


Σε τρόφιμα ξοδεύουν οι Έλληνες
το 41% του εισοδήματος

Οικονομική πίεση αντιμετωπίζει με-
γάλο ποσοστό των καταναλωτών, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του ΣΕΛΠΕ, που κα-
ταγράφουν ότι το 74% ξοδεύει πάνω από
το 80% του διαθέσιμου εισοδήματος του
σε μηνιαία βάση, ενώ το 10% ξοδεύει
πάνω από 100%, πρακτικά δηλαδή δα-
νείζεται με κάποιον τρόπο για να καλύψει
τις ανάγκες του. Είναι χαρακτηριστικό ότι
οι δαπάνες για τους μηνιαίους λογαρια-
σμούς ανέρχονται στο 25% του εισοδή-
ματος, όσο είναι και οι δαπάνες για αγο-
ρές προϊόντων. Οι φόροι ακολουθούν με
19% και οι υπηρεσίες με 15%. Αθροιστι-

κά οι πάγιες δαπάνες σε λογαριασμούς
και φόρους ανέρχονται κατ’ εκτίμηση
στο 44% του διαθέσιμου εισοδήματος.
Ενώ η τάση και στις δύο αυτές κατηγο-
ρίες δαπανών είναι να αυξηθούν, όπως
καταγράφεται στον δείκτη τάσης μεταβο-
λής δαπανών, έναντι των δαπανών σε
αγορές προϊόντων και υπηρεσίες για τις
οποίες η τάση είναι αρνητική.

Όσον αφορά την κατανομή των λιανι-
κών αγορών στις παραπάνω δαπάνες, η
κύρια κατηγορία αγορών είναι τα τρόφι-
μα και ποτά με ποσοστό 41%. Ακολουθεί
η εστίαση με 12%, τα είδη ρουχισμού με

10% και τα φάρμακα με 8%. Έπιπλα και
παιχνίδια-είδη δώρων έχουν τα χαμηλό-
τερα ποσοστά με 3%. Η σημασία των κα-
τηγοριών, αλλά και γενικότερα η σημα-
σία των αγορών στην καθημερινότητα
του κοινού καταγράφεται στον μέσο
αριθμό επισκέψεων για την πραγματο-
ποίηση λιανικών αγορών ανά έτος. Συγ-
κεκριμένα 118 ημέρες ανά έτος πραγμα-
τοποιούνται κατά μέσο όρο αγορές τρο-
φίμων και ποτών (περίπου 3 ημέρες την
εβδομάδα) και ακολουθούν 66 μέρες η
εστίαση περίπου 1 ημέρα την εβδομάδα
και τα φάρμακα με 15 ημέρες ανά έτος.
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Εκτός του καθεστώτος δασμών που
έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην ΕΕ παραμέ-
νουν το Ελληνικό λάδι, τα προϊόντα
ελιάς, τα τυριά, τα κρασιά και τα  συναφή
εξαγωγικά προϊόντα προς τις ΗΠΑ, στην
αναθεώρηση της λίστας των προϊόντων
που υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώ-
σεις, με απόφαση που εξέδωσε το Αμερι-
κανικό Υπουργείου Εμπορίου στις 15
Φεβρουαρίου. Πέραν των προϊόντων
αυτών εξαιρέθηκε από τον κατάλογο των
δασμών και ο χυμός από δαμάσκηνα.   

Από πλευράς Ελλάδας συνεχώς τονί-
ζεται ότι ο αγροδιατροφικός τομέας έχει
πληγεί δυσανάλογα και απαιτείται η λή-
ψη μέτρων για την άμβλυνση των συνε-
πειών καθώς και η διαμόρφωση μιας θε-
τικής ατζέντας με τις ΗΠΑ, ώστε να πέ-

σουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθε-
σης στον τομέα του εμπορίου. 

