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Κ αινούριες τάσεις και ιδιαί-
τερες γεύσεις παρατη-
ρούνται τα τελευταία χρό-

νια στην κατηγορία των παγω-
τών, καθώς ένα σημαντικό ποσο-
στό των Ελλήνων καταναλωτών
αναζητά πιο υγιεινές επιλογές
στα τρόφιμα με λιγότερες θερμί-
δες. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αρ-
χίσει να παίρνουν τη δική τους
θέση στα ψυγεία πολλά, διαφο-
ρετικά προϊόντα. Μία από τις τά-
σεις που κυριαρχούν είναι τα πα-
γωτά με μηδέν ζάχαρη και λιγό-
τερες θερμίδες, ενώ αρκετές εί-

ναι πια κι οι επιλογές και για ve-
gan παγωτά, που παράγονται κυ-
ρίως από πρωτεΐνη αρακά με συ-
στατικά όπως το λάδι καρύδας
και η σοκολάτα υγείας. Επίσης,
τάση αποτελούν πλέον και οι οι-
κογενειακές συσκευασίες που
παρουσιάζονται ενισχυμένες στα
χαρτοφυλάκια των εταιρειών.
Παράλληλα, είναι χαρακτηριστι-
κή και η σύμπραξη των brand
πολλών παγωτών με άλλα γνω-
στά brand στις σοκολάτες, τα μπι-
σκότα κτλ. Στα ψυγεία μπορεί κα-
νείς να βρει σήμερα παγωτό ION,

Lacta, Παπαδοπούλου, m&m’s
και πολλά ακόμη αντίστοιχα προ-
ϊόντα. Και παρά τα μεγάλα προ-
βλήματα που προκάλεσε το 2020
η πανδημία οδηγώντας τους κα-
ταναλωτές σε νέες αγοραστικές
συμπεριφορές, τα παγωτά απο-
δείχτηκαν μια ανθεκτική κατηγο-
ρία προϊόντων που ευνοήθηκε
από το lockdown τους ζεστούς
μήνες. Τα ποσοστά στις πωλήσεις
παγωτού αυξήθηκαν την περίο-
δο των περιοριστικών μέτρων και
της αναγκαστικής παραμονής
στο σπίτι, λόγω πανδημίας.
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Κερδίζουν τις προτιμήσεις τα παγωτά με
μηδέν ζάχαρη και λιγότερες θερμίδες



Την επιστροφή στην κανονικότητα και την αποκατάσταση των
ισορροπιών σηματοδοτεί η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές
με την έκδοση 30ετούς ομολόγου, όπου οι προσφορές
ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. 

Π ρόκειται για την πρώτη έξοδο μετά από 13 χρόνια, καθώς μεσολάβησαν η
κατάρρευση της LehmanBrothers και η είσοδος της Ελλάδας σε καθε-
στώς επιτροπείας με δάνεια από τον μηχανισμό στήριξης της Ευρωζώ-

νης. Το Ελληνικό Δημόσιο συγκέντρωσε 2,5 δισ. ευρώ, ενώ οι προσφορές δια-
μορφώθηκαν στα 26 δισ. ευρώ. Καταλυτικό ρόλο στην επιτυχημένη έκδοση,
έπαιξαν οι ανάδοχοι της έκδοσης ΒΝΡ Paribas, GoldmanSachs, HSBC, JP Mor-
gan και η Εθνική Τράπεζα. 

Η διάρκεια της έκδοσης, ισοδυναμεί με αποδοχή από την πλευρά των επενδυ-
τών σχετικά με τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, τουλάχιστον έως το 2052!
Σημειώνεται ότι έως το 2014, η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους ήταν εξασφα-

λισμένη στο διηνεκές, αλλά το τρίτο
μνημόνιο των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, την
έθεσε σε άμεσο κίνδυνο, καθώς η
χώρα έκανε πολλά βήματα πίσω.
Μάλιστα, η συμφωνία της μεταμνη-
μονιακής εποπτείας, καλύπτει τη
βιωσιμότητα του χρέους έως το

2032, μετά το τεράστιο κόστος που προκλήθηκε στην οικονομία από την προ-
ηγούμενη διακυβέρνηση.

