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Y ψηλά συνειδητοποιημένοι
στην περιβαλλοντική τους
συμπεριφορά όσον αφο-

ρά στις καταναλωτικές τους συ-
νήθειες είναι οι Έλληνες, σύμφω-
να με τα αποτελέσματα πρόσφα-
της έρευνας. Το 96% των ερωτη-
θέντων κατά τις αγοραστικές του
αποφάσεις δίνει βαρύτητα στην
τιμή εξίσου με την ποιότητα προ-
σπαθώντας να μεγιστοποιήσει
την ποιότητα σε σχέση με τα χρή-
ματα που ξοδεύει. Ενώ το 44% πι-
στεύει ότι η τιμή είναι μία καλή

ένδειξη της ποιότητάς του προ-
ϊόντος. Το 80% θα αγόραζε
brands τα οποία είναι σε έκπτω-
ση, ενώ η εξαργύρωση των κου-
πονιών προκαλεί υψηλά θετικά
συναισθήματα στο 61%. Το 93%
των ερωτηθέντων γνωρίζουν ότι
οι συσκευασίες μπορούν να ανα-
κυκλωθούν σε νέο υλικό συ-
σκευασίας. Μόνο 22 άτομα στα
1125 δεν ανακυκλώνουν τίποτα
με το 75% να ανακυκλώνει σε
υψηλό βαθμό. Το 79% θα διαχώ-
ριζε ξεχωριστά τα πλαστικά

μπουκάλια και τις συσκευασίες
αλουμινίου σε σχέση με τα άλλα
ανακυκλώσιμα ώστε να μπορέσει
να συμμετέχει στο νέο σύστημα
ανακύκλωσης. Στην περίπτωση
που η κατανάλωση ενός προϊόν-
τος με περιέκτη από πλαστικό ή
αλουμίνιο γίνει στο δρόμο (on the
go), το 64% των ερωτηθέντων θα
το ανακύκλωνε άμεσα σε κοντινό
κάδο ανακύκλωσης χάνοντας
στην ουσία την επιστροφή του
ποσού της εγγύησης που πλήρω-
σε κατά την αγορά του.
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Ξεχωρίζουν τις "πράσινες"
συσκευασίες οι Έλληνες



Η Green Panda, η πρώτη
ελληνική Recommerce start-up
που προσφέρει σύγχρονη,
άμεση και ασφαλή λύση για την
ανακύκλωση ή την πώληση
smartphones, επεκτείνει τη
συνεργασία της με την ΑΒ
Βασιλόπουλος, προσθέτοντας 8
επιπλέον ATMs σε καταστήματα
της αλυσίδας, πέραν των 19 που
υπήρχαν ως σήμερα.

Μ ε τις νέες αυτές προσθήκες, 27
Green Panda ATMs είναι πλέον
διαθέσιμα σε επιλεγμένα κατα-

στήματα ΑΒ εντός της Αττικής και περιμέ-
νουν τους καταναλωτές να τα επισκε-
φτούν για να ανακυκλώσουν ή να πουλή-
σουν το smartphone που δεν τους είναι
πλέον χρήσιμο, συμβάλλοντας με αυτόν
τον τρόπο στην προστασία του περιβάλ-
λοντος και στη μείωση των ηλεκτρονικών
απορριμμάτων (e-waste), τα οποία τα τε-
λευταία χρόνια αποτελούν μια από τις ση-
μαντικότερες αιτίες περιβαλλοντικής ρύ-
πανσης.

«Με σεβασμό απέναντι στο 
περιβάλλον και την κοινωνία»

Έτσι, μέσω της Green Panda κερδί-
ζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και το περι-
βάλλον, καθώς τοποθετώντας το παλιό
τους smartphone σε ένα Green Panda
ATM, οι χρήστες μπορούν να το διαθέ-
σουν προς πώληση και να λάβουν χρημα-
τική αμοιβή σε μόλις 3 λεπτά ή να το ανα-
κυκλώσουν υπεύθυνα, προστατεύοντας
τον πλανήτη και βοηθώντας στην εξοικο-
νόμηση πόρων για τη δημιουργία νέων
συσκευών.

