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Μ εγάλο ανταγωνισμό δέ-
χεται τα τελευταία χρό-
νια ο κλάδος των γαλα-

κτοκομικών προϊόντων, κυρίως
από τα φυτικά ροφήματα που
σταθερά κερδίζουν έδαφος στις
προτιμήσεις των καταναλωτών.
Βασικός «ανταγωνιστής» του
συμβατικού γάλακτος χαρακτη-
ρίζεται το ρόφημα αμυγδάλου,
κυρίως λόγω των χαμηλών θερ-
μίδων του, ένα υποκατάστατο
που είναι αρκετά χρόνια καθιε-
ρωμένο στη συνείδηση και τις
προτιμήσεις των καταναλωτών
του εξωτερικού αλλά και των Ελ-
λήνων την τελευταία κυρίως πεν-

ταετία. Εκτός όμως από τα φυτικά
ροφήματα, τα οποία ενσωμάτω-
σαν στο χαρτοφυλάκιό τους οι
περισσότερες εγχώριες γαλακτο-
βιομηχανίες, το ανερχόμενο κί-
νημα των vegan φέρνει στο προ-
σκήνιο φυτικά υποκατάστατα και
άλλων προϊοντικών ομάδων,
όπως το τυρί. Παρόλα αυτά τα γα-
λακτοκομικά προϊόντα αποτε-
λούν σταθερή επιλογή για τον Έλ-
ληνα καταναλωτή, καθώς τα φυ-
τικά υποκατάστατα απευθύνονται
κυρίως σε όσους ακολουθούν
μια εξειδικευμένη διατροφή και
χαρακτηρίζονται από σαφώς με-
γαλύτερο κόστος σε σχέση με τα

συμβατικά γαλακτοκομικά. Στον
ανταγωνισμό των φυτικών προ-
ϊόντων, η βιομηχανία γαλακτοκο-
μικών "απαντά" λανσάροντας
στην αγορά κωδικούς χωρίς λα-
κτόζη, ένα κανάλι που αναπτύσ-
σεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς
τα τελευταία στοιχεία δείχνουν
ότι ένα σημαντικό μέρος του κα-
ταναλωτικού κοινού προτιμά τα
συγκεκριμένα τρόφιμα. Η ενί-
σχυση της καινοτομίας και η αν-
ταγωνιστικότητα των ελληνικών
προϊόντων αποτελούν κεντρι-
κούς στόχους των σημαντικότε-
ρων γαλακτοβιομηχανιών της
αγοράς.
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Σταθερή επιλογή για τον
Έλληνα τα γαλακτοκομικά



Για ακόμη μία χρονιά, τρία
προϊόντα της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ
ξεχώρισαν για την υψηλή
ποιότητα και γεύση τους και
διακρίθηκαν με το Χρυσό
Βραβείο Ανώτερης
Ποιότητας στον 60ο
Διαγωνισμό από το Διεθνές
Ινστιτούτο Monde Selection.

Η παραδοσιακή ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα
Π.Ο.Π. επιβραβεύτηκε και πά-
λι για την αυθεντική γεύση

της, το πλούσιο άρωμά της και τη στα-
θερά κορυφαία ποιότητά της. Η ΗΠΕΙ-
ΡΟΣ Φέτα Π.Ο.Π. με 40% λιγότερο
αλάτι, απέσπασε επίσης το χρυσό
βραβείο, αποδεικνύοντας ότι παρόλο
που έχει σημαντικά λιγότερο αλάτι,
διατηρεί όλα τα ποιοτικά και οργανο-
ληπτικά χαρακτηριστικά της κλασικής
φέτας ΗΠΕΙΡΟΣ. Τέλος, για την εξαί-
σια γεύση της και τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της, βραβεύτηκε από τους
κριτές και η ΗΠΕΙΡΟΣ Βιολογική Φέτα
Π.Ο.Π., που παράγεται αποκλειστικά
από ελληνικό, βιολογικό, αιγοπρό-
βειο γάλα.

Η αξιολόγηση
Το Monde Selection είναι ένα Διε-

θνές Ινστιτούτο Πιστοποίησης Ποιότη-
τας, με έδρα τις Βρυξέλλες, που εδώ
και 60 χρόνια, επιβραβεύει κατανα-
λωτικά προϊόντα από όλο τον κόσμο,
μέσα από μία ενδελεχή διαδικασία
αξιολόγησης των οργανοληπτικών
τους χαρακτηριστικών, σε συνεργα-
σία με πάνω από 80 σεφ βραβευμέ-
νους με αστέρια Michelin, οινολό-
γους διεθνούς φήμης, καθηγητές πα-
νεπιστημίων, διατροφολόγους και άλ-
λους διακεκριμένους επαγγελματίες
του κλάδου.