Ικανοποίηση
Η έκδοση του 30ετούς ομολόγου κλείνει την καμπύλη των επιτοκίων των ελ-

ληνικών τίτλων, αποκαθιστά το “πρόσωπο” της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές,
ενισχύει τα ταμειακά διαθέσιμα και διευκολύνει το υπουργείο Οικονομικών έτσι
ώστε να προχωρήσει στην αποπληρωμή της δεύτερης μεγάλης δόσης του δανεί-
ου που έχει συναφθεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας“η έκδοση συμ-
βάλλει σημαντικά στην περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέ-
ους. Καταδεικνύει και επιβεβαιώνει, ακόμη πιο εμφατικά σε σύγκριση με προ-
ηγούμενες εξόδους στις αγορές, την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοι-
νότητας στη διαχείριση, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής οικονο-
μίας. Παράλληλα, αποτελεί ένα επιπλέον θετικό βήμα, το οποίο αναμένεται να
συνδράμει, καταλυτικά, στις μελλοντικές αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της χώ-
ρας”. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών η συγκεκριμένη έκδοση σηματο-
δοτεί την πλήρη επιστροφή της χώρας μας στις διεθνείς αγορές και συμβάλλει
στην εξομάλυνση της καμπύλης των αποδόσεων, παρέχοντας ταυτοχρόνως
ασφάλεια στους επενδυτές, καθώςχρονικά ξεπερνά -κατά πολύ- την περίοδο που
εκπνέουν τα συμφωνημένα με τους θεσμούς μέτρα διευθέτησης για το χρέος. Η
έκδοση, όπως ανέφερε, διακρίνεται για τη σημαντική ζήτηση, το χαμηλό κόστος
δανεισμού και την εξαιρετική ποιότητα της.

Μία από τις τάσεις που κυ-
ριαρχούν στην αγορά τους
ζεστούς μήνες είναι τα πα-
γωτά με μηδέν ζάχαρη και
λιγότερες θερμίδες, ενώ
αρκετές είναι πια κι οι επι-
λογές και για vegan παγω-
τά, που παράγονται κυρίως
από πρωτεΐνη αρακά με συ-
στατικά όπως το λάδι καρύ-
δας και η σοκολάτα υγείας.

Θύμιος Κτενίδης 
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Μικρότερο το έλλειμμαστο α΄ δίμηνο του έτους
Οι τελευταίες δόσεις του Φόρου
Εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ αλλά
και η πληρωμή των τελών
κυκλοφορίας τον Φεβρουάριο,
έσωσαν την... τιμή του
προϋπολογισμού, ο οποίος έκλεισε
με αισθητά χαμηλότερα έλλειμμα σε
σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. 

Σ ύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέ-
λεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε
τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την

περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021,
παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατι-
κού προϋπολογισμού ύψους 3,273 δισ. ευρώ,
έναντι στόχου για έλλειμμα 4,507 δισ. ευρώ
που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα
του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπο-
λογισμού 2021 και ελλείμματος 1,107 δισ. ευ-
ρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτο-
γενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα
ύψους 1,503 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρω-
τογενές έλλειμμα 2,737 δισ. ευρώ και πρωτο-
γενούς πλεονάσματος 831 εκατ. ευρώ για την
ίδια περίοδο το 2020.

Ώθηση στα έσοδα
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατι-

κού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8,528 δισ. ευ-
ρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 275 εκατ. ευ-
ρώ ή 3,3%  έναντι της εκτίμησης για το αντίστοι-
χο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητι-
κή έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. 

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπο-
λογισμού ανήλθαν σε 9,130 δισ. ευρώ, αυξημέ-

να κατά 190 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στό-
χου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 7,662
δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 102 εκατ. ευρώ ή
1,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί
στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού
2021. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 602
εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 85 εκατ. ευρώ από
το στόχο (687 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προ-
ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
ανήλθαν σε 837 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά
223 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τον Φε-
βρουάριο τα έσοδα του κρατικού προϋπολογι-
σμού ανήλθαν σε 4,681 δισ. ευρώ και ήταν αυ-
ξημένα κατά 1,087 δισ. ευρώ σε σχέση με τον
μηνιαίο στόχο. 

Συγκράτηση

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού
για την περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
2021 ανήλθαν στα 11.801 δισ. ευρώ και παρου-
σιάζονται μειωμένες κατά 959 εκατ. ευρώ έναν-
τι του στόχου (12.760 εκατ. ευρώ). Οι ταμειακές
πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά
προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
(κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών
στοιχείων), κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με
τον αρχικό στόχο κατά 589 εκατ. ευρώ, προς
εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων. 

Τέλος, το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρ-
ροπα σε σχέση με τον τακτικό προϋπολογισμό,
παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο
κατά 1,094 δισ. ευρώ (πληρωμές 1,684 δισ. ευ-
ρώ έναντι στόχου 590 εκατ. ευρώ), κυρίως λό-
γω των προαναφερθέντων αυξημένων πληρω-
μών του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής.

INFO
Συγκρατήθηκαν 
οι δαπάνες, 
αυξήθηκαν τα έσοδα
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Η Βιολάντα μειώνει τη χρήση νέου
πλαστικού στις συσκευασίες της

Η Βιολάντα, η ελληνική εταιρεία που
δραστηριοποιείται στον κλάδο
παραγωγής μπισκότων και
δημητριακών, μειώνει τη χρήση
νέου πλαστικού στις συσκευασίες
της με rPET ανακυκλωμένο υλικό.