«Εφαρμόζοντας στην πράξη ένα μον-
τέλο κυκλικής οικονομίας που εστιάζει
στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανα-

κύκλωση smartphones και παλιότερων
κινητών, στόχος της ελληνικής start-up εί-
ναι η περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου των
τεχνολογικά καινοτόμων ATMs που δια-
θέτει μέσω στρατηγικών συνεργασιών,
όπως αυτή με την ΑΒ Βασιλόπουλος, ώστε
ακόμη περισσότεροι καταναλωτές να μπο-
ρούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες
που τους προσφέρει η Green Panda, με
σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και την
κοινωνία».

«Κάθε γειτονιά να έχει το 
δικό της Green Panda ATM»

Ο Φάνης Κουτουβέλης, ιδρυτής της
Green Panda, δήλωσε σχετικά: «Είναι με-
γάλη χαρά για εμάς να συνεργαζόμαστε
με εταιρείες όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος,
που θέτουν τη βιωσιμότητα και την προ-
στασία του πλανήτη σε πρώτο πλάνο και
αγκαλιάζουν καινοτόμες ιδέες που εστιά-
ζουν στην κυκλική οικονομία, την ανακύ-
κλωση και την εξοικονόμηση φυσικών πό-
ρων. Στόχος μας είναι μελλοντικά κάθε
γειτονιά στην Ελλάδα να έχει το δικό της
Green Panda ATM. Στο πλαίσιο αυτό, το
επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε να
εστιάζουμε δυναμικά στην ανάπτυξη του
δικτύου μας και στην τοποθέτηση νέων
ΑTMs σε ακόμη περισσότερα σημεία,
ώστε να διευκολύνουμε την πρόσβαση
των καταναλωτών σε μία σύγχρονη, εύκο-
λη, άμεση και ασφαλή λύση που τους επι-
τρέπει να ανακυκλώσουν ή να πουλήσουν
το smartphone που δεν χρησιμοποιούν
πια για να αποκτήσει ξανά ζωή ή να ανακυ-
κλωθεί υπεύθυνα».
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Green Panda: Επέκταση δικτύου 
σε καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος

Editorial

INFO
14.550 εργαζόμενοι
απασχολούνται 
στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Ποσοστό 76% των Ελλήνων
χρησιμοποιούν κέντρα
ανακύκλωσης, αγοράζουν
προϊόντα σε επαναχρησι-
μοποιούμενους περιέκτες
ή προσπαθούν να αγορά-
ζουν μόνο προϊόντα που
μπορούν να ανακυκλω-
θούν, σύμφωνα με πρό-
σφατη έρευνα.

Θύμιος Κτενίδης 
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Παρέμβαση στο ψηφιακό φόρουμ
«THE WINNERS – Commerce & Indu-
stry Awards 2021», έκανε ο διευθυν-
τής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζα-
γοράς Πηλίου, Διονύσης Βαλασσάς. Ο
Συνεταιρισμός είναι ευρύτερα γνω-
στός από τα μήλα με το εμπορικό σήμα
«ZAGORIN», που φέτος συμπληρώνει
105 χρόνια διαρκούς λειτουργίας.