Η οικονομική διπλωματία που έχει
αναχθεί ως μία εκ των κορυφαίων προ-
τεραιοτήτων της κυβέρνησης αποτέλεσε
το κοινό πεδίο των συναρμόδιων Υπουρ-
γείων που ενεργοποιήθηκαν και πέτυ-
χαν τόσο την ενημέρωση των φορέων
στην Ελλάδα όσο και την ενημέρωση της
Αμερικανικής Διοίκησης που την οδήγη-
σε να υιοθετήσει τα Ελληνικά αιτήματα.
Η προσπάθεια της Ελληνικής κυβέρνη-
σης ωστόσο συνεχίζεται με εντατικές
διαβουλεύσεις για την απαλοιφή δα-
σμών στα ροδάκινα, που από τον περα-
σμένο Οκτώβριο έχουν επιβαρυνθεί με
ένα υπερβολικό κόστος από την σχετική
απόφαση του Αμερικανικού USTR. 

Το... φλερτ της Αθήνας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Editorial
Αξιοσημεί-
ωτο ενδια-
φέρον πα-
ρουσιά-
ζουν τα
πρόσφατα
στοιχεία
του ΣΕΛ-
ΠΕ, που

αντικατοπτρίζουν το προφίλ
του Έλληνα καταναλωτή. Το
μεγαλύτερο μέρος του εισο-
δήματος των νοικοκυριών δα-
πανάται σε τρόφιμα και ποτά,
καθώς το 41% περίπου των
χρημάτων χρησιμοποιείται για
τις τρέχουσες διατροφικές
ανάγκες.

Θύμιος Κτενίδης 
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Σε συνέχεια της επίσκεψης του
Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, πραγματοποιεί-
ται σήμερα στην Αθήνα συνάντηση
εργασίας του Forum Διευρυμένης
Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας
- Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.  

Ο Πρωθυπουργός θα συναντη-
θεί με τον Υπουργό Επικρατείας
των ΗΑΕ, Sultan Al Jaber και στη

συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν
συναντήσεις Υπουργών και στελε-
χών της κυβέρνησης με τα 30 μέλη
της αντιπροσωπείας των ΗΑΕ, για
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που
εκτείνεται από την οικονομία και τις
επενδύσεις, ως την άμυνα, την
ενέργεια, το περιβάλλον, τον πολι-
τισμό και τον τουρισμό.  

Από την πλευρά της κυβέρνη-

σης, στο Φόρουμ θα συμμετά-
σχουν ο Υπουργός Οικονομικών, ο
Υπουργός Ανάπτυξης, ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, ο Υπουρ-
γός Επικρατείας και Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και ο Υφυπουργός για
την Oικονομική Διπλωματία και την
Eξωστρέφεια  

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Εκδότης: 

Ευθύμης Κτενίδης
Σύμβουλος Έκδοσης: 
Γιώργος Παππούς

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
sales@productsgreek.com

Συνεχίζεται η μάχη για 
τα ελληνικά ροδάκινα
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Αμερικανικά πυρά στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος και στο στόχαστρο της
Ουάσιγκτον μπαίνει αυτήν τη φορά ο ΠΟΕ.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Αντιπροσώπου
ΗΠΑ, το Εφετειακό Σώμα του ΠΟΕ υπερέβη κατά πολύ τα
όρια του ρόλου του, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δι-
καιοδοσία του εις βάρος των εξουσιών των ΗΠΑ και των άλ-
λων μελών, ενώ συν τοις άλλοις αστόχησε διαχρονικά να τη-
ρήσει βασικούς κανόνες του ΠΟΕ, παρερμηνεύοντας τις

Συμφωνίες, και αλλοιώνοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις
των μελών.  

Η λειτουργία του Εφετειακού Σώματος θεωρείται ότι είχε
σημαντικές βλαπτικές συνέπειες για τις ΗΠΑ, τις αμερικανι-
κές επιχειρήσεις και τους Αμερικανούς εργαζόμενους, κα-
θώς στη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, περίπου 90% των
υποθέσεων που υπεβλήθησαν κατά των ΗΠΑ αποφασίσθη-
καν εις βάρος τους. 