Η Φέτα ΗΠΕΙΡΟΣ κατέχει σταθερά
εδώ και χρόνια μία μοναδική θέση στο
τραπέζι και στην καρδιά των Ελλήνων
και ξένων καταναλωτών. Και για τις 3
εκδοχές της έχει αποσπάσει συνολικά
μέχρι σήμερα 57 βραβεία από κορυ-
φαίες, παγκοσμίως αναγνωρισμένες
διοργανώσεις και μπορεί να θεωρη-
θεί ως η πιο πολυβραβευμένη φέτα
στον κόσμο.

Χρονιές – σταθμοί 
για την “ΗΠΕΙΡΟΣ”

1994 – Ίδρυση της ΗΠΕΙΡΟΣ στον
Αμμότοπο Άρτας. Αρχικά παράγονται
τα προϊόντα Φέτα, Κεφαλογραβιέρα
και Μυζήθρα. Είναι η πρώτη εταιρεία
που κυκλοφόρησε φέτα συσκευασμέ-
νη σε άλμη στην Ελλάδα, για την κα-
λύτερη συντήρησή της.

1995 – Η αποκλειστική διανομή
των προϊόντων Ήπειρος ανατίθεται
στην ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. Παράλληλα ξεκι-
νούν οι εξαγωγές των προϊόντων
Ήπειρος στο εξωτερικό. Σήμερα οι
εξαγωγές αποτελούν το 15% των πω-
λήσεων.

2019- Λανσάρει την ΗΠΕΙΡΟΣ Βιο-
λογική Φέτα Π.Ο.Π, την ΗΠΕΙΡΟΣ
Αλειφωτή με κομματάκια φέτας ΗΠΕΙ-
ΡΟΣ, την ΗΠΕΙΡΟΣ Καπνιστή που είναι
φυσικά καπνισμένη με ξύλο οξιάς και
το ΗΠΕΙΡΟΣ Ταλαγάνι Ελαφρύ με
15% λιπαρά.

Παρά τον έντονο ανταγωνι-
σμό, τα γαλακτοκομικά
προϊόντα αποτελούν σταθε-
ρή επιλογή για τον Έλληνα
καταναλωτή, καθώς τα φυ-
τικά υποκατάστατα απευθύ-
νονται κυρίως σε όσους
ακολουθούν μια εξειδικευ-
μένη διατροφή

Θύμιος Κτενίδης 
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1.450: οι κτηνοτρόφοι –
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Ενημερωτικό σεμινάριο
διάρκειας 6 ωρών, διοργα-
νώνει το Επιμελητήριο Λα-
κωνίας σε συνεργασία με
το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ, με τίτ-
λο: «Ψηφιακό Μάρκετινγκ
/ Digital Marketing».

Κατά την διάρκειά του
θα αναλυθούν τα βασικά
εργαλεία digital marketing
και θα δοθούν συγκεκριμέ-
νες οδηγίες για την αποτε-
λεσματική αξιοποίηση
τους. Το σεμινάριο θα
πραγματοποιηθεί ημέρες
Δευτέρα και Τετάρτη από
τις 18.00 έως 21.00 σε ηλε-
κτρονική πλατφόρμα. Το
Επιμελητήριο Λακωνίας θα
καλύψει κατά το ήμισυ το
κόστος συμμετοχής των
επιχειρήσεων-μελών του
και των εργαζόμενων σε
αυτές, ως εκ τούτου η τιμή
για τον κάθε συμμετέχοντα
ανέρχεται στα 10,50€.

Επιμελητήριο Λακωνίας: Μαθήματα Digital Marketing 

Επιμελητήριο Έβρου: Ενημέρωση
για τα υποχρεωτικά self test 

Το Επιμελητήριο Έβρου ενημερώνει τα μέλη του ότι από σήμερα
(19.04.2021), καθίσταται υποχρεωτική η χρήση των self test κορονοϊού στους
εργαζόμενους σε μια σειρά δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα και συγκε-
κριμένα:

- Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σουπερμάρκετ και των κατα-
στημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)

– Εστίαση
– Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές κ.λπ.)
– Υπηρεσίες καθαρισμού
– Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής
– Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων.

Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο: 
Στο πλευρό των 
καταστημάτων στα 3Β

Τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με επικε-
φαλής τον πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσί-
ου, στο πλαίσιο της δράσης στήριξης των το-
πικών αγορών –μετά την επαναλειτουργία
του λιανεμπορίου– με συμβολική διανομή
υγειονομικού και ενημερωτικού υλικού, σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.



Μία πρωτοποριακή αλλά και απόλυτα ανα-
γκαία, λόγω των συνθηκών, υπηρεσία προ-
σφέρει το Επιμελητήριο Πρέβεζας  στις επιχει-
ρήσεις μέλη του, με στόχο την ενίσχυση των
επιχειρήσεων της τοπικής αγοράς.

Οι επιχειρήσεις μέλη του  Επιμελητηρίου
Πρέβεζας  που διαθέτουν προϊόντα τα οποία
επιτρέπεται να πωληθούν ηλεκτρονικά, ανε-
ξάρτητα εάν έχουν ή όχι e-SHOP, έχουν την δυ-
νατότητα να δηλώσουν συμμετοχή – χωρίς κα-
μία οικονομική επιβάρυνση – στην Τοπική Ηλε-
κτρονική Αγορά του Επιμελητηρίου Πρέβεζας
μέσω της πλατφόρμας Directmarket.gr και να
αποκτήσουν τα εξής:

CLICK AWAY: Για ηλεκτρονική προβολή
των προϊόντων τους στην ηλεκτρονική αγορά
Directmarket.gr, ηλεκτρονική παραγγελία,
πληρωμή με κατάθεση, με κάρτα ή με POS και
παραλαβή με ραντεβού στο κατάστημα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΡΑΦΙ στη ηλεκτρονική
αγορά Directmarket.gr για ηλεκτρονικές πω-
λήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους πλη-
ρωμής και αποστολής παραγγελίας.

ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ Ε–SHOP: Δυνατότητα δημιουρ-
γίας ενός ατομικού e-shop.

Ξενοδοχείο μπύρας στο Εδιμβούργο από την Brewdog

Πρωτοποριακή υπηρεσία από το Επιμελητήριο Πρέβεζας

Η Brewdog, ζυθοποιία και
αλυσίδα παμπ στη Σκωτία,
ανακοίνωσε τα σχέδιά της για
ένα ξενοδοχείο με θέμα τη
μπίρα στην παλιά πόλη του
Εδιμβούργου.

Το μπουτίκ ξενοδοχείο με
την επωνυμία Doghouse θα
στεγαστεί σε πρώην σχολείο
στη Market Street.

«Να περιμένετε να τρέχει
μπίρα στη βρύση σε όλα τα
δωμάτια, μίνι μπαρ γεμάτα με
τις καλύτερες μπίρα στον
πλανήτη και ψυγεία στο ντους
για κρύα μπίρα», δήλωσε ο
συνιδρυτής Τζέιμς Βατ.

Το ξενοδοχείο, σύμφωνα
με το BBC, αναμένεται να
ανοίξει αργότερα φέτος.

Η εταιρεία που εδρεύει
στο Αμπερντινσάιρ λειτουρ-
γεί ήδη ένα ξενοδοχείο δίπλα
στο ζυθοποιείο της στο Κο-
λόμπους του Οχάιο, ενώ ένα
άλλο πρόκειται να ανοίξει στο
Μάντσεστερ.
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Nestlé Ελλάς: Πρόγραμμα ανοιχτής
καινοτομίας “Ignite Ideas”

Ολοκληρώθηκε για δεύτερη χρονιά το
πρόγραμμα "Ignite Ideas", μια
πρωτοβουλία της Nestlé Ελλάς, που έχει
ως στόχο την ενδυνάμωση νεοφυών
επιχειρήσεων και καινοτόμων ιδεών και
πραγματοποιείται με την υποστήριξη του
Κέντρου Επιχειρηματικότητας και
Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μ ε κεντρικό θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη, το
πρόγραμμα Ignide Ideas ολοκληρώθηκε με
την ανάδειξη των πιο ώριμων ομάδων που

συμμετείχαν σε αυτό. 

