,
NOYΝOY CalciPlus, ΝΟΥΝΟΥ BARISTA’ S GOLD,
Choice, τις κρέμες γάλακτος NOYNOY και τη σειρά
γιαουρτιών NOYNOY.

Αποτελείται από 4 καινοτόμες γραμμές παραγω-
γής γάλακτος και διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό
που λειτουργεί σε 24ωρη βάση ακολουθώντας τις τε-
λειότερες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας,
ασφάλειας και βιωσιμότητας υπό την εποπτεία άρτια
καταρτισμένου προσωπικού αποτελεί το πρώτο πι-
στοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής υγρών βρεφι-
κών και παιδικών γαλάτων της FrieslandCampina
παγκοσμίως και ακολουθεί τα εσωτερικά πρότυπα
λειτουργίας της μητρικής εταιρείας FoQus, που εγ-
γυώνται ότι τα προϊόντα και οι διαδικασίες παραγω-
γής συμμορφώνονται με τα υψηλότερα κριτήρια ποι-
ότητας και ασφάλειας. Παράλληλα, έχει πιστοποιηθεί
με το πρότυπο ασφάλειας τροφίμων FSSC 22000, το
πρότυπο υγιεινής και ασφάλειας OHSAS (ISO
18001) και το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001.

INFO
50.000 καταστήματα
τροφίμων καλύπτει 
σε όλη την Ελλάδα
76 εκατ. τεμάχια
προϊόντων η ετήσια
παραγωγή
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Από το Επιμελητή-
ριο Λάρισας ανακοι-
νώνεται ότι στην προ-
σπάθειά του να ενισχύ-
σει τις εξαγωγές τοπι-
κών προϊόντων της πε-
ριοχής μας, προτίθεται
να συμμετάσχει στη
Διεθνή Έκθεση “IN-
DEX DUBAI”, η οποία
διοργανώνεται από τις
31/05/21 έως τις
2/06/21 στην πόλη
Ντουμπάι των ΗΑΕ,
όπου προβάλλονται
έπιπλα και εξοπλισμός
εσωτερικής διακόσμη-
σης.

To Επιμελητήριο
Λάρισας θα επιδοτήσει
τη συμμετοχή των επι-
χειρήσεων μελών του
στην προαναφερθείσα
έκθεση με ποσοστό
έως 50%.

Το Επιμελητήριο Λάρισας για την Διεθνή Έκθεση ΙΝDEXDUBAI 2021

Ταξίδι στη Μεσόγειο με 
το Επιμελητήριο Ξάνθης

Κομμάτι της συνολικότερης προσπάθειας του Επιμελητηρίου Ξάνθης να
αναδείξει την περιοχή στην Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, αποτελεί το βιντεο-
παιχνίδι Mediterranean 1200 BC: a new age, που δημιουργήθηκε μέσω του
Ευρωπαϊκού έργου TRAMES. Το βιντεοπαιχνίδι ακολουθεί τη διαδρομή των
αρχαίων Φοινίκων σε όλη τη Μεσόγειο, μέχρι και τα Άβδηρα, τόνισε η κ. Ανθή
Παναγιώτου, ειδική συνεργάτης του Επιμελητηρίου Ξάνθης.

Μέσω αυτού, αλλά και άλλων πολιτιστικών διαδρομών που σχεδιάζουν,
θέλουν να αυξήσουν την εξωστρέφεια, αλλά και την αναγνωρισιμότητα της
περιοχής. 

Επιμελητήριο Χίου: 
Επιστολή προς 
τον Πρωθυπουργό

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη για το νέο Σύμφωνο Μετανά-
στευσης έστειλε το Επιμελητήριο Χίου. Με-
ταξύ άλλων αναφέρει πως “το νέο Σύμφωνο
Μετανάστευσης θα δημιουργήσει πολλα-
πλές επιλογές για τα υπόλοιπα κράτη - μέλη
όσον αφορά τη διαχείριση των προσφυγικών
ροών προς αυτά αλλά σε καμία περίπτωση
δεν έχει σχεδιασθεί για να προστατεύσει την
πρώτη γραμμή της εισόδου προσφύγων - με-
ταναστών”. 



Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ως εταί-
ρος του διασυνοριακού προγράμματος
Fresh Ways INTERREG Ελλάδα – Ιταλία
2014-2020 και όπου στόχος είναι η προ-
ώθηση οικονομικών, βιώσιμων και φιλι-
κών προς το περιβάλλον μεταφορών
φρέσκων προϊόντων υψηλής ποιότητας,
μειώνοντας την εξάρτηση από τις οδικές
μεταφορές που δεν είναι ένας φιλικός
προς το περιβάλλον τρόπος μεταφοράς
και η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης
στους ενδιαφερόμενους τομείς, απευ-
θύνει εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμε-
τοχής σε συναντήσεις Β2Β εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των
τροφίμων, συγκεκριμένα: λιανοπωλητές
τροφίμων, διαμεσολαβητές τροφίμων
(διανομείς / αντιπρόσωποι / εισαγωγείς),
μεγάλες εταιρείες διανομής (εμπορικά
κέντρα, αλυσίδες καταστημάτων τροφί-
μων / ξενοδοχεία / εστιατόρια / καφετέ-
ριες),εταιρείες επικοινωνίας (περιοδικά
τροφίμων, μπλόγκερ, influencers).

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα
συναντηθούν από την ασφάλεια του γρα-
φείου τους ή του σπιτιού τους, χωρίς κα-

νένα κόστος και θα τους δοθεί η δυνατό-
τητα να έρθουν σε επαφή με την ιταλική

αγορά. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδια-
φέροντος είναι η 31η Μαρτίου 2021.

Η Κρήτη Τιμώμενη Γαστρονομική Περιφέρεια

On line συναντήσεις με εταιρείες στον τομέα των τροφίμων 

Η περιφέρεια Κρήτης, θα συμμετάσχει ως Τιμώμενη Γαστρονομική Περιφέρεια στην online Greek-France Alternative Tou-
rism & Gastronomy Workshop η οποία θα διεξαχθεί από 13 έως 15 Απριλίου 2021. Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη ψηφιακή
εκδήλωση θα συνδυαστεί με οργανωμένες διαδικτυακές εμπορικές Β2Β συναντήσεις, μεταξύ των εκπροσώπων των Ελληνι-
κών εξαγωγικών επιχειρήσεων και αγοραστών της γαλλικής αγοράς.

Οι συμμετέχοντες, παραγωγοί - τυποποιητές της Κρήτης θα έχουν τη δυνατότητα μέσω ειδικής επαγγελματικής πλατφόρ-
μας, να δημιουργήσουν το εξατομικευμένο προφίλ της επιχείρησής τους, μέσω του οποίου θα παρουσιάσουν, θα προβάλουν
και θα προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
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Σε μία δράση ανθρωπιάς και αλλη-
λεγγύης, προχώρησε η Παναττική
Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελμα-
τιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών
(Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.) με τη συμμετοχή όλων
των Επαγγελματιών Πωλητών της Αττι-
κής με στόχο την ενίσχυση των σεισμο-
παθών της Λάρισας.

Έπειτα από πρωτοβουλία του προ-
έδρου της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. Δημήτρη
Μουλιάτου συγκεντρώθηκαν περισ-
σότεροι από 20 τόνοι τροφίμων, ειδών
υγιεινής και ειδών πρώτης ανάγκης για
τους κατοίκους της ευρύτερης περιο-
χής της Λάρισας. 

Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊ-
κών αγορών με μία άνευ προηγουμέ-
νου ανθρωπιστική  κινητοποίηση τους,
κατάφεραν να συγκεντρώσουν σε μό-
λις 24 ώρες συνολικά πέντε φορτηγά
με είδη πρώτης ανάγκης. 

Τα οχήματα παραχώρησε η περι-
φέρειας Αττικής, με πρωτοβουλία του
Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη. 