Σ ύμφωνα με την εταιρεία, η νέα εσωτερι-
κή πλαστική συσκευασία μέσα στην
οποία φυλάσσονται τα μπισκότα, αποτε-

λείται από ανακυκλωμένο πλαστικό.
Οι νέες συσκευασίες, παραμένουν 100%

ανακυκλώσιμες, ενώ ακολουθούν τις δεσμεύ-
σεις της εταιρείας για χρήση κατ' ελάχιστον
30% ανακυκλωμένου πλαστικού rPET στις συ-
σκευασίες της.

Σημειώνεται, από την εταιρεία, ότι η συγκε-
κριμένη «πράσινη» ενέργεια από τη Βιολάντα,
αποτελεί προπομπό μεγαλύτερων δράσεων
που θα ακολουθήσουν με γνώμονα τη βιώσιμη
ανάπτυξη για ένα πιο βιώσιμο πλανήτη.

Λίγα λόγια για τη Βιολάντα

Η ιστορία της Βιολάντα ξεκινά από ένα συ-
νοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα, όπου την πα-
ραγωγή ποιοτικών αρτοσκευασμάτων και ψω-
μιού διαδέχθηκε η αγάπη και το ταλέντο στην
ζαχαροπλαστική μετατρέποντας τα παραπάνω
συστατικά σε επιχειρηματική δραστηριότητα με
ένα και μοναδικό όραμα: την δημιουργία και πα-
ραγωγή ποιοτικών, πρωτότυπων αλλά και πα-
ραδοσιακών γεύσεων σε κουλουράκια και μπι-
σκότα.

Στη διαδρομή αυτή μέχρι σήμερα έχει εξελί-
ξει την ποικιλία των προϊόντων της, προσθέτον-

τας διάφορες γεύσεις και καλύπτοντας διαφο-
ρετικές ανάγκες κατανάλωσης. Σήμερα κατέχει
μια ευρύτατη ποικιλία από 130 προϊόντα.

Τα εργοστάσια της

Τα υπερσύγχρονα εργοστάσιά της βρίσκον-
ται  το πρώτο στο 6ο χλμ Τρικάλων – Καρδίτσας,
στα Τρίκαλα, και το δεύτερο στο 12ο χλμ Τρικά-
λων - Λάρισας  σε ιδιόκτητες εκτάσεις 55000
μ2,  όπου στεγάζονται οι πλήρως καθετοποι-
ημένες μονάδες παραγωγής.

Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικα-
σίας τηρούνται αυστηροί κανόνες υγιεινής, που
θέτει η ευρωπαϊκή ένωση, εναρμονισμένοι με
τα υψηλά πρότυπα διασφάλισης ποιότητας BRC
και IFS. Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής
σε συνδυασμό με την ασφάλεια των εργαζομέ-
νων μας και το σεβασμό προς το περιβάλλον.
Τηρείται επίσης, σύστημα ιχνηλασιμότητας και
αναγνωρισιμότητας προϊόντων σε πλήρη ανά-
πτυξη.

Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει ακόμα δύο κέν-
τρα διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα
οποία εξυπηρετούν 79 τοπικά κέντρα διανομής
και χιλιάδες σημεία πώλησης σε όλη την Ελλά-
δα και τον κόσμο.

Όλα τα προϊόντα της πληρούν τις προδια-
γραφές ποιότητας που ορίζει ο Ελληνικός και
Ευρωπαϊκός Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, κα-
θώς και οι ισχύουσες ευρωπαϊκές νομοθεσίες.
Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα υγιεινής και
ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 (Haccp). Είναι
επίσης,πιστοποιημένη με τα διεθνή πρότυπα
διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων, BRC και
IFS, που εγγυώνται την τυποποίηση της ποιότη-
τας και ασφάλειας των τροφίμων. 

INFO
2: τα εργοστάσια 
της Βιολάντα
130: τα προϊόντα της
εταιρείας
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Ο Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Αιτωλοακαρνανίας, Πανα-
γιώτης Τσιχριτζής, μετά από
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.,
απέστειλε προς τον Πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και
τους αρμόδιους υπουργούς επι-
στολή με προτάσεις που αφο-
ρούν το λιανικό εμπόριο.

Μεταξύ άλλων στην επιστο-
λή αναφέρει: “Ζητούμε να διε-
ρευνηθεί η δυνατότητα για
«κούρεμα» ενός μέρους των
χρεών των επιχειρήσεων προς
το Δημόσιο, τις Τράπεζες και τα
Ασφαλιστικά Ταμεία, αντί της
παράτασης των υποχρεώσεων
στο μέλλον όπως ισχύει σήμερα,
γιατί μια επιχείρηση που δεν λει-
τουργεί, καταγράφει και συσσω-
ρεύει ζημιές κάθε μέρα που
περνάει και η αναβολή των υπο-
χρεώσεων δεν ισοδυναμεί με
διαγραφή αλλά μεταφέρει
απλώς το πρόβλημα στο μέλ-
λον”.