Ο έμπειρος διευθυντής του Συνε-
ταιρισμού αναφέρθηκε στις πρωτό-
γνωρες καταστάσεις που προέκυψαν
από την πανδημία του κορονοϊού,
όπως για παράδειγμα τα έκτακτα λει-
τουργικά κόστη που κλήθηκε να αντι-
μετωπίσει ο Συνεταιρισμός, καθώς όλο
το προσωπικό εξετάζεται σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα με «rapid test». Ωστό-
σο δεν παρέλειψε να τονίσει ότι στον
αντίποδα, ιδίως την περίοδο της πρώ-
της καραντίνας, καταγράφηκε υψηλή
ζήτηση για υγιεινές διατροφικές επιλο-
γές, όπως είναι τα μήλα ZAGORIN, γε-
γονός που ισχύει για όλα τα φρούτα και
λαχανικά. Αναφορικά με τις επενδυτι-
κές δράσεις του Συνεταιρισμού επέλε-

ξε να αναφερθεί κυρίως στο καινούριο
διαλογητήριο - συσκευαστήριο του Συ-
νεταιρισμού, το οποίο σύντομα αναμέ-
νεται να εγκατασταθεί στις εγκαταστά-

σεις της επιχείρησης και θα έχει μονα-
δικές -για τα ελληνικά δεδομένα- δυ-
νατότητες ελέγχου του εσωτερικού μέ-
ρους των μήλων. 

Αυξήθηκε η ζήτηση για τα 
μήλα ZAGORIN στην καραντίνα

Νέες εγκαταστάσεις για τη Stevia Hellas
Mέσα στο καλοκαίρι

αναμένεται να ξεκινήσει η
πρώτη φάση του επενδυτι-
κού σχεδιασμού της Stevia
Hellas συνολικού προϋπο-
λογισμού περί τα 7 εκατ.
ευρώ και αφορά τη μεταφο-
ρά των εγκαταστάσεων του
Συνεταιρισμού σε νέες,
πάντα στην περιοχή της Λα-
μίας. Η πρώτη φάση αναμέ-
νεται να απορροφήσει κε-
φάλαια ύψους περί το 1,5
εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο δυναμικής
μεγεθών, το 2020 τα έσοδα
του συνεταιρισμού διατη-
ρήθηκαν στα επίπεδα του
0,5 εκατ. ευρώ, εμφανίζον-
τας κερδοφορία της τάξεως
των 75 χιλ. ευρώ.

Ο συνεταιρισμός αριθ-
μεί σήμερα 57 μέλη και πε-
ρί τους 20 συνεργαζόμε-
νους παραγωγούς. 



4

Συνεχίστηκε με μειωμένους
ρυθμούς η εξαγωγή - διακίνηση
εσπεριδοειδών και ακτινιδίων
την περασμένη εβδομάδα.

Η συνολική εικόνα των ελ-
ληνικών εξαγωγών είναι +8,3%
αυξημένες έναντι της αντίστοι-
χης περιόδου το 2020 μιας πε-
ριόδου που οι εξαγωγές είχαν
εκτοξευτεί λόγω  κορονοϊού,
παρά την μείωση προς τη Βρε-
τανία (εκτίμηση -17%).

Η εξαγωγή μήλων συνεχίζε-
ται με εκτίμηση του ρυθμού εξα-
γωγών τους +10% (1/10/20-
14/5/21) 74.940 τ. έναντι
68.153 τ. εκ των οποίων 49.411
έναντι 44.009 αντίστοιχα στην
Αίγυπτο.

Επίσης, συνεχίζεται με αυ-
ξητικούς ρυθμούς η εξαγωγή
φράουλας και από 1/1 έως
13/5/2021 ανήλθαν σε 48.448
τόνους έναντι 35.856 τ. αντί-
στοιχα πέρισυ.

Αλλά, και οι ντομάτες το ίδιο
χρονικό διάστημα κατέγραψαν
εξαγωγές ύψους 24.742 τ.
έναντι 20.047 τ. πέρυσι. 