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Οι εγγραφές για το AGRIFOOD EXPORTS 360°

Πάνω από 20 τόνοι ειδών πρώτης ανάγκης
στους σεισμοπαθείς της Ελασσόνας

Ένα χρήσιμο εργαλείο επαγγελματικής κα-
τάρτισης έχουν στη διάθεσή τους οι αγρότες. Η
πλατφόρμα για εγγραφές στο πιστοποιημένο
πρόγραμμα «AGRIFOOD EXPORTS 360°» το
οποίο αφορά εξαγωγές αγροδιατροφικών προ-
ϊόντων είναι ανοιχτή. Το πρόγραμμα υλοποιείται
για δεύτερη χρονιά από τον οργανισμό «Νέα Γε-
ωργία Νέα Γενιά», μέσω της ιδρυτικής δωρεάς
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Επίσης,
χρηματοδοτείται επίσης από χορηγία της Πρε-
σβείας των Η.Π.Α., υποστηρίζεται θεσμικά από το
Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και βρίσκεται υπό
την αιγίδα του Enterprise Greece.

Το AGRIFOOD EXPORTS 360° αποτελεί ένα
αποτελεσματικό εργαλείο για επιχειρηματίες,
στελέχη επιχειρήσεων και συνεταιρισμών αλλά
και παραγωγούς που επιθυμούν να προωθήσουν
αποτελεσματικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
τους στις αγορές του εξωτερικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποι-
ήσουν εγγραφή μέχρι τις 22 Μαρτίου στο
https://www.cultivateacademy.org ώστε να
συμμετάσχουν σε ολοκληρωμένο online πρό-
γραμμα 78 ωρών που θα μεταφέρει στους συμμε-
τέχοντες με διαδραστικό τρόπο και μέσα από κα-
λές πρακτικές και παραδείγματα της αγοράς, ένα
ευρύ φάσμα θεματικών, προσανατολισμένο στις
απαιτήσεις των αγορών του εξωτερικού. 
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Η ξεχωριστή ιστορία ενός μπουκαλιού
ούζο της ποτοποιίας Μπουρλά

Ήταν χρόνια πριν, στη Γενεύη, όταν η πρό-
σκληση σε δείπνο από τη θεία του και η διάθεσή
της να τον κάνει να αισθανθεί... σαν στο σπίτι
του, προσφέροντάς του ούζο, έμελλε να οδηγή-
σει τον Θεσσαλονικιό ιστορικό, Λεόν Σαλτιέλ σε
μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη και να τον βοη-
θήσει να ξετυλίξει το «κουβάρι» της ιστορίας
της ποτοποιίας Μπουρλά, που λειτουργούσε
δεκαετίες πριν στη Θεσσαλονίκη.

Το ασίγαστο πάθος του για την ανασύνθεση
της ιστορίας παλαιών αντικειμένων σε συνδυα-
σμό με τη βαθιά επιστημονική του γνώση και το
έμπειρο μάτι του ανθρώπου που αναζητεί τέτοι-
ου είδους αντικείμενα σε παλαιοπωλεία ανά τον
κόσμο, τον έκανε να περιεργαστεί με λεπτομέ-
ρεια το μπουκάλι. 

Η... έκπληξη στην ετικέτα
«Η ετικέτα ήταν γραμμένη στα ελληνικά,

κολλημένη σ' ένα παλιό γυάλινο μπουκάλι.
Έγραφε: "Εξαιρετικό ούζο INTO- Διπλής απο-
στάξεως- Ποτοποιία Αδελφών A. Μπουρλά, Βί-
κτωρ Ουγκώ 3, Θεσσαλονίκη". Η πάνω ετικέτα
μού προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη.
Γραμμένη στα εβραϊκά, ανέφερε ότι το προϊόν
αυτό ήταν "κασσέρ (kosher) για το Πέσαχ", δη-
λαδή πληρούσε τους διατροφικούς κανόνες της
εβραϊκής αυτής γιορτής. Υπήρχε επίσης μια
φούντα που κρεμόταν από την κορυφή, με το
αστέρι του Δαβίδ να σφραγίζεται σ΄ έναν κύκλο
μολύβδου. Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο!», ανα-

φέρει ο Λεόν Σαλτιέλ. 

Ένα μπουκάλι ούζο με... 
επίκαιρο ονοματεπώνυμο

H ιστορία αυτής της εταιρείας ξεκινά από την
προπολεμική Θεσσαλονίκη, όπου ο Ίντο
Μπουρλά λειτουργούσε κατάστημα οινοπνευ-
ματωδών ποτών με το όνομά του (ΙΝΤΟ) στην
πλατεία Άθωνος, στο κέντρο της πόλης, μαζί με
τον συνεργάτη του Σιμόν Μορντώχ.