Οι τέσσερις ομάδες
Κυκλική οικονομία και εξοικονόμηση ενέργειας

ήταν οι δύο τομείς που πρωταγωνίστησαν στις πρωτο-
πόρες λύσεις που παρουσίασαν οι τέσσερις ομάδες
που έφτασαν στην τελική φάση και είναι οι ακόλου-
θες:

- H Cyclefi, μια καινοτόμος web & mobile εφαρμο-
γή για την επιτυχή ιχνηλασία και παρακολούθηση
όλου του κύκλου ζωής των προϊόντων συσκευασίας,
από την παραγωγή ως την τελική απόρριψή τους. Στό-
χος της είναι η ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών
στην προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας
προσφέροντας τους εκπτώσεις και προνόμια όταν
προμηθεύονται φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

- Η Evotropia που ειδικεύεται στις μεθόδους τιμο-
λόγησης φυσικού κεφαλαίου, στις ψηφιακές εφαρμο-
γές για τις συναλλαγές αποβλήτων και στα εργαλεία
οικολογικής χρηματοδότησης για την Κυκλική Οικο-
νομία. Στην παρούσα φάση, αναπτύσσει ένα ψηφιακό
χρηματιστήριο αποβλήτων σε πραγματικό χρόνο.
Κεντρικός στόχος των υπηρεσιών της επιχείρησης εί-

ναι να συμβάλουν στην καθιέρωση αγορών κυκλικής
οικονομίας σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διε-
θνές επίπεδο.

- Η Chatzilia Food Innovation, εταιρεία που δρα-
στηριοποιείται στον Αγροδιατροφικό τομέα και σχε-
διάζει καινοτόμες εφαρμογές, μία εκ των οποίων πε-
ριλαμβάνει την αξιοποίηση του υποπροϊόντος του κα-
φέ (CSS) που κέντρισε το επιστημονικό και επιχειρη-
ματικό της ενδιαφέρον.

- Το έργο PREDIVIS, μια συνεργασία του Εργαστη-
ρίου Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχανικής
Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με την εταιρεία
Plegma Labs, με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή
τεχνολογικών λύσεων Βιομηχανίας 4.0 για παρακο-
λούθηση βιομηχανικού εξοπλισμού και υποστήριξη
αποφάσεων προβλεπτικής συντήρησης και εξοικονό-
μησης ενέργειας.

H Nestlé Ελλάς, σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση, θα τις υποστηρίξει στην ολοκλήρωση του σχεδια-
σμού και την υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέ-
ας μέσω και της εφαρμογής πιλοτικών σχεδίων, ενώ
θα διερευνηθούν και οι δυνατότητες επιχειρηματικής
συνεργασίας με διάφορα τμήματα της εταιρείας.

Ανάδειξη της ελληνικής 
νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nestlé Ελλάς, Νίκος
Εμμανουηλίδης, δήλωσε σχετικά: «Στόχος του προ-
γράμματος Ignite Ideas είναι η ενίσχυση και ανάδειξη
της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας, της
καινοτομίας, των ιδεών που μπορούν να κάνουν τη
διαφορά και να προσφέρουν λύσεις. Ειδικά όταν αυ-
τές οι λύσεις αφορούν παγκόσμιες προκλήσεις όπως
είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό
φέτος επιλέξαμε το πρόγραμμα Ignite Ideas να είναι
αφιερωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη που αποτελεί
προτεραιότητα για εμάς». 

INFO
Στα τέλη του
19ου αιώνα τα
πρώτα προϊόντα
Nestlé στη
Ελλάδα 
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Ακόμα πιο πράσινη 
έως το 2040 η Ηeineken

Η Heineken ανακοίνωσε τη δέσμευσή
της να έχει ουδέτερο αποτύπωμα
άνθρακα στην δική της γραμμή
παραγωγής έως το 2030 και σε όλη
την αλυσίδα τροφοδοσίας έως το
2040. 

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την πρώτη σε
μια σειρά φιλόδοξων πρωτοβουλιών
«Brew a Better World», που αποτελεί μέ-

ρος της νέας στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρεί-
ας «EverGreen».Για να επιτύχει τον στόχο της αυ-
τό, η εταιρεία δήλωσε ότι θα μεγιστοποιήσει την
ενεργειακή της απόδοση και τη χρήση ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας έως το 2030.