Αυξημένες οι εξαγωγές οπωροκηπευτικών

Αλλαγή ημερομηνίας για τη Διεθνή Έκθεση Asia Fruit Logistica
Τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της

Διεθνούς Έκθεσης Φρέσκων Φρούτων και
Λαχανικών για Επαγγελματίες, ASIA FRUIT
LOGISTICA, για τις 7 με 9 Σεπτεμβρίου
2022 στο Χονγκ Κονγκ, ανακοίνωσε ο Εκθε-
σιακός Οργανισμός του Βερολίνου, τον
οποίο αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το Ελ-
ληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι
από 800 εκθέτες και πάνω από 12.000 εμ-
πορικοί επισκέπτες από όλο τον κόσμο ήλ-
πιζαν, να συναντηθούν στο Χονγκ Κονγκ,
ωστόσο οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί των διε-
θνών πτήσεων και κατ’ επέκταση η εξασφά-
λιση μιας επιτυχημένης διοργάνωσης για
εκθέτες και επισκέπτες, οδήγησε τους διορ-
γανωτές στην απόφαση να επαναπροσδιο-
ριστεί για τον Σεπτέμβριο του 2022 η διεξα-
γωγή της ASIA FRUIT LOGISTICA.

Σημειώνεται δε ότι, το επιτυχημένο συ-
νέδριο, ASIAFRUIT CONGRESS, που συνο-
δεύει την έκθεση, θα διεξαχθεί διαδικτυακά
μέσω της πλατφόρμας Fruitnet στις 28 και
29 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.



Επιτυχημένες οι ενδιάμεσες εξετάσεις
στην Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι πρώτες
ενδιάμεσες εξετάσεις των
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Διττής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την
ειδικότητα «Ζυθοποιός- Βυνοποιός»,
που υλοποιείται από την Ελληνική
Ζυθοποιία Ατάλαντης (ΕΖΑ) με την
υποστήριξη του Ελληνογερμανικού
Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου.

Η αξιολόγηση, που πραγματοποιήθηκε στις εγκα-
ταστάσεις της ΕΖΑ από Εξειδικευμένη Επιτρο-
πή, αφορούσε σε όλο το φάσμα τόσο του θεω-

ρητικού, όσο και του πρακτικού περιεχομένου των
σπουδών. Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη αξιολόγηση -
σε τρεις ενότητες- οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να
απαντήσουν σε ερωτήσεις βάσει της διδακτέας ύλης,
ενώ εξετάσθηκαν στην πράξη σε εργοστασιακές εγκα-
ταστάσεις.

Οι εξετάσεις

Τη διαδικασία των εξετάσεων, που έλαβε χώρα με
την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστα-
σίας από τον κορονοϊό, επόπτευσε μια ανεξάρτητη εξε-
ταστική επιτροπή, η οποία συστάθηκε από το Ελληνο-
γερμανικό Επιμελητήριο. Στην εξεταστική επιτροπή
συμμετείχαν η κα. Ευφροσύνη Δαγλαρίδη, εκπρόσω-
πος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερε-
άς Ελλάδας, ο κ. Χρήστος Ιωάννου, εκπρόσωπος του

ΣΕΒ και ο κ. Χρήστος Δημτσούδης από το Σύνδεσμο Μι-
κρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος και τη Ζυθο-
ποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε..

Αξίζει να τονιστεί ότι, όλοι οι συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα πέρασαν επιτυχώς τις εξετάσεις. Τα αποτε-
λέσματα ανακοινώθηκαν την ίδια μέρα παρουσία και
του κ. Αθανάσιου Συριανού, Προέδρου της ΕΖΑ και με
εκπροσώπηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών
Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ).

“Ενώνουμε τις νέες ιδέες με 
τη γνώση της μπίρας” 

