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Οι νέοι καταναλωτές αναζη-
τούν την ευκολία στην υγι-
εινή διατροφή, ώστε να

κερδίζουν πολύτιμο χρόνο και να
τρώνε πιο υγιεινά γεύματα. Τα τε-
λευταία χρόνια παρατηρείται στα
ψυγεία του οργανωμένου λια-
νεμπορίου τροφίμων αύξηση της
ζήτησης για τυποποιημένες σα-
λάτες, οι οποίες μάλιστα διατί-
θενται και σε μεγάλη γκάμα συν-
δυασμών. Οι έτοιμες σε πακέτο
σαλάτες «τρέχουν» το τελευταίο
διάστημα με σημαντικό ρυθμό
ανάπτυξης, με τα χύμα λαχανικά

για σαλάτες να εμφανίζουν τε-
λευταία τάση υποχώρησης στο
μερίδιό τους. Η σταδιακή προτί-
μηση που δείχνουν οι καταναλω-
τές στη συγκεκριμένη κατηγορία
συσκευασμένων τροφίμων δεν
είναι μόνο λόγω της πανδημίας.
Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή
τους παίζει, επίσης, η μεγάλη ποι-
κιλία στους συνδυασμούς λαχα-
νικών που συνθέτουν τις σαλά-
τες, στην οποία έχουν επενδύσει
εταιρείες όπως η Eurocatering
AΕ κι η Μπάρμπα Στάθης. Όπως
δείχνουν τα στοιχεία της αγοράς,

η δημοφιλής αυτή τάση δεν έχει
φτάσει ακόμα στο απόγειό της, με
τις προοπτικές να δείχνουν ακό-
μα ανεξάντλητες. Σε αυτό συνο-
μολογεί και το περιθώριο αύξη-
σης κατά περίπου 1 δισ. δολα-
ρίων του συνολικού τζίρου της
αγοράς συσκευασμένων λαχανι-
κών της Ευρώπης ως το 2026, με
το αθροιστικό ετήσιο ποσοστό
αύξησης ως το 2026 να υπολογί-
ζεται στο 3,1% για το διάστημα
2019-2026, σύμφωνα με έκθεση
της Allied Market Research.
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Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης
για τις κομμένες σαλάτες



Κατά 2,1% αυξήθηκαν στο α’
τρίμηνο του 2021 οι πωλήσεις
της ΦΑΓΕ σε αξία και κατά 5%
σε όγκο, με την αγορά των ΗΠΑ
να υποαποδίδει, ενώ καλές
επιδόσεις εμφανίζουν Ιταλία,
Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και η
Ελλάδα, όπου η εταιρεία είναι
εκτεθειμένη σε περιβάλλον
έντονου ανταγωνισμού.

Σ υνολικά οι πωλήσεις του ομίλου,
που προχωρά επίσης σε νέα επέν-
δυση στη Δυτική Ευρώπη έχοντας

ακυρώσει τα σχέδια για εργοστάσιο στο
Λουξεμβούργο, είναι ευνοημένες κατά
3,8% από την αποδυνάμωση του δολαρί-
ου έναντι του ευρώ και της βρετανικής λί-
ρας. Αντίθετα, επιβαρυντικά λειτούργησε
η μέση καθαρή τιμή πώλησης σε όλες τις
αγορές, που σημείωσε μείωση κατά 6,7%.

Οι πωλήσεις

Αδύναμες παρέμειναν οι πωλήσεις
στις ΗΠΑ ενώ αύξηση σημειώθηκε στην
ελληνική αγορά, 9,5% σε αξία και 8,6% σε
όγκο ενώ παρατηρείται και αύξηση των τι-
μών του γάλακτος που χρησιμοποιείται
στις ελληνικές εγκαταστάσεις κατά 3,3%.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου σε
αξία στο α’ τρίμηνο ανήλθαν σε 134,4
εκατ. δολ., με αύξηση 2,8 εκατ. δολ.
(2,1%). Αύξηση σημειώθηκε στις πωλή-
σεις σε αξία στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασί-
λειο και την Ελλάδα κατά 21,4%, 21% και
9,5%, αντίστοιχα, αλλά στον αντίποδα
βρέθηκαν οι ΗΠΑ με μείωση της αξίας πω-
λήσεων κατά 8,5%.