Ισχυρή ελληνική παρουσία στη FRUIT LOGISTICA
Με 78 συμμετοχές από Ελλάδα και 17 από την Κύπρο έριξε

αυλαία η Διεθνής Έκθεση για Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά
για επαγγελματίες, FRUIT LOGISTICA, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε για 28η φορά στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου, με
επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα και την Κύπρο το Ελληνο-
γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Σημειώνεται ότι οι ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις,
μεταξύ αυτών αγροτικοί συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις φρέσκων
φρούτων και λαχανικών καθώς και εταιρίες τεχνικών συστημά-
των, εξοπλισμού και συσκευασίας, που έλαβαν μέρος στην έκ-
θεση είχαν την δυνατότητα να προβάλλουν τα προϊόντα τους σε
περισσότερους από 72.000 εμπορικούς επισκέπτες, ενώ το
σύνολο των εκθετών ξεπέρασε τους 3.300 από όλο τον κόσμο,
καταδεικνύοντας την αξία της FRUIT LOGISTICA, ως μοναδική
και κορυφαία πλατφόρμα καινοτομίας, πληροφόρησης και επι-
χειρηματικών δράσεων στον κλάδο της.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά ορ-
γανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία 4 Ελληνικά Ομαδικά Περίπτε-
ρα, μέσω των οποίων ενισχύθηκε στο εξωτερικό η εικόνα της
Ελλάδας και των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της. Την εκ-
προσώπηση των ελληνικών εταιριών ανέλαβαν ο Enterprise
Greece Invest & Trade, η Great Greek Exports and Trade, η ΝO-
VACERT και η Economotechniki. 

Η επόμενη FRUIT LOGISTICA πρόκειται να ανοίξει τις πύλες
της από τις 3 μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2021. 
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Συνεχίζονται οι χαμηλές πτήσεις 
στις ρυθμίσεις “κόκκινων” δανείων 

Μπορεί η ΕΚΤ και η Κομισιόν να
στέλνουν αυστηρά μηνύματα για την
ανάγκη μείωσης των “κόκκινων” δα-
νείων, μπορεί στην ατμόσφαιρα να
πλανάται έντονη η “οσμή” των πλει-
στηριασμών, ωστόσο η ειδική πλατ-
φόρμα για τις ρυθμίσεις επιχειρηματι-
κών- στεγαστικών δανείων με υποθή-
κη κύριας κατοικίας εξακολουθεί να
μην έλκει τους δανειολήπτες.  

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία,
έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα
67.686 ενδιαφερόμενοι χρήστες από
το σύνολο των 130 χιλιάδες δυνητικά
επιλέξιμων χρηστών, ωστόσο μόλις
44.924 από αυτούς συναίνεσαν στην
άρση φορολογικού και τραπεζικού
απορρήτου, ενώ ακόμα λιγότεροι
ήτοι 2.218 υπέβαλαν αιτήσεις ρύθμι-
σης.  

Η Eurobank & η Grant Thornton 
επιβραβεύουν την επιχειρηματική αριστεία

Εγκαίνια νέου 
καταστήματος 
για την Τράπεζα
Ηπείρου

Η Τράπεζα Ηπείρου ενισχύει την πα-
ρουσία της στην περιοχή, εγκαινιάζοντας
το 8ο υποκατάστημα της, στη Φιλιππιάδα.
Όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Ζωνίδης,
Προέδρος της Τράπεζας: «Όλα τα χρόνια
η στάση μας απέναντι στην τοπική κοινω-
νία, έχει αποδείξει ότι έχουμε σταθεί δί-
πλα στους Ηπειρώτες, συμβάλλοντας
στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Εί-
μαστε η Τράπεζα των Ηπειρωτών που από
τη φύση μας ως συνεταιριστική τράπεζα
δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη της Πε-
ριφέρειας της Ηπείρου και των κατοίκων
της”.  