Ο κ. Συριανός, Πρόεδρος της ΕΖΑ, τόνισε ότι «είμα-
στε περήφανοι που βλέπουμε ένα όραμα χρόνων να γί-
νεται πράξη. Στα πρόσωπα των νέων εκπαιδευόμενων
αναγνωρίζουμε το αύριο του κλάδου μας, τις προοπτι-
κές της ελληνικής ζυθοποιίας και το πάθος για ανάπτυ-
ξη νέων δρόμων στην παραγωγή που θα απογειώσουν
το προϊόν της μπίρας κάνοντας τη χώρα μας να ξεχωρί-
σει. Η Διττή Εκπαίδευση είναι για όλους εμάς στην Ελ-
ληνική Ζυθοποιία Αταλάντης μια πρωτοβουλία δέσμευ-
σης-μια πράξη ευθύνης απέναντι στο μέλλον του κλά-
δου. Είναι η συνέχεια της ελληνικής ζυθοποιίας και μια
νέα επιλογή για την οικονομία του τόπου μας. Σήμερα η
πρόοδος αυτών των παιδιών, που εδώ και δύο χρόνια
δείχνουν κάθε μέρα τη δίψα για μάθηση, δίνει ένα ηχη-
ρό μήνυμα αισιοδοξίας και δημιουργικής εξέλιξης. Στην
ΕΖΑ ενώνουμε τις νέες ιδέες με τη γνώση της μπίρας
και την υψηλή τεχνογνωσία, αξιοποιώντας την εμπειρία
μας που μετρά περισσότερα από 30 χρόνια και πάνω απ’
όλα το μεράκι μας για την καλή μπίρα που παραμένει
αστείρευτο».

INFO
1989: Η ίδρυση
της εταιρείας

10% των
συνολικών
πωλήσεων
αποτελούν 
οι εξαγωγές
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Έγκριση SBTi για το πρόγραμμα 
βιωσιμότητας της Chiquita

Η Chiquita παρουσίασε το πρόγραμμα
βιωσιμότητας “30BY30” στις αρχές
του χρόνου. Το πρόγραμμα αποσκοπεί
στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα κατά 30% μέχρι το τέλος
του 2030 και θεωρείται
πρωτοποριακό. 

Μ ετά από μια ενδελεχή διαδικασία αξιολό-
γησης, ο κορυφαίος ανεξάρτητος διε-
θνής οργανισμός Science Based Target

Initiative (SBTi), ενέκρινε το πρόγραμμα
“30BY30” και τους αξιόλογους στόχους που έχει
θέσει η εταιρεία για την μείωση των αερίων. για τη
μείωση των εκπομπών αεριών. Έτσι, η Chiquita γί-
νεται η πρώτη εταιρεία φρούτων παγκοσμίως των
οποίων οι στόχοι αναγνωρίζονται από το SBTi. Ο
οργανισμός SBTi καθορίζει τις βέλτιστες πρακτι-
κές σε ένα πλαίσιο στόχευσης που βασίζεται σε
επιστημονικά δεδομένα και είναι υπεύθυνος για
την επικύρωση και την αξιολόγηση της προόδου
της εταιρείας βάσει ιδιαίτερα αυστηρών κριτηρίων.

Πλάνο με ορίζοντα έως το 2030

Αναγνωρίζοντας την μεγάλη απειλή που επιφέ-
ρει η κλιματική αλλαγή στις καλλιέργειες μπανά-
νας και τις αγροτικές κοινότητες, η Chiquita διε-
νήργησε μία Μελέτη Αποτυπώματος Άνθρακα για

να εντοπίσει τους κύριους τομείς στους οποίους
απαιτείται να επικεντρωθούν οι προσπάθειες για
τη μείωση των εκπομπών αερίων. Τα αποτελέσμα-
τα της έρευνας αποτέλεσαν τη βάση για τη δημι-
ουργία του προγράμματος “30BY30”. Σε εναρμό-
νιση με την Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, η
Chiquita έχει συντάξει ένα αναλυτικό πλάνο με
ορίζοντα έως το 2030, στο οποίο έχουν τεθεί σα-
φείς στόχοι για τη μείωση της κατανάλωσης ενέρ-
γειας, μέσα από την μετάβαση σε πιο πράσινες
μορφές ηλεκτρικής ενέργειας όπως η χρήση ηλια-
κών πάνελ ή ανεμογεννητριών, η αντικατάσταση
της χρήσης πετρελαίου με βιοκαύσιμα ή η υιοθέ-
τηση ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και τη μείωση
εκπομπών αζώτου από τα λιπάσματα.