Οι πωλήσεις σε όγκο αυξήθηκαν κατά
5% ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης
του όγκου πωλήσεων στην Ιταλία, το Ηνω-
μένο Βασίλειο και την Ελλάδα κατά
12,6%, 14,9% και 8,6%, αντίστοιχα, που

αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση
των πωλήσεων σε όγκο στις ΗΠΑ κατά
0,9%.

Σημειώνεται ότι πωλήσεις εκτός Ελλά-
δας αντιπροσώπευαν το 85,1% των συνο-
λικών πωλήσεων (σε αξία) στο α’ τρίμηνο
του 2021 συγκριτικά με το α’ τρίμηνο του
2020 που ήταν 86,1%. 

Τα κέρδη

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε
53,4 εκατ. δολ. σημειώνοντας αύξηση 3,8
εκατ. δολ. ή 7,7% και ως ποσοστό επί των
πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 39,8%
έναντι 37,7% στο αντίστοιχο διάστημα πέ-
ρυσι. Η αύξηση οφείλεται στη μείωση των
τιμών του γάλακτος που χρησιμοποιείται
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στις ΗΠΑ
κατά 9%, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέ-
ρει από την αύξηση των τιμών του γάλα-
κτος που χρησιμοποιείται στις ελληνικές
εγκαταστάσεις κατά 3,3%.

Τα έξοδα πωλήσεων, καθώς και τα γε-
νικά και διοικητικά έξοδα ήταν 34,1 εκατ.
δολ., με αύξηση 2,3 εκατ. δολ. ή 7,2%,
από 31,8 εκατ. δολ. πέρυσι λόγω κυρίως
της αύξησης στις διαφημιστικές δαπάνες
και στα μεταφορικά κόστη.

Το λειτουργικό κέρδος ενισχύθηκε
κατά 11,2% σε 18,8 εκατ. δολ., τα κέρδη
προ φόρων ανήλθαν σε 10 εκατ. δολ. από
9,4 εκατ. δολ. και τα καθαρά κέρδη ανήλ-
θαν σε 12,3 εκατ. δολ. έναντι καθαρών
κερδών 7,3 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο πέ-
ρυσι. 
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Editorial

INFO
1926: Αρχίζει η ιστορία 
της ΦΑΓΕ με το πρώτο
γαλακτοπωλείο στην
Αθήνα από την οικογένεια
Αθ. Φιλίππου

Οι έτοιμες σαλάτες «τρέ-
χουν» το τελευταίο διάστη-
μα με σημαντικό ρυθμό
ανάπτυξης, την ώρα που τα
χύμα λαχανικά εμφανίζουν
τάση υποχώρησης στο με-
ρίδιό τους και στην ελληνι-
κή αγορά.

Θύμιος Κτενίδης 



Νέο κατάστημα Bazaar 
στους Αγίους Αναργύρους

Το νέο κατάστημα Bazaar στους
Αγίους Αναργύρους είναι γεγονός. Οι
καταναλωτές μπορούν να το
επισκεφθούν στην οδό Αγίων
Αναργύρων 18.

Η Bazaar Α.Ε - μέλος του Ομίλου Εταιρείων
Βερούκα - για πάνω από 25 χρόνια είναι δί-
πλα στον καταναλωτή με στόχο την άψογη

εξυπηρέτηση του.
Με περισσότερα από 170 καταστήματα σε όλη

την Ελλάδα η εταιρεία προσπαθεί να βρίσκεται
πάντα δίπλα στον καταναλωτή με σκοπό την εκ-
πλήρωση των στόχων της. Πρωταρχικός στόχος
της εταιρείας Bazaar A.E. είναι η ικανοποίηση των
αναγκών του πελάτη με επαγγελματισμό και συνέ-
πεια.

Στην προσπάθεια αυτή, οι χαμηλές τιμές κα-
θώς και οι συνεχείς προσφορές αποτελούν τους
βασικούς πυλώνες δράσης της εταιρείας Bazaar.

Βασικός σκοπός της Εταιρείας Bazaar αποτελεί
η συνεχής εξέλιξη και βελτίωση των υπηρεσιών
της με βάση τις καθημερινές καταναλωτικές ανάγ-
κες του καταναλωτή.