Παράλληλα, το 2030 αποτελεί κομβικό χρόνο
για την υλοποίηση των στόχων «πρασινίσματος»
που έθεσε η Heineken, καθώς επιθυμεί να έχει
κατορθώσει να μειώσει κατά 30% (σε σύγκριση
με το 2018) τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και τροφο-
δοσίας, από την καλλιέργεια του κριθαριού, τη
συσκευασία έως την αλυσίδα μεταφοράς-διανο-
μής.  

Ενεργειακά ουδέτεροι

«Στόχος μας είναι να γίνουμε ενεργειακά ου-
δέτεροι στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας έως
το 2030, προκειμένου να επιτύχουμε τον στόχο

των 1,5° C που ορίζεται στη Συμφωνία του Παρι-
σιού. Θα μειώσουμε περαιτέρω τις εκπομπές μας
μέσω της ενεργειακής απόδοσης και θα επιταχύ-
νουμε τη μετάβαση προς ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και
πρόεδρος της Heineken, Dolf van den Brink.

«Ένα μεγάλο μέρος του συνολικού αποτυπώ-
ματος άνθρακα πέραν της παραγωγής προέρχε-
ται από τη γεωργία, τη συσκευασία, τη διανομή
και την ψύξη. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεργαστού-
με στενά με τους προμηθευτές και τους συνεργά-
τες μας για να επιτύχουμε τον φιλόδοξο στόχο
μας έως το 2040».

100% πράσινη ενέργεια

Η ολλανδική εταιρεία ζυθοποιίας αναφέρει ότι
έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται για την επίτευξη
των στόχων της, συμπεριλαμβανομένης της μεί-
ωσης των εκπομπών άνθρακα ανά εκατόλιτρο
στις ζυθοποιίες της κατά 51% από το 2008.

Πέρυσι, η Heineken ανακοίνωσε ότι όλη η
μπύρα που πωλείται στην ολλανδική αγορά πα-
ρασκευάζεται χρησιμοποιώντας 100% πράσινη
ενέργεια. Εν τω μεταξύ, το Δεκέμβριο, ξεκίνησε
μια συνεργασία για την κατασκευή αιολικού πάρ-
κου στη Φινλανδία, η οποία θα τροφοδοτήσει
ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια το ευρωπαϊκό
δίκτυ της ζυθοποιίας που τροφοδοτεί 13 από τις
εταιρείες της.

INFO
Η Ηeineken
διατίθεται σε 
192 χώρες
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Το Ελαιοπουλάκι, το κοτόπουλο εξαιρετικής ποιότητας,
απαράμιλλης γεύσης και υψηλής διατροφικής αξίας από τα
Κοτόπουλα Αγγελάκης, αποτελεί τη βάση μιας σειράς νόστι-
μων και υγιεινών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Σήμερα, στη σειρά
αυτή έρχεται να προστεθεί το Μπιφτέκι από Ελαιοπουλάκι
με βρώμη, ένα ολοκληρωμένο γεύμα έτοιμο για κατανάλω-
ση σε 20 μόλις λεπτά. Το νέο, χειροποίητο Μπιφτέκι από
Ελαιοπουλάκι ζυμώνεται με βιολογική βρώμη ολικής άλε-
σης, φρέσκα λαχανικά, αγνό ελαιόλαδο και κουρκουμά,
διατηρεί όλα τα μοναδικά χαρακτηριστικά που έχει το κοτό-
πουλο Ελαιοπουλάκι, ενώ παράλληλα είναι gluten free,
αποτελώντας ιδανική λύση για όσους επιλέγουν διατροφή
χωρίς γλουτένη. Χωρίς συντηρητικά, το Μπιφτέκι από Ελαι-
οπουλάκι αποτελεί ένα πλήρες, ισορροπημένο, γεύμα που
συνδυάζει τη ζωική πρωτεΐνη με τις φυτικές ίνες, τα καλά λι-
παρά του ελαιόλαδου και τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του
κουρκουμά. Έχει ήδη διακριθεί για τα ποιοτικά και διατροφι-
κά του χαρακτηριστικά στη Sial Innovation 2020 και στα
Healthy Diet Awards 2021 - με χρυσό βραβείο στην κατηγο-
ρία τροφίμων «Free From or Low» και με ασημένιο βραβείο
στην κατηγορία Ειδικών Γευμάτων. Το Μπιφτέκι από Ελαι-
οπουλάκι θα γίνει η νέα αγαπημένη συνήθεια όσων ακολου-
θούν μια υγιεινή και προσεγμένη μεσογειακή διατροφή, δί-
νοντας πάντα ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα και την προ-
έλευση της πρώτης ύλης.