Στενή συνεργασία με τους εταίρους

Η εταιρεία έχει θέσει επίσης ως προτεραιότητα
την στενή συνεργασία με τους εταίρους στην εφο-
διαστική αλυσίδα, ώστε να τους βοηθήσει να ανα-
πτύξουν το δικό τους αντίστοιχο πλάνο έως το
2025. Καθώς η Chiquita καταβάλλει αδιάκοπες
προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου μείωσης
των εκπομπών αερίων κατά 30%, το SBTi θα παρα-
κολουθεί και θα ελέγχει ανεξάρτητα την πορεία
του εγχειρήματος, διασφαλίζοντας ότι η πρόοδος
και οι τομείς βελτίωσης αξιολογούνται και αντιμε-
τωπίζονται με την δέουσα σημασία.

INFO
Η εταιρεία
απασχολεί
18.000 άτομα 
σε 25 χώρες
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Νέα Nescafé Gold Iced Latte
Αυτό το καλοκαίρι θέλουμε να είναι πιο

δροσιστικό από ποτέ! Ο αγαπημένος μας
Nescafé Gold φέρνει δύο νέες, απολαυ-
στικές προτάσεις Nescafé Gold Iced Latte
& Nescafé Gold Iced Latte Salted Caramel
για υπέροχα παγωμένα latte που θα συν-
τροφεύουν τις καλοκαιρινές σου στιγμές!

Η νέα δροσιστική πρόταση του Ne-
scafé Gold για τέλεια παγωμένα latte εύ-
κολα και γρήγορα, μόνο με την προσθήκη
κρύου νερού σίγουρα θα σε συναρπάσει.
Και για εσένα που θέλεις ακόμα πιο παγω-
μένο το ρόφημά σου, η προσθήκη πάγου
είναι η καλύτερη επιλογή! Τα νέα Nescafé
Gold Iced Cappuccino, με την αυθεντική
γεύση ενός Cappuccino, και Nescafé Gold
Iced Latte Salted Caramel, με έντονο
άρωμα και γεύση αλμυρής καραμέλας,
έχουν δημιουργηθεί με φροντίδα, από
χαρμάνι εκλεκτών κόκκων Arabica & Ro-
busta. Τη σαγηνευτική εμπειρία καφέ ολο-
κληρώνει η πλούσια κρέμα με τη βελούδι-
νη υφή.

Αναζήτησε τώρα την ξεχωριστή συ-
σκευασία των νέων Nescafé Gold Iced
Cappuccino και Nescafé Gold Iced Latte
Salted Caramel, απόλαυσε εξαιρετικά, πα-
γωμένα latte στη στιγμή και χάρισε μια
δροσερή πνοή στο πιο γευστικό καλοκαίρι
σου!