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Προτάσεις στήριξης των επιχειρήσεων

Επ. Λάρισας: Εκδήλωση με το
Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο 

Το Επιμελητήριο Λάρισας ενημερώνει ότι το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητή-
ριο διοργανώνει την τρίτη διαδικτυακή εκδήλωση της χρονιάς, με θέμα την σύ-
σφιξη των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων της Ελλάδας με πέντε
αραβικές χώρες της Βορείου Αφρικής (Αλγερία, Αίγυπτο, Λιβύη, Μαρόκο και
Τυνησία).

Ολοκληρώθηκε 
η πρώτη διαδικτυακή
έκθεση τροφίμων 
και ποτών

Ολοκληρώθηκε η πρώτη διαδικτυακή on-
line έκθεση τροφίμων και ποτών, The Deli-
Fair by ΕΞΠΟΤΡΟΦ με τη συμμετοχή επιχει-
ρηματιών και παραγωγών του κλάδου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πραγ-
ματοποιήθηκαν περισσότερα από 1.000 ραν-
τεβού παραγωγών με επιχειρήσεις του κλά-
δου και μεγάλες αλυσίδες από τον χώρο της
εστίασης, των ξενοδοχείων και της χονδρι-
κής σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ τα αιτήμα-
τα που καταχωρήθηκαν για αποστολή δειγ-
μάτων ξεπέρασαν τις 5.500.



Με μια διαφορετική ταινία, που
κέρδισε αμέσως το ενδιαφέρον των τη-
λεθεατών, το ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN, το
πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο νερό σε
φιάλες από ανακυκλωμένο πλαστικό
(r-PET), μας υπενθυμίζει ότι «δεν χρει-
άζονται κανόνες για να κάνουμε τη σω-
στή κίνηση, αρκεί η συνείδησή μας».

Η ταινία αποτυπώνει με τρόπο ευ-
ρηματικό και παράλληλα έντονα συναι-
σθηματικό μία ωδή για τον πλανήτη Γη,
μέσα από τον αυτοσχέδιο χορό του
γνωστού ηθοποιού Τάσου Νούσια. 

Στόχος της καμπάνιας είναι να ανα-
δείξει ότι το καλό το έχουμε μέσα μας
και είναι δική μας επιλογή να το μετα-
φέρουμε στον τρόπο που ζούμε και κα-
ταναλώνουμε.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ με αίσθημα ευθύ-
νης, κάνει την αρχή με τη σειρά προ-
ϊόντων ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN, σε συ-
σκευασίες από ανακυκλωμένο πλα-
στικό και δεσμεύεται για τη συνεχή
μείωση του πλαστικού στο σύνολο
των προϊόντων της. Αυτό αποτελεί
έναν από τους κύριους και άμεσους

στόχους της εταιρίας, η οποία συνεχί-
ζει να εξελίσσεται με γνώμονα την

ποιότητα, την καινοτομία και την πε-
ριβαλλοντική υπευθυνότητα.

Το Επιμελητήριο Τρικάλων στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις

ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN: Η καμπάνια που κέρδισε το κοινό

Το Επιμελητήριο Τρικάλων, στο πλαίσιο των δράσεων για τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και της τοπικής αγοράς, δια-
θέτει στις επιχειρήσεις μέλη του μια καινοτομική πρωτοβουλία ηλεκτρονικού εμπορίου.

Έτσι, ξεκινά πρώτο αυτή την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και την ηλεκτρονική αγορά
directmarket.gr, για να στηρίξει άμεσα τις επιχειρήσεις. 

Η ηλεκτρονική αγορά directmarket.gr απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις, τόσο σε αυτές που δεν διαθέτουν
δικό τους e-SHOP, όσο και σε αυτές που διαθέτουν δικό τους e-SHOP.

Oι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να ενεργοποιήσουν τις δικές τους ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσα από το si-
te του Επιμελητηρίου Τρικάλων trikala-chamber.gr και το banner «Αγοράζω στον τόπο μου».
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Δύο χρυσά βραβεία ποιότητας 
για το ελαιόλαδο της E-LA-WON

Στο Διεθνή Διαγωνισμό του Dubai η
E-LA-WON απέσπασε δύο χρυσά
βραβεία ποιότητας και έτσι, ενισχύει
τη θέση της στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, δίνοντας την ευκαιρία,
στους εκεί αντιπροσώπους της, να
«εκμεταλλευτούν» την υψηλή
διάκριση.