Η εταιρική ευθύνη

Τα Super Μarket Bazaar συνεργάζονται με φο-
ρείς όπως  «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  και τον Φι-
λανθρωπικό Οργανισμό «Αποστολή» της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Επίσης, στηρίζουν περιβαλλοντικές δράσεις

εταιρειών όπως το έργο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙ-
ΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ προωθώντας
την Ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κά-
δους που διατίθενται σε κάθε κατάστημα της.

Πρόγραμμα Loyalty

Οι αγορές στο bazaar-online.gr είναι συμφέ-
ρουσες, χάρη στο πρόγραμμα επιβράβευσης του.

Για κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται on-
line, οι καταναλωτές λαμβάνουν πόντους ανάλογα
με το κόστος της παραγγελίας τους, καθώς και από
άλλες συνδυαστικές ενέργειες πουπραγματοποι-
ούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι οποίες
τους δίνουν επιπλέον πόντους.

Επιβραβεύοντας τις αγορές τους που πραγμα-
τοποιούνται online στο ηλεκτρονικό κατάστημα
των Bazzar, κάθε φορά που θα συμπληρώνουν
500 πόντους αγορών θα λαμβάνουν στον λογα-
ριασμό τους ένα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 5€, το
οποίο θα μπορούν να εξαργυρώσουν σε επόμενη
αγορά τους.

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης: 
1) Το κουπόνι είναι συνδεδεμένο με έναν συγ-

κεκριμένο λογαριασμό (συνεπώς αν ο καταναλω-
τής έχει δύο ή παραπάνω λογαριασμούς στο baza-
ar-online.gr δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει
μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών).

2) Επίσης σε κάθε παραγγελία μπορεί να εξαρ-
γυρώνει ένα κουπόνι την φορά.
lΗ έκπτωση δεν επηρεάζεται από άλλες εκπτωτι-
κές ή προωθητικές ενέργειες.

INFO
10 τα
καταστήματα
Cash & Carry σε
όλη την Ελλάδα
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Σε 25 ανέρχονται οι ελ-
ληνικές παραγωγικές επιχει-
ρήσεις που έχουν εγγραφεί
στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα Euroshoring που δημι-
ούργησε εν μέσω κορονοϊού
το Ελληνογερμανικό Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο, ανταποκρινόμενο
στη γενικότερη τάση του επι-
χειρείν περί αναζήτησης
εναλλακτικών και αξιόπι-
στων λύσεων στην παραγω-
γή και διακίνηση αγαθών.

Η απόφαση δημιουργίας
του Euroshoring βασίστηκε
στη διαπιστωμένη πρόθεση
πολλών βιομηχανικών ομί-
λων να μειώσουν την εξάρ-
τησή τους κυρίως από την
ασιατική αγορά, μετατοπί-
ζοντας την παραγωγική δια-
δικασία σε γεωγραφικά εγ-
γύτερες χώρες (Nearsho-
ring), με στόχο να στραφούν
σε έναν βιώσιμο ανασχεδια-
σμό της εφοδιαστικής αλυσί-
δας με ευρωπαϊκούς παρά-
γοντες.

Οι Έλληνες παραγωγοί πιο κοντά στη γερμανική αγορά 

Smarties: Με νέα ανακυκλώσιμη χάρτινη συσκευασία
Τα Smarties της Nestlé αποτελούν την πρώτη παγ-

κόσμια μάρκα σοκολάτας που κάνει τη μετάβαση σε
ανακυκλώσιμες χάρτινες συσκευασίες, απομακρύ-
νοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 250 εκατομμύρια
πλαστικές συσκευασίες που πωλούνται παγκοσμίως
σε ετήσια βάση.

Η νέα χάρτινη συσκευασία των Smarties προέρχε-
ται από βιώσιμες πηγές και κατασκευάζεται από επικα-
λυμμένο χαρτί, ετικέτες χαρτιού ή χαρτόνι. Επιπλέον,
οι νέες χάρτινες συσκευασίες διαθέτουν πληροφορίες
για την ορθή απόρριψή τους και προσκαλούν μικρούς
και μεγάλους να γίνουν οι σύγχρονοι “σούπερ-
ήρωες” της ανακύκλωσης.