Εξηγεί πως κατά τη διάρκεια της γερμανικής
κατοχής στη Θεσσαλονίκη, η οικογένεια του Ίν-
το -ο πατέρας του Αβραάμ Μπούρλα, η μητέρα
του Ρέιτσελ, η αδερφή του Γκρατσιέλα, και ο μι-
κρότερος αδελφός του Δαυίδ απελάθηκαν και
χάθηκαν στο στρατόπεδο θανάτου Άουσβιτς-
Μπίρκεναου, μαζί με 50.000 Εβραίους της πό-
λης. Ο Ίντο και ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο
Μωύς κατάφεραν να επιβιώσουν από τον πόλε-
μο. Έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη και κρύφτη-
καν στην Αθήνα, που ήταν τότε υπό ιταλικό
έλεγχο. Μετά το τέλος του πολέμου, όπως εξη-
γεί ο κ. Σαλτιέλ, τα δύο αδέλφια επέστρεψαν
στη Θεσσαλονίκη, όπου διαπίστωσαν ότι είχαν
χάσει τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς
τους και ότι όλα τα αγαθά και τα υπάρχοντά τους
είχαν κλαπεί ή πωληθεί. «Ξεκίνησαν -λέει- από
το μηδέν και άνοιξαν ξανά το ποτοποιείο ως συ-
νεργάτες με το ίδιο όνομα, σε μια νέα τοποθεσία
και διηύθυναν την επιτυχημένη επιχείρηση μαζί
έως ότου αποχώρησαν και οι δύο».

INFO
Γιος του ποτοποιού 
ο δρ Άλμπερτ
Μπουρλά, CEO της
Pfizer που παρέχει το
εμβόλιο του κορονοϊού
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Το κρασί Samos Φυλλάς παράγεται
από αμπελώνες βιολογικής γεωργίας
και έχει ιδιαίτερα λαμπερό κιτρινοχρυ-
σαφί χρώμα. Εκφράζεται με πρωτογενή
αρώματα στα οποία επικρατούν το απο-
ξηραμένο βερίκοκο και η κομπόστα
φρούτων κι έχει έντονη κι αρμονική
οσμή. Η γεύση του είναι μαλακή και φυ-
σικά γλυκιά, δεμένη με την οξύτητα του
οίνου. Με ιδιαίτερα λαμπερό κιτρινοχρυ-
σαφί χρώμα, το «Samos Φυλλάς» παρά-
γεται από αμπελώνες βιολογικής γεωρ-
γίας. Εκφράζεται με πρωτογενή αρώμα-
τα στα οποία επικρατούν το αποξηραμέ-
νο βερίκοκο και η κομπόστα φρούτων κι
έχει έντονη κι αρμονική οσμή. Η γεύση
του είναι μαλακή και γλυκιά, δεμένη με
την οξύτητα του οίνου. Το κομψό και αρ-
μονικό στόμα του, με τις γλυκιές νότες
μοσχάτου να πρωταγωνιστούν, είναι το-
ποθετημένο σε ένα αρωματικό φόντο
ώριμων φρούτων και ξηρών καρπών.
Αποτελεί έναν ιδανικό συνοδό ζαχαρο-
πλαστικής με αφετηρία τα φρέσκα φρού-
τα, όπως οι τάρτες φρούτων και οι μπα-
βαρουάζ αλλά και τα φρουί κονφί.