O πως επισημαίνει ο CEO της εταιρείας,
Ιωάννης Καμπούρης, «επιλέξαμε να
συμμετάσχουμε σε έναν από τους με-

γαλύτερους σε κύρος διαγωνισμούς, αφενός
γιατί το Ντουμπάι είναι γνωστό για την πολυτέ-
λεια και τις αγορές, καθώς 16 εκατομμύρια πε-
ρίπου τουρίστες το επισκέπτονται κάθε χρόνο,
και αφετέρου τα ελαιόλαδα μας κατατάσσονται
στα «The best Olive oils in the world» και αυτό
είναι ιδιαίτερα τιμητικό».

Οι συμμετοχές
Η E-LA-WON συμμετείχε με:
-Premium ελαιόλαδο, ποικιλίας Κουτσου-

ρελιά και Κορωνέικη, το οποίο πρόσφατα δια-
κρίθηκε - ύστερα από έρευνα 4,5 ετών - για την
ασπίδα προστασίας του στη μάχη εναντίον της
σκλήρυνσης κατά πλάκας.

-Superpremium ελαιόλαδο, ποικιλίας
Αγριελιά και Μποτσικολιά, το οποίο κυκλοφο-
ρεί για φέτος σε «Επετειακή - Συλλεκτική» φιά-
λη για να τιμήσει την Eθνική μας επέτειο, ως
πρεσβευτής του πρωτογενούς τομέα, και το
οποίο, μάλιστα, έχει αποσταλεί στην Ομογένεια
και σε Κυβερνητικούς φορείς.

Τέλος ο οργανοληπτικός ποιοτικός έλεγχος

του διαγωνισμού DUBAIOOC Early Harvest
αφορά πρωτόλαδα-αγουρόλαδα πρώιμης συγ-
κομιδής.

Ο ιδρυτής της εταιρείας

Από φιλόλογος και ιδιοκτήτης της αλυσίδας
φροντιστηρίων “Το Σύγχρονο”… ιδρυτής της
εταιρείας “E-LA-WON” με δεκάδες  βραβεία
και διακρίσεις. Ο Γιάννης Καμπούρης έχει μία
ιστορία πίσω του που θυμίζει παραμύθι. Το
2014 ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής και τυπο-
ποίησης ελαιολάδου και άλλων αγροτικών προ-
ϊόντων με την επωνυμία E-LA-WON. Τα προϊόν-
τα της εταιρείας είναι το βραβευμένο ελαιόλα-
δο, το ποιοτικό μονοποικιλιακό μέλι, η αρρώνια
κι άλλες υπερτροφές. Το προϊόν E-La-Won
Gold είναι το ελαιόλαδο με φύλλα βρώσιμου
χρυσού που έχει αναδειχθεί σε καινοτόμο προ-
ϊόν και το έχουν δοκιμάσει από τον Μπιλ Γκέιτς
μέχρι τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Το ελαιόλαδο της εταιρείας διακινείται στην
Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, είναι στην Ελλά-
δα σε επιλεγμένα ντελικατέσεν, σε gourmet
εστιατόρια, στη Χαλκιδική, στην Θεσσαλονίκη,
στην Αθήνα, στην Κοζάνη, στη Μύκονο και στην
Σαντορίνη.

Πώς προέκυψε η ονομασία Elawon

Το Elawon είναι συλλαγογραφική απόδοση
της ελληνικότατης λέξης “έλαιον” εδώ και
3.500 χρόνια στη γραμμική γραφή Β. “Αυτό το
επικοινωνούμε όχι μόνο ως λάδι, επικοινωνού-
με πολιτισμό, ιστορία”, έχει δηλώσει χαρακτη-
ριστικά ο Γιάννης Καμπούρης.

INFO
2014: Το έτος ίδρυσης
της εταιρείας
παραγωγής



8

Μείωση 99,9% στη χρήση της πλαστικής
σακούλας στα σούπερ μάρκετ

Μείωση 99,9% στη χρήση της
πλαστικής σακούλας ελαφρού
βάρους κατέγραψαν τα σούπερ
μάρκετ το 2020 σε σχέση με το
2017 καταδεικνύει μελέτη του
Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).
Συγκεκριμένα από 1,8 δισ.
σακούλες που διατέθηκαν το 2017,
λιγότερες από 1 εκατ. σακούλες
διατέθηκαν το 2020.

Σ ύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, η κατά
κεφαλήν ετήσια κατανάλωση πλαστικής
σακούλας στο κανάλι του σούπερ μάρκετ

μειώθηκε από 167 σακούλες ανά κάτοικο σε
0,1 ενώ η διάθεση βιοαποικοδομήσιμων-κομ-
ποστοποιήσιμων λεπτών πλαστικών σακούλων
η οποία ήταν μηδαμινή το 2017, το 2020 έφτασε
τα 35 εκατ. τεμάχια και το 2021 αναμένεται να
ξεπεράσει τα 250 εκατ. τεμάχια, αύξηση πάνω
από 600%.