Η αλλαγή στις συσκευασίες των Smarties αποτελεί
μέρος των «Smart πρωτοβουλιών» της μάρκας που
έχουν στόχο να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Το χάρτινο ταξίδι των Smarties όμως δεν σταματά εδώ
αφού σύντομα θα «βάλουν πλώρη» και για τη θάλασσα
με τη διάθεση του limited edition κωδικού Smart SE-
AS που έχει στόχο να ενισχύσει ακόμα περισσότερο
την εκπαίδευση αναφορικά με τη σημασία της ανακύ-
κλωσης. Τα Smarties μετονομάζονται για λίγο σε
Smart Seas και μέσα από τις συσκευασίες τους μας
δείχνουν πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην αρμο-
νία της θαλάσσιας ζωής, ανακυκλώνοντας. 
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Πρόκειται για
τον Αγροτικό Συ-
νεταιρισμό «Αρ-
χαία Ωλένεια»,
που συστάθηκε
το 2019, με έδρα
στο χωριό Σταμνά
Μεσολογγίου.

Τον Συνεται-
ρισμό απαρτίζουν
21 μέλη - παρα-
γωγοί με ελιές
Καλαμών ως επί
το πλείστον, αλλά
και λαδοελιές,
συμβατικές και
βιολογικές. Συ-
νολικά ο Συνεται-
ρισμός που έχει
κάνει σημαντικές
επενδύσεις, πα-
ράγει 1.000 τό-
νους ελιά Καλα-
μών. 

Ένας ακόμα Συνεταιρισμός για 
ελιές και ελαιόλαδο στο Μεσολόγγι

ΚΕΟΣΟΕ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για την «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα αναφορικά με τον δεύτερο κύκλο
αιτημάτων του προγράμματος «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», όπως γνωστοποίησε η Κεντρική
Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι που αξιολογήθηκαν ανήλθαν σε 1.237, εκ των οποίων οι
503 κρίθηκαν ως επιλεγέντες/επιτυχόντες, 716 ωφελούμενοι ως επιλαχόντες και
18 ως απορριπτέοι «επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για δικαίωμα συμμε-
τοχής, που έθετε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος», όπως αναφέρει σε
ανακοίνωσή της η ΚΕΟΣΟΕ.

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων/αν-
τιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά ημερολογιακών ημερών από της
αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά κατη-
γορία περιφερειών.

Το Επιμελητήριο 
Πρέβεζας στο 
Workshop “Benvenuti
in Grecia”

Το παράρτημα Ιταλίας Ελληνικού
Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)
καλωσόρισε τους Ιταλούς επαγγελμα-
τίες του τουρισμού σε ένα εικονικό (vir-
tual) περιβάλλον, λόγω της πανδημίας
του κορονοϊού, αφιερωμένο στην Ελ-
λάδα και τις τουριστικές του προσφο-
ρές. Το Επιμελητήριο Πρέβεζας είχε τη
χαρά να εκπροσωπήσει την Περιφέ-
ρεια Ηπείρου  με κλιμάκιο εργασίας, το
οποίο απαρτίζονταν από τον Πρόεδρου
του Επιμελητηρίου κο Ιωάννη Μπούρη
και την υπάλληλο του Επιμελητηρίου
κα Ιππολύτη Μακρή.
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Lidl Ελλάς: 60.000€ για 
το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό»

Η Lidl Ελλάς στάθηκε δίπλα στους
συνανθρώπους μας που το έχουν
πραγματικά ανάγκη και τη φετινή,
άκρως διαφορετική και δύσκολη,
πασχαλινή περίοδο.

E τσι, από τις 19 Απριλίου και μέχρι εξαντλή-
σεως των αποθεμάτων, το αργότερο έως τις
2 Μαΐου, με κάθε αγορά συσκευασίας «Πα-

σχαλινό Τσουρέκι Favorina» αξίας 1,99€, η εται-
ρεία πρόσφερε 0,40€ στο «Ελληνικό Παιδικό Χω-
ριό» στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνον-
τας το ποσό των 60.000€.

Υποστήριξη σε περισσότερα από 200
παιδιά

Το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο είναι
αναγνωρισμένο σωματείο μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύ-
θηκε το 1986. Σκοπός του είναι η μακροχρόνια πα-
ροχή φροντίδας, μόρφωσης, στέγης και ψυχολογι-
κής στήριξης των παιδιών. Επιδιώκει να προσφέ-
ρει τους βασικούς όρους της οικογενειακής ζωής
σε παιδιά των οποίων οι γονείς, είτε δεν υπάρχουν
πλέον στη ζωή, είτε δεν μπορούν να διατηρήσουν
την ευθύνη της γονικής μέριμνας για διάφορους
λόγους. Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των παιδιών
που έχουν υποστηριχθεί από το «Ελληνικό Παιδικό
Χωριό» στο Φίλυρο, ξεπερνά τα 200.