Η Eurobank και η Grant Thornton απένειμαν τα Βραβεία
Growth Awards 2020 σε έξι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποί-
ες διακρίθηκαν συνδυάζοντας ισχυρές οικονομικές επιδό-
σεις και βέλτιστες πρακτικές σε τομείς καίριας σημασίας για
τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. 

Στην ομιλία του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank,
Φωκίων Καραβίας, αναφέρθηκε στη στρατηγική επιλογή
της Eurobank να αναδειχθεί σε «Τράπεζα της Ανάπτυξης»
και να καταστεί ταυτόσημη με την έννοια της επιχειρηματικό-
τητας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην «πράσινη ανάπτυξη».  

Οι έξι επιχειρήσεις και οι κατηγορίες στις οποίες διακρί-
θηκαν φέτος είναι: 
n Επιχειρηματική Αριστεία: SANI / IKOS GROUP 
n Έρευνα & Καινοτομία: ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 
n Εξωστρέφεια: ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ 
n Ανθρώπινο Δυναμικό & Εταιρική Κουλτούρα: ΚΡΙ ΚΡΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
n Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη: ΑΒ ΒΑΣΙ-

ΛΟΠΟΥΛΟΣ 
n Ψηφιακή Εξέλιξη: COFFEE ISLAND 
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Αλλάζουν όλα 
στις ασφαλιστικές
εισφορές

Σύμφωνα με το κατατεθέν στη Βουλή
ασφαλιστικό νομοσχέδιο, λόγω της πρώτης
εφαρμογής τον νέου νόμου, οι ελεύθεροι
επαγγελματίες, οι αγρότες και οι αυτοαπα-
σχολούμενοι, θα καταβάλουν τις ασφαλιστι-
κές εισφορές του Ιανουαρίου 2020 —που θα
υπολογιστούν με το νέο σύστημα— μέχρι την
12η Μαρτίου 2020.  

Οι εισφορές του Ιανουαρίου 2020 θα
υπολογιστούν σύμφωνα με την πρώτη ασφα-
λιστική κατηγορία για τους εν λόγω ασφαλι-
σμένους. Υπενθυμίζεται ότι ο ασφαλισμένος
μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη
ασφαλιστική κατηγορία. 

“Αέρας” στα έσοδα από την Τράπεζα της Ελλάδας

Πατάει “γκάζι” η ΑΑΔΕ 
για την e- εφορία 

Από το 2009 μέχρι το 2018 τα κρατικά ταμεία έχασαν πάνω από τα 65 δισ
ευρώ από ΦΠΑ. Πρόκειται για ένα ποσοστό που ξεπερνά το 30% των εσόδων
ΦΠΑ, που θα έπρεπε να καταλήγουν στα κρατικά ταμεία σε ετήσια βάση.  

Προκειμένου να σταματήσει αυτήν την “αιμορραγία” η ΑΑΔΕ προετοιμά-
ζεται πυρετωδώς για το ολοκληρωτικό πέρασμα στην ηλεκτρονική εφορία.
Τα e- βιβλία ξεκινάνε μέσα στην Άνοιξη, ενώ για τα e- τιμολόγια θα υπάρξει
μεταβατική περίοδος, με πιλοτική εφαρμογή. Το πρώτο βήμα, όμως, έγινε με
τον καθορισμό του προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. 

“Ένεση” στον Κρατικό Προϋπολογι-
σμό φέρνει η περσινή κερδοφορία της
Τράπεζας της Ελλάδας, δίνοντας έτσι με-
γαλύτερη ευχέρεια κινήσεων στο οικο-
νομικό επιτελείο.  

Τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τρά-
πεζας για τΟ 2019 ανήλθαν σε 1.166
εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα δια-
μορφώθηκαν σε 323,7 εκατ. ευρώ.  Τα
κέρδη της Τράπεζας στη χρήση 2019 αυ-
ξήθηκαν κατά 184,7 εκατ. ευρώ και
ανήλθαν σε 842,3 εκατ. ευρώ, έναντι
657,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης
χρήσης. Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσι-
σε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων τη διανομή του προβλεπό-
μενου μερίσματος προς τους μετόχους
και τη μεταφορά ποσού 779 εκατ. ευρώ
στο Ελληνικό Δημόσιο. Πέρσι, το αντί-
στοιχο μέρισμα ήταν 644,3 εκατ. Ευρώ κι
αυτό σημαίνει ότι φέτος είναι αυξημένο
κατά 135 εκατ. Ευρώ.  



Αντιπροσωπείες των Διοικήσεων
των Πρωτοβουλιών «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ
ΜΑΣ» και «Ελληνική Παραγωγή – Συμ-
βούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυ-
ξη» συναντήθηκαν από κοινού με τον
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊ-
κούρα καθώς και με τον Υφυπουργό
για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας κ. Απόστολο Βε-
συρόπουλο.

Πραγματοποιήθηκε εποικοδομητι-
κή και ουσιαστική συζήτηση για μείζο-
να θέματα που αφορούν τις παραγωγι-
κές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως η
επαναφορά ταχύτερων αποσβέσεων
του μηχανολογικού εξοπλισμού ως κί-
νητρο αύξησης των βιομηχανικών
επενδύσεων, ο φόρος κληρονομίας –
Γονικής Παροχής στις οικογενειακές
επιχειρήσεις, οι έλεγχοι αγοράς και η
καλύτερη λειτουργία τελωνείων κα-

θώς και η εξίσωση ΕΦΚ (Ειδικού Φό-
ρου Κατανάλωσης) Μέσης Τάσης με
αυτόν της Υψηλής Τάσης για ενεργο-
βόρες επιχειρήσεις.

Η ανταλλαγή απόψεων κατά την
κοινή συνάντηση ήταν ιδιαίτερα γό-
νιμη και θα υπάρξει ανοιχτός δίαυ-
λος επικοινωνίας που θα συμβάλ-

λει στην ανταγωνιστικότητα της Ελ-
ληνικής Βιομηχανίας και θα ενι-
σχύσει τη συμβολή στην οικονομι-
κή ανάκαμψη, στην αύξηση των
επενδύσεων και στη δημιουργία
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης,
προς όφελος της εθνικής οικονο-
μίας και κοινωνίας.

Νέο HELL Energy Coffee 
Η μάρκα ενεργειακού

ποτού HELL ENERGY καινο-
τομεί και προσφέρει μια νέα
σειρά ροφημάτων για εκεί-
νους που τους αρέσουν τα
latte όσο τους αρέσουν και
τα ενεργειακά ποτά. Με 75%
περιεκτικότητα σε γάλα, τα
νέα ροφήματα έχουν μετα-
ξένια υφή και περιέχουν
πραγματικά εκχυλίσματα κα-
φέ. Κυκλοφορούν σε τρεις
μοναδικές γεύσεις: Latte,
Slim latte και Cappuccino.

Το πλεονέκτημα αυτού
του ready-to-drink ροφήμα-
τος σε αλουμινένιο κουτάκι
είναι πως μπορείς να απο-
λαύσεις την μοναδική του
γεύση και ποιότητα όπου και
όποτε θέλεις. 

Το Energy Coffee είναι
διαθέσιμο στα καταστήματα
σε τρεις διαφορετικές γεύ-
σεις. Και οι τρείς περιέχουν
75% γάλα και - λόγω της
θερμικής επεξεργασίας σε
εξαιρετικά υψηλές θερμο-
κρασίες - καμία τους δεν πε-
ριέχει συντηρητικά. Τα ρο-
φήματα μπορούν να αποθη-
κευτούν και να καταναλω-
θούν σε θερμοκρασία δωμα-

τίου και παγωμένα, ανάλογα
με τις προτιμήσεις του κατα-
ναλωτή. Ωστόσο, μετά το
άνοιγμα πρέπει πάντα να φυ-
λάσσονται στο ψυγείο.