“Εκτόξευση” στις επαναχρησιμο-
ποιημένες τσάντες

Παράλληλα η διάθεση επαναχρησιμοποιού-
μενων τσαντών πολλαπλασιάστηκε. Εκτιμάται
ότι τα ελληνικά νοικοκυριά την τελευταία τριετία
έχουν προμηθευτεί άνω των 32 εκατ. τεμαχίων
και σε κάθε νοικοκυριό αναλογούν 7,8 επανα-
χρησιμοποιούμενες τσάντες. Ειδικά από τον Ια-
νουάριο 2021 και μετά η χρήση τους είναι πολύ
πιο έντονη.

« Χαρακτηριστικό είναι ότι εκτός της μη επι-
βολής περιβαλλοντικού τέλους, εξακολουθούν

να κυκλοφορούν πλαστικές σακούλες χωρίς
σήμανση, κάτι που αποτελεί επίσης κοινοτική
υποχρέωση», τονίζει το ΙΕΛΚΑ.

Επίσης, καταγράφεται μερική εφαρμογή του
μέτρου στο λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. αρτο-
ποιία, κρεοπωλεία) με εφαρμογή κυρίως από
τις οργανωμένες αλυσίδες καταστημάτων, στον
κλάδο της εστίασης, με εξαίρεση τις οργανωμέ-
νες αλυσίδες εστίασης.

Πού εφαρμόζεται το μέτρο
Μεγαλύτερη εφαρμογή του μέτρου κατα-

γράφεται στα αστικά κέντρα συγκριτικά με την
επαρχία. Άγνοια καταγράφεται από πολλούς μι-
κρούς εμπόρους σε σχέση με τις υποχρεώσεις
τους σε σχέση με τη νομοθεσία για τις πλαστικές
σακούλες. Σε άλλους κλάδους π.χ. είδη ένδυ-
σης κατάργηση και αντικατάσταση της πλαστι-
κής σακούλας από άλλου τύπου σακούλες
όπως χάρτινες, ενώ σε άλλους κλάδους όπως
τα φαρμακεία με αντικατάσταση με βιοαποικο-
δομήσιμες.

Με βάση τα παραπάνω, το ΙΕΛΚΑ εκτιμά ότι
η ποσοστιαία μείωση στη χρήση πλαστικής σα-
κούλας στο κανάλι του λιανεμπορίου είναι σα-
φώς μικρότερη αυτής στα σούπερ μάρκετ με
δεδομένο μάλιστα ότι η νομοθεσία εξαιρεί από
την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους (τουλάχι-
στον μέχρι σήμερα) τις λαϊκές αγορές και τα πε-
ρίπτερα. Έτσι και με δεδομένο ότι το κανάλι του
σούπερ μάρκετ αντιπροσωπεύει μόνο το 50-
55% των πωλήσεων του λιανεμπορίου τροφί-
μων και ακόμα λιγότερο από το σύνολο του λια-
νεμπορίου και τη μαζική εστίαση, εκτιμάται ότι η
συνολική ποσοστιαία μείωση στην πλαστικής
σακούλας μεταφοράς είναι σημαντικά μικρότε-
ρη.

INFO
75 – 80: Οι πλαστικές
σακούλες ανά κάτοικο
εκτός των σούπερ
μάρκετ
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Τα Ντολμαδάκια της Μαριάννας παράγονται καθη-
μερινά στις εγκαταστάσεις του Αμπελουργικού Οίκου
Καζάκη στη Νέα Γωνιά της Χαλκιδικής. Τα συστατικά έρ-
χονται κάθε μέρα με ξεχωριστές παραλαβές, ώστε να εί-
ναι πάντα φρέσκα, ενώ ο χυμός λεμονιού είναι φρεσκο-
στυμμένος. Τα Ντολμαδάκια της Μαριάννας δεν περιέ-
χουν κανένα συντηρητικό. Η ξεχωριστή ποιότητά του
οφείλεται φυσικά το γεγονός ότι παράγονται με τα Αμπε-
λόφυλλα Της Μαριάννας αλλά και πάντα σύμφωνα με
την πετυχημένη συνταγή της Μαριάννας. Τα ντολμαδά-
κια της Μαριάννας είναι ντολμαδάκια χωρίς κιμά. Τα
προϊόντα παράγονται στους ιδιόκτητους αμπελώνες της
οικογένειας Καζάκη, έκτασης περίπου 80 στρεμμάτων,
στη Νέα Γωνιά της Χαλκιδικής. Οι μέθοδοι που χρησιμο-
ποιούνται στην καλλιέργεια αλλά και την παρασκευή
τους συνδυάζουν τη σύγχρονη γεωπονική τεχνογνωσία
με τις παραδοσιακές συνταγές των παππούδων και των
γιαγιάδων, όπως τις φέρανε μαζί τους από τη Μικρά
Ασία, την Ανατολική Θράκη και την Αρμενία. Τα αμπέλια
είναι ποικιλίας “Σουλτανίνα” που δίνει μαλακό και εύ-
γευστο φύλλο, παρά τη μικρή απόδοση σε σταφύλι. Τα
προϊόντα είναι αγνά, χωρίς χημικά λιπάσματα και άλλα
βιομηχανικά πρόσθετα και πιο εύγευστα μια και τα αμ-
πέλια μας μεγαλώνουν με τρόπο φυσικό, με σεβασμό
στο περιβάλλον, δίνοντας προϊόντα απόλυτα ασφαλή
για τον τελικό καταναλωτή.