Κριτσίνια με 
σοκολάτα Βάρδας

Τα κριτσίνια με σοκολάτα Βάρδας απο-
τελούν ένα 100% χειροποίητο προϊόν, που
παράγεται από μαύρη σοκολάτα και κακάο
χωρίς συντηρητικά. Περιέχουν λιγότερα
κορεσμένα λιπαρά και είναι κατάλληλα για
χορτοφάγους. Τα 100% χειροποίητα Κρι-
τσίνια είναι φτιαγμένα με μεράκι στον κρητι-
κό φούρνο Βάρδας. Ο παραδοσιακός Κρη-
τικός φούρνος που είναι σε λειτουργία από
το 1968  παράγει αυθεντικές συνταγές,
φτιαγμένες με μεράκι και με έμφαση στην
ποιότητα. Τα προϊόντα είναι αγνά, πάντα
χειροποίητα και φρέσκα χωρίς συντηρητι-
κά. Ο φούρνος άνοιξε τις πόρτες του το
1968 στο παραδοσιακό χωριό της Κριτσάς
στην Κρήτη. Περνώντας από γενιά σε γενιά
με νέες δημιουργίες αλλά πάντα δίνοντας
βάση στις παραδοσιακές συνταγές και στα
αγνά υλικά, έχει με πολύ κόπο και μεράκι
εξασφαλίσει ένα μεγάλο δίκτυο χονδρικής
και λιανικής πώλησης σε όλη την Ελλάδα.
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HHiPP έχει δημιουργή-
σει τη νέα γενιά βρεφικών
γαλάτων με βάση τα πιο
πρόσφατα ευρήματα στην
έρευνα για τις φόρμουλες
βρεφικών γαλάτων. Τα
βρεφικά γάλατα HiPP είναι
σχεδιασμένα ακριβώς για
τις διατροφικές ανάγκες
του μωρού στην εκάστοτε
ηλικία, ακολουθώντας το
πρότυπο της φύσης. Το
HiPP 1 Bio COMBIOTICπε-
ριέχει μόνο λακτόζη, μπο-
ρεί να χορηγηθεί ανάλογα
με τις ανάγκες, όπως το μη-
τρικό γάλα, όσο συχνά και
σε όση ποσότητα θέλει το
μωρό. Πρόκειται για βιολο-
γικό γάλα, με την κορυφαία
ποιότητα HiPP. Kατά την
επιλογή των πρώτων υλών
υπερβαίνει κατά πολύ τις
αυστηρές προδιαγραφές
της νομοθεσίας για τα βρε-
φικά γάλατα.

Βρεφικό γάλα HiPP 1 Bio COMBIOTIC

Παγωτό buzi με blueberry και βατόμουρο
Το berry CHOCOLATE αποτελεί ένα πα-

γωτό σοκολάτα με blueberry και βατόμουρο.
Η γεύση πραγματικής σοκολάταςαγκαλιάζει
αρμονικά την οξύτητακαι τη γλύκα από δύο
είδη μούρων,με αποτέλεσμα ένα πλούσιο,
κρεμώδεςπαγωτό, με έντονη γεύσηαληθι-
νής σοκολάτας. Ο κωδικών ανήκει στη σειρά
παγωτών buzi και αποτελεί μια παγωμένη
απόλαυση με ολόφρεσκο ελληνικό γάλα,
επιλεγμένες πρώτες ύλες, ανατρεπτικούς
συνδυασμούς γεύσεων και παραδοσιακό
τρόπο παρασκευής. Η εταιρεία διαθέτει έξι
γεύσεις που συνδυάζουν την μοναδική υφή
του αληθινού παραδοσιακού παγωτού,σε
συνδυασμούς που ξαφνιάζουν, με φρούτα,
μπαχαρικά και ξηρούς καρπούς.Για την πα-
ρασκευή του παγωτού buzi χρησιμοποιείται
η μικρότερη δυνατή ποσότητα ζάχαρης. Μ’
αυτό τον τρόπο αναδεικνύονται οι άριστης
ποιότητας πρώτες ύλες και το παγωτό είναι
απαλλαγμένο από περιττές θερμίδες.Η μει-
ωμένη ζάχαρη επιτρέπει να αναδειχθούν οι
πολύπλοκες γεύσεις των φρούτων, οι γήινες
γευστικές αποχρώσεις των ξηρών
καρπών,το βάθος της γεύσης των μπαχαρι-
κών. Και πάνω απ’ όλα, επιτρέπει να ξεχειλί-
σει η νοστιμιά του φρέσκου γάλακτος και να
μας χαρίσει μοναδικές γευστικές εμπειρίες.