Κάθε κουτάκι Latte,
Cappuccino και Slim latte
περιέχει 40mg/100ml κα-

φεΐνης από εκχυλίσματα
καφέ arabika και robusta,
τα οποία ισοδυναμούν με λί-
γο περισσότερο από ένα
φλυτζάνι espresso. Εάν θέ-
λετε να έχετε τον έλεγχο της
ημερήσιας πρόσληψης ζά-
χαρης ή εάν απλώς προσέ-

χετε τη διατροφή σας, το
Slim latte αποτελεί την ιδα-
νική επιλογή για εσάς, κα-
θώς δεν περιέχει πρόσθετη
ζάχαρη, ενώ το άρωμα βα-
νίλιας bourbon δίνει στο ρό-
φημα μια απίστευτη αρμο-
νία γεύσεων.

6

Ελλα-δικά μας: Συνάντηση  με τον Υπουργό Οικονομικών 
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Η εταιρεία Άμβυξ ανακοίνωσε την αποκλειστική συ-
νεργασίας της με την Molson Coors Brewing Company
για την εμπορία και διανομή των brand μπύρας Staro-
pramen, Miller Genuine Draft, Blue Moon και Carling.

Ο κ. Γιάννης Αρτινός, Γενικός Διευθυντής της Άμ-
βυξ, δήλωσε: «Αισθανόμαστε μεγάλη χαρά και υπερη-
φάνεια που καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Άμβυξ
μια εταιρεία σαν την Molson Coors. Μας συνδέει μια
κοινή μακρά παρουσία στον κλάδο, με κοινές αξίες
προσήλωσης στην προσφορά προϊόντων υψηλής ποι-
ότητας. Η προσθήκη των παγκοσμίως επιτυχημένων
μαρκών της MCBC, εμπλουτίζει περαιτέρω το ήδη
πλούσιο χαρτοφυλάκιο της Άμβυξ με σκοπό την ακόμα
καλύτερη κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου κατα-
ναλωτή».

Ο κ. Ivan Zajsek, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανά-
πτυξης της Molson Coors, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα
ενθουσιασμένοι που υπογράφουμε αυτή τη μακροπρό-
θεσμη συμφωνία για τις μάρκες της Molson Coors εμ-
πιστευόμενοι την ανάπτυξη τους στις αποδεδειγμένα
υψηλές εμπορικές δεξιότητες της Άμβυξ και ανυπομο-
νούμε να αναπτύξουμε το αποτύπωμα και την παρου-
σία των διεθνών μας μαρκών σε όλη την ελληνική αγο-
ρά.»

“Πρωτιά” για τη φέτα Δωδώνη το 2019
Η Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ

συνεχίζει να κατέχει τη Νο1 θέση στην
κατηγορία της Π.Ο.Π φέτας, τόσο σε
όγκο όσο και σε αξία πωλήσεων βάσει
στοιχείων της IRI. Πρόκειται για ένα
προϊόν Προστατευμένης Ονομασίας
Προέλευσης (Π.Ο.Π), που παρασκευά-
ζεται αποκλειστικά από 100% ελληνικό
αιγοπρόβειο γάλα και έχει καθιερωθεί
ως συνώνυμο της συγκεκριμένης κα-
τηγορίας, της ελληνικής παράδοσης,
αλλά και της αυθεντικότητας.