Μαύρες φακές Δομοκού με κινόα «Βιόδωρος Γαία»

Τα Ντολμαδάκια της Μαριάννας χωρίς συντηρητικά

Τα ελληνικά βιολογικά όσπρια
«Βιόδωρος Γαία» έχουν υψηλή
θρεπτική αξία και υπέροχη γεύση,
μιας και είναι απολύτως αγνά και
φυσικά, απαλλαγμένα από τα χη-
μικά που επιβαρύνουν τον οργανι-
σμό και την φύση. Καλλιεργούνται
από μικρούς βιοκαλλιεργητές, οι
οποίοι παράγουν υψηλής ποιότη-
τας αγροτικά προϊόντα, σύμφωνα
με τους αυστηρούς κανόνες της
βιολογικής γεωργίας, με αγάπη
και σεβασμό για τον άνθρωπο και
το περιβάλλον. Στην αγορά είναι
διαθέσιμες και οι φακές μαύρες
Δομοκού με κινόα «Βιόδωρος
Γαία», ένα προϊόν βιολογικής γε-
ωργίας που παρασκευάζεται από
την Plus Organica στην Ελλάδα.
Είναι διαθέσιμο σε συσκευασία
των 500 γραμμαρίων. Από την ίδια
σειρά κυκλοφορούν κι άλλοι κω-
δικοί όπως Φακόρυζο με μαύρη
φακή, Φακόρυζο ανάμεικτο με κι-
νόα, Μείγμα Άνδεων με τρίχρωμη
κινόα, Κινόα τρίχρωμη με πληγού-
ρι Ημαθίας και Φακές μαύρες.



Η σοκολατοποιΐα «Κοχύλι» είναι μια οικο-
γενειακή επιχείρηση, η οποία εδρεύει στο
Λουτράκι Κορινθίας στις ιδιόκτητες εγκατα-
στάσεις της. Τα τελευταία χρόνια, με τη χρή-
ση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού
στον τομέα της παραγωγής και της τυποποί-
ησης, εξειδικεύεται στην παραγωγή χειρο-
ποίητης βιολογικής σοκολάτας με πρωτοπο-
ριακά για τον Ελλαδικό χώρο προϊόντα. Στο
χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνεται και η σο-
κολάτα γάλακτος με αμύγδαλα και στέβια
χωρίς ζάχαρη σε συσκευασία των 110gr.
Ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές ανα-
ζητούν καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω της
διατροφής. Οι σοκολάτες με στέβια απευθύ-
νονται σε αυτούς που αγαπούν τη σοκολάτα,
αλλά προσπαθούν και για μια πιο υγιεινή
ζωή. Όλες οι Πρώτες Ύλες, είναι Βιολογικά
Καλλιεργημένες χωρίς φυτοφάρμακα και
χημικά λιπάσματα. Έχουν 100% περιεκτικό-
τητα σε βούτυρο κακάο χωρίς την προσθήκη
άλλων φυτικών λιπαρών και λεκιθίνης. Επι-
πλέον, τα αμύγδαλα, επίσης βιολογικά, κα-
βουρδίζονται στο εργαστήρι της σοκολατο-
ποιΐας και βυθίζονται ολόκληρα μέσα στις
σοκολάτες.