Vegan Mayo Mustard από την εταιρεία οι «γουμένισσες»

Κρασί Samos Φυλλάς από τον ΕΟΣ Σάμου

Οι «γουμένισσες» ακολουθώντας τις σύγ-
χρονες διατροφικές τάσεις δημιούργησαν την
μοναδική Vegan Mayo Mustard, που είναι ιδανι-
κή για όσους ακολουθούν ένα εναλλακτικό τρό-
πο διατροφής, για όσους προσέχουν την υγεία
τους αλλά και για όσους θέλουν να απολαύσουν
άφοβα μια ιδιαίτερα γευστική vegan «μουσταρ-
δομαγιονέζα» χωρίς τους κινδύνους από τη συ-
χνή κατανάλωση αβγού, ζάχαρης και αλατιού. Η
Vegan Mayo Mustard είναι χωρίς γλουτένη και
χωρίς σόγια, έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε
αλάτι ενώ είναι ιδανική για κετογονική δίαιτα. Το
προϊόν είναι πιστοποιημένο ως Vegan και προ-
σφέρει υπέροχη γεύση σε πατάτες, πράσινες
σαλάτες, plant based και μη, burger & hot dog,
φαλάφελ, τοστ και κάθε είδους σάντουιτς. Η Δή-
μητρα Δάρτση, γέννημα θρέμμα της περιοχής
της Γουμένισσας του νομού Κιλκίς της Κεντρι-
κής Μακεδονίας, εμπνεύστηκε και δημιούργη-
σε τις «γουμένισσες» το 2000, ξεκινώντας από
ένα μικρό εργαστήριο, την χειροποίητη παρα-
σκευή τροφίμων. Τα προϊόντα οι “γουμένισ-
σες”, από τον πρώτο χρόνο κέρδισαν την αγορά
και βρήκαν τη θέση τους σε μερικά από τα πιο
ονομαστά delicatessen, καταστήματα τροφί-
μων, ξενοδοχεία και εστιατόρια και στις μεγαλύ-
τερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας.



Πολλά προϊόντα πλέον διατίθενται
στην αγορά με μειωμένη ή καθόλου
ζάχαρη, καθώς αρκετοί είναι οι κατα-
ναλωτές που προσπαθούν νατην πε-
ριορίσουν στη διατροφή τους. Στα
σούπερ μάρκετ κυκλοφορεί και το
στιγμιαίο ρόφημα NESQUIK 30% λι-
γότερη ζάχαρη έρχεται να αλλάξει τα
δεδομένα της κατηγορίας των ροφη-
μάτων. Αποτελεί το μόνο στιγμιαίο
ρόφημα με φυτικές ίνες και κακάο
σαν νούμερο 1 συστατικό. Δίνει στον
οργανισμό μέρος από τη συνιστώμε-
νη ποσότητα θρεπτικών συστατικών
που χρειάζεται το παιδί για την απαι-
τητική μέρα του. Όχι μόνο δεν αλλοι-
ώνει τη διατροφική αξία του γάλα-
κτος, αλλά την ενισχύει, αφού περιέ-
χει φυτικές ίνες και βιταμίνες C και D.
Χαρίζει στο γάλα την υπέροχη ακόμα
πιο σοκολατένια γεύση Nesquik. Το
NESQUIK 30% λιγότερη ζάχαρη κα-
ταναλώνεται ζεστό ή κρύο διαλύον-
τας μια κουταλιά της σούπας σε
200ml ημιαποβυτυρωμένο γάλα.

Παξιμαδοφρυγανιές Σαμαριά με Χαρούπι

NESQUIK με 30% λιγότερη ζάχαρη

Οι Κρητικές παραδοσιακές
χειροποίητες Παξιμαδοφρυγα-
νιές Σαμαριά με Χαρούπι ζυμώ-
νονται καθημερινά από την οικο-
γένεια Φαλελάκη, με συνταγή
Κρητικού παξιμαδιού. Αφράτες
με τραγανή υφή φρυγανιές, υψη-
λής διατροφικής αξίας. Το χα-
ρούπι είναι φυσικό γλυκαντικό,
ιδιαίτερα ωφέλιμο για την υγεία
του ανθρώπου, διότι περιέχει
ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, φώ-
σφορο, κάλιο, πυρίτιο καθώς και
βιταμίνες Α, Β1, Β2, D. Επίσης εί-
ναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και
βοηθάει στη σωστή λειτουργία
του πεπτικού συστήματος του αν-
θρώπου. Δεν προκαλεί αλλερ-
γίες και είναι κατάλληλο για
όσους υποφέρουν από ημικρα-
νίες λόγω της θεοβρωμίνης την
οποία περιέχει. Διπλοφουρνιστές
με μοναδική γεύση φρυγανιές,
χαμηλές σε λιπαρά, αποτελούν
ιδανική επιλογή για ένα ελαφρύ,
εύπεπτο και ισορροπημένο γεύ-
μα για όλη την οικογένεια κάθε
στιγμή της ημέρας.