Σ’ αυτά τα παιδιά το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό»
στο Φίλυρο θέλει να χαρίσει μια αληθινή οικογέ-
νεια και η Lidl Ελλάς στέκεται αρωγός σε αυτήν του
την προσπάθεια, αποδεικνύοντας για ακόμη μία
φορά πως η στήριξη και η φροντίδα των συναν-
θρώπων μας και ειδικά των παιδιών, αποτελεί γι’
αυτήν προτεραιότητα.

Η Lidl Ελλάς

Το 1999 άνοιξε το πρώτο κατάστημα Lidl στην
Ελλάδα. Από τότε η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε στα-
θερή αξία στο ελληνικό λιανεμπόριο και είναι στε-
νά συνδεδεμένη με την τοπική οικονομία. Σήμερα
η Lidl Ελλάς λειτουργεί 227 καταστήματα και 5
κέντρα logistics και απασχολεί συνολικά περισσό-
τερους από 6500 εργαζόμενους στην Ελλάδα.

Το 2017, η εταιρεία διακρίνεται για πρώτη φο-
ρά με την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή πιστοποί-
ηση «Top Employer» σε συνολικά επτά ευρωπαϊ-
κές χώρες, ενώ ένα χρόνο αργότερα καταργεί την
πλαστική σακούλα μίας χρήσης από τα καταστήμα-
τα. Παράλληλα, συγκαταλέγεται και στις 21 πρω-
τοπόρες εταιρίες που εντάσσονται στις ΤHE MOST
SUSTAINABLE COMPANIES ΙΝ GREECE. 

Το 2019, η Lidl αποσπά για πρώτη φορά την κο-
ρυφαία ευρωπαϊκή διάκριση «Retailer of the Year
Europe 2018 - 2019», ξεχωρίζοντας ως η αγαπη-
μένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ των καταναλωτών
στην Ευρώπη.

INFO
2010: Η εταιρεία
ξεπερνά τα 200
καταστήματα σε
όλη την Ελλάδα
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Γαριδομακαρονάδα “PESCANOVA μαγειρεύω”
Η σειρά “PESCANOVA μαγειρεύω” φέρ-

νει τη φρεσκάδα της θάλασσας και τη δημι-
ουργικότητα της μαγειρικής στην κουζίνα
σας. Η PESCANOVA έχει επιλέξει με φροντί-
δα αλιεύματα και πρώτες ύλες υψηλής ποι-
ότητας, δημιουργώντας για εσάς τα πιο απο-
λαυστικά, θρεπτικά και υγιεινά γεύματα, που
θα ξυπνήσουν τον σεφ μέσα σας. Σε λίγα μό-
λις λεπτά και προσθέτοντας απλά υλικά που
πάντα υπάρχουν στην κουζίνα σας, μπορείτε
να απολαμβάνετε όσο συχνά θέλετε, υπέρο-
χες γεύσεις. Βάλτε και τη δική σας πινελιά και
κανείς δε θα μαρτυρήσει το μυστικό σας! Η
λαχταριστή γαριδομακαρονάδα μας δεν χρει-
άζεται απόψυξη και ετοιμάζεται σε 7 μόλις λε-
πτά, με την προσθήκη των πιο απλών υλικών,
που όλοι έχουμε στην κουζίνα μας: λίγη ντο-
μάτα κονκασέ, λάδι και νερό. Όσο για τα βασι-
κά υλικά, η PESCANOVA έχει επιλέξει με
φροντίδα τις πιο νόστιμες και ζουμερές γαρί-
δες, άριστης ποιότητας λινγκουίνι για ζυμαρι-
κό, εκλεκτά λαχανικά και γευστικό ζωμό λα-
χανικών, γαρίδας και μπαχαρικών, για μια
γαριδομακαρονάδα υψηλής ποιότητας και
γεύσης. Όμως, μην ξεχνάτε ότι εκτός από νο-
στιμιά, οι γαρίδες σάς προσφέρουν και την
υψηλή διατροφική αξία των πρωτεϊνών τους.
Καιρός δεν ήταν; Βγάλτε τον σεφ που κρύβε-
τε μέσα σας και βάλτε στη διατροφή σας τα
πιο αγαπημένα γεύματα θαλασσινών!