Bιολογικοί φυσικοί χυμοί Goji Spirit

Σοκολάτα γάλακτος «Κοχύλι» με αμύγδαλα

Οι βιολογικοί, φυσικοί χυμοί Goji
Spirit χωρίς προσθήκη ζάχαρης, πε-
ριέχουν μόνο τα φυσικά σάκχαρα
των φρούτων. Θωρακίζουν το ανο-
σοποιητικό σύστημα, συμβάλλουν
στον έλεγχο του σωματικού βάρους
αφού μετατρέπουν το λίπος σε
ενέργεια, μέσω της διαδικασίας
ρύθμισης του μεταβολισμού. Ρυθμί-
ζουν τη γλυκαιμία και τη χοληστερί-
νη, βοηθούν στην αποτοξίνωση, το
κυκλοφορικό, τη σεξουαλικότητα
και γονιμότητα. Ο Βιολογικός Χυμός
Goji berry – Mήλο είναι 100% Φυσι-
κός χυμός με 20% Goji berry με
80% Μήλο. Είναι πλούσιος σε Αν-
τιοξειδωτικά, Πρωτεΐνες, Βιταμίνες
(Α, Β2, B6, C), ασβέστιο (Ca) χωρίς
προσθήκη ζάχαρης, συντηρητικών
και προσθέτων. Ο Βιολογικός Χυ-
μός Goji berry – Πορτοκάλι παράγε-
ται με 20% Goji berry με 80% Πορ-
τοκάλι, περιέχει την ημερήσια συνι-
στώμενη δόση σε βιταμίνη C και εί-
ναι πλούσιος σε Αντιοξειδωτικά,
Πρωτεΐνες, Βιταμίνες (Α, B2, B6),
ασβέστιο (Ca), σίδηρο (Fe).
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Η εταιρεία Παπαδοπούλου έχει δημι-
ουργήσει τα Cream Crackers με κριθάρι,
βρώμη και β-γλυκάνη, η οποία μειώνει την
χοληστερόλη. Παρασκευάζονται με αγνά
και θρεπτικά δημητριακά και περιέχουν β-
γλυκάνη, η οποία είναι μια διαλυτή φυτική
ίνα που προέρχεται από τη βρώμη και έχει
αποδειχθεί ότι μειώνει τα επίπεδα χοληστε-
ρόλης στο αίμα. Είναι ιδανικά για αυτούς
που επιθυμούν τη διατήρηση των φυσιολο-
γικών επιπέδων χοληστρόλης. Κάθε μερί-
δα τεσσάρων Cream Crackers με κριθάρι,
βρώμη και β-γλυκάνη, παρέχει 1g β-γλυ-
κάνης. Τα ευεργετικά αποτελέσματα εξα-
σφαλίζονται με την ημερήσια πρόσληψη 3g
β-γλυκάνης από βρώμη, πίτυρα βρώμης,
κριθάρι, πίτυρα κριθαριού ή από μείγματα
των εν λόγω β γλυκάνων, σε συνδιασμό με
μια ποικίλη, ισορροπημένη διατροφή και
έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Τα Cream Crac-
kers αποτελούν καινοτομία καθώς είναι το
μοναδικό σνακ που μειώνει την χοληστερό-
λη όπου κι αν βρίσκεσαι! Είναι μια ιδιαίτερα
γευστική επιλογή διατηρώντας τον ανάλα-
φρο χαρακτήρα της οικογένειας των Cre-
am Crackers Παπαδοπούλου.

Τυροκαυτερή από την Άλφα Γεύση

Cream Crackers με κριθάρι, βρώμη και β-γλυκάνη

Λουμίδης Παπαγάλος
χωρίς καφεΐνη

Ο Λουμίδης Παπαγάλος χωρίς καφεΐνη
είναι ένας καφές που απολαμβάνεις μέρα-
νύχτα. Όλη η απόλαυση του ελληνικού κα-
φέ… χωρίς καφεΐνη. Η διαδικασία αποκαφε-
νοποίησης γίνεται με τη χρήση ατμού μέσω
φυσικής διαδικασίας. Οι κόκκοι βυθίζονται
σε νερό, οι πόροι τους ανοίγουν και η καφεΐ-
νη που είναι από τη φύση της μια υδατοδια-
λυτή ουσία, σιγά σιγά απομακρύνεται. Το διά-
λυμα που προκύπτει περνάει από ειδικά φίλ-
τρα ώστε να απομακρυνθεί η καφεΐνη και μά-
λιστα πριν το καβούρδισμα, έτσι ώστε να δια-
τηρείται αναλλοίωτο το άρωμα και η γεύση
του καφέ.

Η “Άλφα Γεύση” ιδρύθηκε το 1998 με έδρα την Κατερίνη και στόχο την πα-
ραγωγή παραδοσιακών σαλατών, όπως η Τυροκαυτερή με τυρί Φέτα ΠΟΠ, το
Τζατζίκι με Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, η Κοπανισμένη με τυρί Φέτα ΠΟΠ
και Κόκκινες Πιπεριές και πολλές ακόμη ιδιαίτερες συνταγές. Η Τυροκαυτερή
της εταιρείας παράγεται από τυρί Φέτα ΠΟΠ, ελληνικά Αιγοπρόβεια Τυριά και
Πράσινη Καυτερή Πιπεριά. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό προϊόν με βάση τη
Φέτα ΠΟΠ με ήπια πικάντικη γεύση που μπορεί να συνοδεύσει κάθε επιλογή
σε φαγητό. 