Vegan τυρό Smoked Flavor από τη Gusto

Νέο μπιφτέκι από Ελαιοπουλάκι με βρώμη

Το Vegan προϊόν Smoked Fla-
vor της Gusto είναι η ιδανική πρό-
ταση για όσους δεν θέλουν να
τρώνε γαλακτοκομικά προϊόντα.
Το Vegan Smoked Flavor μπορεί
να συμπληρώσει τέλεια νόστιμα
σνακ, φρούτα, καρύδια και μαύρη
σοκολάτα. Αποτελεί έναν καλό
συνδυασμό σε σάντουιτς και μπι-
φτέκι. Είναι 100% χωρίς γαλακτο-
κομικά και χωρίς χοληστερόλη και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλη την
ημέρα από ανθρώπους όλων των
ηλικιών. Το Vegan Smoked μπορεί
επίσης να είναι μια εξαιρετική επι-
λογή για όσους αντιμετωπίζουν
προβλήματα με δυσανεξία στη λα-
κτόζη ή αλλεργία σε πρωτεΐνες γά-
λακτος και διατίθεται σε συσκευα-
σία των 200 γραμμαρίων. Η «Gu-
sto Dairy A.E.» παράγει επί σειρά
ετών τυροκομικά προϊόντα και πιο
συγκεκριμένα λευκά τυριά, κίτρινα
τυριά, τυριά τυρογάλακτος και
αναπληρώματα τυριών ενώ ειδι-
κεύεται σε προϊόντα food service. 



Τα κριτσίνια Breadly Crispy με
σπανάκι, φέτα, κρεμμύδι και άνη-
θο, είναι ο πιο υγιεινός και τραγα-
νός τρόπος να απολαύσει ο κατανα-
λωτής στη διάρκεια της ημέρας τη
γεύση μιας παραδοσιακής ελληνι-
κής σπανακοτυρόπιτας. Βασισμένα
στην παραδοσιακή φουρνιστή συν-
ταγή, κρατούν όλη τη γεύση, χρησι-
μοποιώντας τα συστατικά με τον πιο
υγιεινό τρόπο. Με εξαιρετικά παρ-
θένο ελαιόλαδο και αλάτι Μεσο-
λογγίου, εμπνέονται από την παρα-
δοσιακή συνταγή και δημιουργούν
το πιο γευστικό και θρεπτικό σνακ
της ημέρας. Τα κριτσίνιαBreadly-
crispy της Joice, είναι αληθινά τρα-
γανά, πραγματικά υγιεινά, νόστιμα,
δίνουν ενέργεια και δύναμη κάθε
στιγμή της ημέρας. Η συσκευασία
περιέχει 4 μερίδες των 30γρ.Συ-
σκευάζεται σε προστατευτική ατμό-
σφαιρα και παράγεται στην Ελλάδα
από την JFoods A.E.