Κοτόπουλο 
«Παραδοσιακόν» 
από την εταιρεία Αγγελάκης

Η εταιρεία Αγγελάκης, αντλώντας γνώ-
ση από την παράδοση 50 και πλέον χρόνων
στην πτηνοτροφία έχει παρουσιάσει «το
Παραδοσιακόν», ένα κοτόπουλο, που σύμ-
φωνα με το όνομα του, υπόσχεται να μας
ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, με την πλούσια
και μεστή γεύση του. Σε μια εποχή που οι
γεύσεις ήταν αγνές, αυθεντικές, παραδο-
σιακές. Το Παραδοσιακόν είναι ένα κοτό-
πουλο που μεγαλώνει με ιδιαίτερη φροντί-
δα στις ιδιόκτητες φάρμες της εταιρείας και
τρέφεται αποκλειστικά με 100% φυτικές
τροφές. Η διατροφή του, πλούσια σε κα-
λαμπόκι, του χαρίζει το χαρακτηριστικό
χρυσαφένιο του χρώμα. Αποτελεί ένα κο-
τόπουλο που με τη γεύση και την εμφάνιση
του θυμίζει το κλασσικό χωριάτικο κοτό-
πουλο. Το Παραδοσιακόν διατίθενται σε
ολόκληρο κοτόπουλο, μπούτι και φιλέτο
στήθος. Είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε
επιλεγμένα κρεοπωλεία.
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Μια μεγάλη γκάμα σε vegan κωδικούς
είναι διαθέσιμα πλέον στην αγορά, μεταξύ
των οποίων ξεχωρίζουν τα προϊόντα εναλ-
λακτικού κρέατος. Στην Ελλάδα κυκλοφο-
ρεί και το προϊόν ΝΕΧΤ! φέτες μπέικον που
μπορεί να αποτελέσει μια διαφορετική πρό-
ταση για όσους επιθυμούν να περιορίσουν
το κρέας στη διατροφή τους. Παράγεται
πρωτεΐνη σόγιας και η δομή του μπέικον εί-
ναι σε λωρίδες, προσομοιώνοντας το μπέι-
κον στη γεύση, την οσμή και την υφή. Αποτε-
λεί ένα 100% Vegan προϊόν, που είναι τρα-
γανό, καπνιστό και γευστικό. Αυτό το νόστι-
μο μπέικον από φυτά αγγίζει μια γευστική
τελειότητα και 100% απόλαυση χωρίς ενο-
χές. Μαλακό και ζουμερό. Μπορεί να γίνει
τραγανό με επιπλέον μαγείρεμα. Ενεργών-
τας ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος και
διανομέας στην Ελλάδα, μικρών παραγω-
γών και μεγάλων βραβευμένων οίκων του
εξωτερικού, η Foodelco εξασφαλίζει στους
πελάτες της, εξελιγμένες προτάσεις λιανι-
κής και HO.RE.CA. Το δίκτυο διανομής της
ποικίλει από ξενοδοχεία, bar, café, mini
market, super and exclusive markets,
εστιατόρια , αλυσίδες τροφίμων έως και
τροφοδοσίες πλοίων.

Vegan μπέικον NEXT

Βούτυρο καρυδιού Όλα Bio
Ένα νόστιμο και θρεπτικό

βούτυρο από καρύδι που φτιά-
χνεται με αγνές πρώτες ύλες,
διαθέτει στην αγορά η εταιρεία
ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ. Πρόκειται για ένα
προϊόν πλούσιο σε θρεπτική
αξία με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα
και βιταμίνες Β και Ε. Έχει ευ-
χάριστη γεύση και υφή και απο-
τελεί ιδανικό επάλειμμα στο
ψωμί ή τη φρυγανιά ή ως συ-
στατικό στη δημιουργική κουζί-
να. Αποτελεί υγιή εναλλακτική
πρόταση στα βούτυρα ξηρών
καρπών από 100% ελληνικά
καρύδια Τυρνάβου και είναι
προϊόν κατάλληλο για τους
ακόλουθους της vegan διατρο-
φής. Συνοδεύεται ιδανικά με
λίγο μέλι και κανέλα για ένα
υγιεινό πρωινό. Το βούτυρο
από καρύδι είναι ένα προϊόν
ΟΛΑ ΒΙΟ που παράγεται και
συσκευάζεται στην Ελλάδα για
την ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ. Είναι διαθέσιμο
σε βάζο των 250 γραμμαρίων.