Εντός του 2019 η ΔΩΔΩΝΗ αποτέ-
λεσε για ακόμη μία χρονιά τον κυρίαρ-
χο αγοραστή αιγοπρόβειου γάλακτος
σε εγχώριο επίπεδο, διαθέτοντας τη
μεγαλύτερη ζώνη γάλακτος με περισ-
σότερους από 5.500 μικρούς και μεγά-
λους παραγωγούς.Με κυρίαρχο στόχο
την παραγωγή αγνών προϊόντων, από
100% ελληνικό γάλα, η ΔΩΔΩΝΗ είναι
μία από τις μεγαλύτερες και ιστορικό-
τερες γαλακτοβιομηχανίες της Ελλά-
δας. Παράλληλα, με παρουσία σε πά-
νω από 50 χώρες παγκοσμίως, η ΔΩ-
ΔΩΝΗ αποτελεί πρεσβευτή της Π.Ο.Π
φέτας στο εξωτερικό.

Νέα προϊόντα στη γκάμα της Άμβυξ 
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Kings Soft Cookie με 
καρύδα και λευκή σοκολάτα 

Τα νέα μπισκότα Αλλατίνη Kings
Soft Cookie με καρύδα και λευκή σο-
κολάτα παρουσίασε πρόσφατα η εται-
ρεία Elbisco, επεκτείνοντας τη σειρά
με περισσότερες γευστικές επιλογές.
Τα Αλλατίνη Kings Soft Coοkie με κα-
ρύδα και λευκή σοκολάτα συνδυά-
ζουν την μαλακή υφή, την ιδιαίτερη
γεύση της καρύδας με πλούσια λευκή
σοκολάτα και συμπληρώνουν τη σει-

ρά Αλλατίνη In Passion, που περιλαμ-
βάνει 3 ακόμα κωδικούς:
n με κομμάτια σοκολάτας
n με κομμάτια μαύρης σοκολάτας
n με κομμάτια τριπλής σοκολάτας

Τα μπισκότα είναι φτιαγμένα από
επιλεγμένα συστατικά, προσφέρον-
ται σε ατομικές μερίδες, που δεν ξε-
περνούν τις 250 θερμίδες. 

Γιαούρτι Harmony Plus 1% με κινόα από τη Μεβγάλ

La Mia Stevia 
σε 2 τύπους

Σε δύο τύπους κυκλοφορεί το προϊόν
La Mia Stevia από τον Αγροτικό Συνεται-
ρισμό Στέβια Ελλάς.
n πούδρα στέβιας
n φύλλα στέβιας

Τόσο η πούδρα όσο και τα φύλλα στέ-
βιας έχουν ως βάση τα βιολογικά αποξη-
ραμένα φύλλα στέβιας. Τα φύλλα είναι
διαθέσιμα σε fine cut, με διάσταση 4-6
mm, και χρησιμοποιούνται για την παρα-
σκευή ροφημάτων, ενώ η πούδρα στέ-
βιας, που παραπέμπει στο matcha tea,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον καφέ, στη
μαγειρική και σε αρκετές ακόμη παρα-
σκευές.

Αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν οι Έλληνες καταναλωτές για την
κατηγορία των υπερτροφών, καθώς
ένα μεγάλο μέρος του αγοραστικού
κοινού έχει ενσωματώσει στη διατρο-
φή του superfoods, όπως η κινόα, το
ταχίνι, ο κρόκος, το κεφίρ και άλλα.
Ακολουθώντας τη συγκεκριμένη τά-
ση, η εταιρεία Μεβγάλ έχει ενισχύσει
το χαρτοφυλάκιό της με κωδικούς
που περιλαμβάνουν  υπερτροφές. Πιο
συγκεκριμένα, το γιαούρτι Harmony
Plus 1% με κινόα και mixed berries
της Μεβγάλ ήταν το πρώτο που κυ-
κλοφόρησε στην ελληνική αγορά με
σπόρους κινόα. Η κινόα έρχεται να
συναντήσει διάφορα berries (κόκκινα
και μαύρα φραγκοστάφυλα, μύρτιλα,
βατόμουρα, φραμπουάζ), για να δημι-
ουργήσουν ένα νέο στραγγιστό γι-
αούρτι για πρωινό ή για σνακ στο γρα-
φείο. Είναι διαθέσιμο στα σούπερ
μάρκετ σε συσκευασία των 150 γραμ-
μαρίων.