Από τις 13 Μαΐου και μέχρι τις 19 Ιουνί-
ου, απολαμβάνεις τις ωραιότερες συνταγές
της ισπανικής κουζίνας, γεμάτες έντονα
χρώματα και αρώματα και φυσικά το μεσο-
γειακό ταπεραμέντο, μέσα από τη σειρά
Έτοιμων Γευμάτων “ΑΒ you’lllove”. Η σειρά
περιλαμβάνει: 

Albondigas με PatatasBravas και σάλ-
τσα Aioli: Kεφτεδάκια με πατάτες μαγειρεμέ-
νες με καπνιστή πάπρικα που σερβίρονται με

λευκή σάλτσα σκόρδου.
Βακαλάος AlPilPil: Παραδοσιακή συντα-

γή από τη χώρα των Βάσκων. 
Paella με Θαλασσινά: Το εμβληματικότε-

ρο πιάτο της Ιβηρικής χερσονήσου που οι
περισσότεροι συνδέουν με την περιοχή της
Valencia. 

Σούπα Gazpacho: Η πιο διάσημη ντομα-
τόσουπα του κόσμου, που απολαμβάνεται
κυρίως κρύα, είναι πηχτή και καταναλώνεται

πολύ το καλοκαίρι στη ζεστή Ανδαλουσία.
TortillaEspa�ola: Πρόκειται για μια ομε-

λέτα με αυγά, πατάτες και κρεμμύδι. 
Κοτόπουλο AlAjillo: Το κύριο συστατικό

του πιάτου είναι το κοτόπουλο και το σκόρ-
δο! 

Ciabatta με JamonSerrano και Pesto
λιαστής ντομάτας: Σάντουιτς με το δημοφι-
λές ισπανικό αλλαντικό φυσικής ωρίμασης,
JamonSerrano. 

Νέα ισπανικά γεύματα στα ΑΒ Βασιλόπουλος

Αλμυρό κέρασμα με φέτα και μάραθο Petits Grecs
Η ομάδα της Petits Grecs

αναλαμβάνει να δημιουργή-
σει, νέες, δικές της συνταγές
οι οποίες εκπροσωπούν επά-
ξια τον τόπο καταγωγής τους,
προσφέροντας κεράσματα
για κάθε περίσταση. Διαθέτει
στην αγορά, μεταξύ άλλων,
και το αλμυρό κέρασμα  "Al-
myra" Φέτα - Σπόροι μάρα-
θου και κουρκουμάς. Οι ελα-
φρά πικρές και πιπεράτες
γευστικές ιδιότητες του κουρ-
κουμά, δένουν εξαιρετικά με
τον μαραθόσπορο που δίνει
στη σύνθεση μία νότα φρε-
σκάδας και τραγανού χαρα-
κτήρα. Με τη βοήθεια μίας μι-
κρής, αλλά προσηλωμένης
στο όραμά της ομάδας αν-
θρώπων, η οποία πλαισιώθη-
κε στην πορεία από καταξιω-
μένους Έλληνες chefs και pa-
stry chefs, συνεχίζει έκτοτε
να δημιουργεί νέες γεύσεις
και να εμπλουτίζει αδιάκοπα
τη γκάμα των Petits Grecs.
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Παιδικό επιδόρπιο
ΔΕΛΤΑ Paw Patrol
Φράουλα και Μπανάνα

Το παιδικό επιδόρπιο ΔΕΛΤΑ Paw
Patrol by Smart με γεύση Φράουλα και
Μπανάνα παράγεται από φρέσκο πλή-
ρες και άπαχο γάλα αγελάδος. Είναι
εμπλουτισμένο με ασβέστιο και βιταμί-
νη D και Β από 100% ελληνικό γάλα
ΔΕΛΤΑ και δεν περιέχει συντηρητικά.
Αποτελεί ένα προϊόν απολαυστικό και
θρεπτικό για όλα τα παιδάκια. Η ΔΕΛ-
ΤΑ, πιστή σύμμαχος της μαμάς, φρον-
τίζει καθημερινά τη διατροφή των μι-
κρών παιδιών, με υψηλής διατροφικής
αξίας και ειδικά μελετημένα προϊόντα.
Έτσι, όλες οι μαμάδες, μπορούν να εί-
ναι σίγουρες ότι προσφέρουν στο παιδί
τους ό,τι καλύτερο.