10



11

Το ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστί-
σιμο ήρθε για να δώσει ευλο-
γημένες λύσεις σε όσους, για
λόγους υγείας ή στάσης
ζωής, έχουν αποκλείσει το
τυρί από τη διατροφή τους.
Έχει κατακτήσει την πρώτη
θέση στο τραπέζι όσων νη-
στεύουν αλλά και όσων πα-
ρουσιάζουν ευαισθησία ή δυ-
σανεξία στη λακτόζη και
γλουτένη. Ιδανικό για να απο-
τελέσει μέρος ενός ισορρο-
πημένου διαιτολογίου που
ακολουθεί τους κανόνες της
Μεσογειακής Διατροφής.
Στην αγορά είναι διαθέσιμο
και στον τύπο ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ
νηστίσιμο classic φέτες σε
συσκευασίες 200gr και
400gr. Είναι πολύ νόστιμο,
ελαφρύ, με θαυμάσια γεύση
και με ιδιότητες που μοιάζουν
πολύ με του τυριού ώστε να
ικανοποιήσει γευστικά τον
καταναλωτή. Λιώνει εξαιρετι-
κά και είναι ιδανικό για τοστ.

Νέα φύλλα από τη Ροδούλα

ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο classic σε φέτες

Νέος κωδικός
μπακαλιάρου Pescanova

Ένας νέος κωδικός μπακαλιάρου κυκλο-
φόρησε στα ψυγεία από την Pescanova.
Πρόκειται για το «Σνίτσελ Φιλέτου Μπακα-
λιάρου», που αποτελεί μια εναλλακτική πρό-
ταση υψηλής θρεπτικής αξίας και προετοιμά-
ζεται σε ελάχιστο χρόνο από τον καταναλω-
τή. Είναι διαθέσιμο σε συσκευασία των 400
γραμμαρίων. Ο Όμιλος Pescanova είναι πα-
ρών στις 5 ηπείρους, διαθέτει τα δικά του αλι-
ευτικά σκάφη, μονάδες υδατοκαλλιέργειας
και εγκαταστάσεις παραγωγής και απασχο-
λεί περίπου 10.000 άτομα. Στόχος του να δια-
θέτει μια μεγάλη ποικιλία από αλιευτικά προ-
ϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας στο τραπέζι
του καταναλωτή.

Η Ροδούλα προτείνει μια νέα σειρά κατεψυγμένων φύλλων, το πατσαβου-
ρόφυλλο χωριάτικο, φύλλο κρούστας και φύλλα κρέπας. Ζύμωσε το πιο λα-
χταριστό πατσαβουρόφυλλο από χωριάτικη ζύμη. Η συσκευασία του περιέχει
6 χοντρά αφράτα φύλλα συνολικού βάρους 750g . Είναι φτιαγμένα από 100%
extra παρθένο ελαιόλαδο και προζύμη που τα κάνουν να έχουν ελαστικότητα
στην παρασκευή και τραγανότητα στο τελικό αποτέλεσμα, επίσης είναι πλού-
σια σε εδώδιμες ίνες. Θέλεις να φτιάξει γλυκές ή αλμύρες απολαύσεις με φύλ-
λο κρούστας; Η Ροδούλα άνοιξε φύλλο με 100% extra παρθένο ελαιόλαδο, τα
έφτιαξε να είναι λεπτά και τραγανά, συνολικού βάρους 450 γραμμαρίων. Η λε-
πτή, ελαφριά και ευέλικτη ζύμη φέρνει μια νότα Γαλλικής γαστρονομικής
κουλτούρας στην κουζίνας σας. Με την πιο παραδοσιακή, αυθεντική και εκλε-
πτυσμένη συνταγή για κρέπα, περιέχει 10 φύλλα για να δημιουργήσεις εύκο-
λα και γρήγορα μια σειρά από γλυκούς και αλμυρούς συνδυασμούς.