Η εταιρεία Δερμίσης διαθέτει
στην αγορά μια μεγάλη ποικιλία σε
κουλουράκια και μπισκότα σε τυ-
ποποιημένες και σε επαγγελματι-
κές συσκευασίες, για όλες τις προ-
τιμήσεις και όλες τις ηλικίες. Στα
ράφια των καταστημάτων κυκλο-
φορεί και ο κωδικός Τραγανά μπι-
σκότα βρώμης με cranberry και
λευκή σοκολάτα σε συσκευασία
των 160 γραμμαρίων. Παράγονται
χωρίς φοινικέλαιο από βρώμη ολι-
κής άλεσης και αποτελούν ελληνι-
κό προϊόν. Η ιστορία της οικογένει-
ας Δερμίσης ξεκίνησε το 1881 από
τον Αθανάσιο Δερμίση. Μετά από
τέσσερις γενιές συνεχίζει με την
παραγωγή μπισκότων, αυξάνοντας
τη φήμη της εταιρείας μέρα με τη
μέρα, χρησιμοποιώντας τις πρωτό-
τυπες συνταγές της οικογένειας.
Σήμερα, με τον ίδιο ενθουσιασμό
και αγάπη, παράγει ποιοτικά ελλη-
νικά παραδοσιακά μπισκότα με βά-
ση εκλεκτά συστατικά και αναπτύσ-
σουμε καινοτόμα νέα προϊόντα που
ικανοποιούν τις μεταβαλλόμενες
προτιμήσεις, τις διατροφικές συνή-
θειες και τη σύγχρονη ζωή.

Μπισκότα βρώμης από την εταιρεία Δερμίσης

Λωρίδες από ατόφιο φιλέτο κοτόπουλου Υφαντής
Η Υφαντής διαθέτει στα ψυ-

γεία των σούπερ μάρκετ το προ-
ϊόν Λωρίδες από ατόφιο φιλέτο
κοτόπουλου σε συσκευασία των
350 γραμμαρίων. Οι λωρίδες πα-
ράγονται από τρυφερό φιλέτο κο-
τόπουλου που προέρχεται από
επιλεγμένες φάρμες και απαι-
τούν μόνο ζέσταμα. Πρόκειται για
ένα προϊόν χωρίς συντηρητικά,
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
ποικίλες παρασκευές, όπως σα-
λάτες, κρέπες, πίτσες ή να κατα-
ναλωθεί σκέτο ως κυρίως γεύμα.
Ο όμιλος Υφαντής είναι ένας Ελ-
ληνικός όμιλος παραγωγής αλ-
λαντικών και άλλων τροφίμων.
Ως όμιλος κατέχει ηγετική θέση
στην αγορά αλλαντικού, με αυξα-
νόμενη διαρκώς παρουσία στην
αγορά πίτσας, έτοιμου φαγητού,
σκευασμάτων (κοτόπουλου, μπι-
φτεκιού), σαλάτας, λαχανικών και
φέτας καθώς και αυξανόμενες
διεθνείς πωλήσεις με εξαγωγές
σε πολλές χώρες.
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Καραμέλες με 
βότανα της ελληνικής
φύσης BioHERBS

Κατανοώντας την ανάγκη για προ-
ϊόντα χωρίς ζάχαρη, αλλά και προϊόντα
τα οποία προάγουν έναν πιο υγιεινό
τρόπο ζωής, η εταιρεία Λάβδας έχει
αναπτύξει την τελευταία δεκαετία μια
μεγάλη γκάμα προϊόντων χωρίς ζάχα-
ρη, αλλά και βιολογικών, τα οποία ικα-
νοποιούν τη σύγχρονη ανάγκη για κα-
λύτερη διατροφή. Μεταξύ των κωδι-
κών περιλαμβάνονται και βιολογικές
καραμέλες με βότανα της ελληνικής
φύσης BioHERBS Λεμόνι και Μέντα
που είναι διαθέσιμες σε συσκευασία
των 60 γραμμαρίων. Από το 1953 οι
καραμέλες λάβδας αποτελούν μικρές,
καθημερινές γευστικές απολαύσεις
για μικρούς και μεγάλους.