Ούζο LAZARIS από την Κέρκυρα

Βιολογικά κριτσίνια Breadly Crispy με σπανάκι

Το ούζο LAZARIS παράγεται και εμ-
φιαλώνεται αποκλειστικά στην Κέρκυρα.
Η διαδικασία της παραγωγής γίνεται πα-
ραδοσιακά με διπλή απόσταξη σε χάλκινο
άμβυκα στην ποτοποιία. Με κυρίαρχο τον
γλυκάνισο και μια ποικιλία αρωματικών
καρπών και βοτάνων (κορίανδρος,μάρα-
θος κ.α.) διαθέτει πλούσιο άρωμα, στιβα-
ρή γεύση και είναι γλυκόπιοτο. Το μπου-
κάλι του θυμίζει τα γαλαζοπράσινα νερά
του Ιονίου, ενώ η γλυκανισάτη του γεύση
ταιριάζει άψογα με τα θαλασσινά κυρίως
πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Ιδανικά
σερβίρεται σε ένα στενό και ψηλό ποτήρι.
Πρώτα τοποθετείται το ούζο, μετά το νερό
και στο τέλος ο πάγος. Η ιστορία της Laza-
risDistillery&ArtisanSweets ξεκινάει το
2005. Ακολουθώντας την τοπική συνταγή
παράγει το φημισμένο ποτό της Κέρκυ-
ρας, το λικέρ ΚουμΚουάτ, αλλά και απο-
λαυστικά,χειροποίητα γλυκίσματα και
εδέσματα: γλυκό κουταλιού και μαρμελά-
δα κουμκουάτ, χειροποίητο μαντολάτο,
μάντολες, συκομαΐδα και λουκούμια.Στην
ποτοποιίαπαράγεται και το Ιταλοφερμένο
λικέρ Limoncello, αλλά και το Ούζο Laza-
ris διπλής απόσταξης σε χάλκινο άμβυκα.
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Τα προϊόντα KYKNOS είναι τοποθετη-
μένα σχεδόν σε όλα τα σημεία λιανικής
πώλησης τροφίμων σε όλη τη χώρα και
αποτελούν σταθερή επιλογή για τα ελλη-
νικά νοικοκυριά. Η εταιρεία έναν καινού-
ριο κωδικό τομάτας πρόσθεσε πρόσφατα
στο χαρτοφυλάκιό της. Πρόκειται για το
προϊόν Kύκνος Τομάτα Περαστή στο Μύ-
λο, που παρασκευάζεται από 100% ελλη-
νικές πρώτες ύλες και διατίθεται σε συ-
σκευασία των 500 γραμμαρίων. Η νέα το-
μάτα της εταιρείας είναι κατάλληλη για
κάθε παρασκευή που απαιτεί σάλτσα και
κυκλοφορεί σε συσκευασία που ανοίγει
εύκολα με το χέρι. Οι τομάτες που αποτε-
λούν την πρώτη ύλη των προϊόντων είναι
πιστοποιημένες για ολoκληρωμένη δια-
χείριση γεωργίας σύμφωνα με το πρότυ-
πο GLOBAL GAP γεγονός που εγγυάται
ότι δεν περιέχουν κατάλοιπα βλαβερών
χημικών φυτοπροστατευτικών ουσιών.
Σύμφωνα με την εταιρεία, κανένα προϊόν
Κύκνος δεν περιέχει συντηρητικά ενώ εί-
ναι όλα Gluten free πιστοποιημένα από
αρμόδιους φορείς.

Νέα σάλτσα ντομάτας ΚΥΚΝΟΣ

Στραγγιστό γιαούρτι με 2% από τη Φάρμα Κουκάκη
Ένα στραγγι-

στό γιαούρτι με
2% λιπαρά,
φτιαγμένο απο-
κλειστικά από
φρέσκο, 100%
ελληνικό γάλα
διαθέτει στην
αγορά η εταιρεία
Φάρμα Κουκάκη.
Το ελαφρύ
στραγγιστό γι-
αούρτι της Φάρ-
μας Κουκάκη εί-
ναι η ιδανική επι-
λογή για όσους
προσέχουν τη
διατροφή τους,
καθώς συνδυάζει
υπέροχη γεύση
και πλούσια υφή
με χαμηλά λιπα-
ρά και λίγες θερ-
μίδες. Είναι δια-
θέσιμο σε οικο-
γενειακή πρακτι-
κή συσκευασία
του 1 κιλού.

Newbake: Νέα σειρά
προϊόντων με βάση 
το λουκουμά

Η εταιρεία Newbake A.E με τα προϊόντα
της Donuts Duck, πρωτοπορεί και δημιουρ-
γεί για πρώτη φορά μια νέα σειρά προϊόντων
με βάση τον παραδοσιακό λουκουμά. Λου-
κουμάς με σιρόπι μελιού και σουσάμι, Λου-
κουμάς με κρέμα τυρί, μέλι και σουσάμι,
Λουκουμάς με κρέμα γιαούρτι, μέλι και κα-
ρύδια, Λουκουμάς με σοκολάτα, φυστικο-
βούτυρο και πραλίνα, Λουκουμάς με μαύρη
σοκολάτα και κρέμα ταχίνι, Λουκουμάς με
καρύδα και πραλίνα είναι οι κωδικοί που
έχουν ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της. Η νέα
σειρά με βάση τον λουκουμά εμπλουτίζεται
συνεχώς με ολοκληρωμένες προτάσεις που
συνδυάζουν την αναλλοίωτη παραδοσιακή
γεύση του λουκουμά με την γευστική και αι-
σθητική αξία των υπόλοιπων υλικών του.
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