
Καθημερινό Ψηφιακό Newsletter

T α παγωτά στην Ελλάδα
αποτελούν μία από τις ση-
μαντικότερες αγορές, κα-

θώς, με την καλοκαιρία να διαρ-
κεί στη χώρα μας σχεδόν έξι μή-
νες, η κατανάλωσή τους είναι πο-
λύ μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή
των άλλων χωρών της Ευρώπης
κι όχι μόνο. Νέες τάσεις διαμορ-
φώνονται τα τελευταία χρόνια
και στην αγορά του παγωτού, με
τους καταναλωτές να ζητούν, με-
ταξύ άλλων, πιο υγιεινές επιλο-

γές. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αρ-
χίσει να παίρνουν τη δική τους
θέση στα ψυγεία πολλά, διαφο-
ρετικά προϊόντα. Μία βασική τά-
ση είναι τα προϊόντα με μηδέν ζά-
χαρη και λιγότερες θερμίδες,
ενώ δεν είναι λίγες πια κι οι επι-
λογές για vegan παγωτά, καθώς
πρόκειται για μία ομάδα κατανα-
λωτών που αυξάνεται διαρκώς
και στην Ελλάδα. Επίσης, εν μέσω
υγειονομικής κρίσης, τα οικογε-
νειακά παγωτά εμφάνισαν μεγά-

λη αύξηση στην κατανάλωσή
τους κι έτσι οι μεγάλες συσκευα-
σίες ενισχύθηκαν στα χαρτοφυ-
λάκια των εταιρειών. Τέλος, ως
νέα τάση θα πρέπει να καταγρα-
φεί κι 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.
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Αλλάζει ο "χάρτης" στην
κατηγορία των παγωτών



Μία σημαντική εμπορική
συνεργασία υλοποιείται σε
όλα τα καταστήματα των
σούπερ μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ από
τη Βιομηχανία Ζυμαρικών
ΗΛΙΟΣ και την Ελληνική
Εταιρία KYKNOS την περίοδο
μέχρι το Πάσχα.

Μ έχρι και την Πρωτομαγιά, με
κάθε αγορά ζυμαρικών
ΗΛΙΟΣ, ή επιλεγμένων προ-

ϊόντων τομάτας ΚΥΚΝΟΣ, οι καταναλω-
τές κερδίζουν έκπτωση 20%, ενώ αγο-
ράζοντας συνδυαστικά προϊόντα ΗΛΙΟΣ
και ΚΥΚΝΟS, εκτός της έκπτωσης, συμ-
μετέχουν σε κλήρωση μέσω της κάρτας
BONUS των Σουπερμάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ.

Δεκαπέντε υπέρ-τυχεροί θα κερδί-
σουν από ένα καλάθι προϊόντων ΗΛΙΟΣ
και ένα καλάθι προϊόντων ΚΥΚΝΟS, συ-
νολικής εκτιμώμενης αξίας 150 ευρώ.

Μέλη της πρωτοβουλίας 
«ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ και
η Ελληνική Εταιρεία ΚΥΚΝΟS υπερήφα-
να μέλη της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙ-
ΚΑ ΜΑΣ», παραμένουν ελληνικές επι-
χειρήσεις που στηρίζουν την εγχώρια
οικονομία και προσφέρουν νόστιμα και
ελληνικά προϊόντα στο τραπέζι μας.

Η «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι μια κοι-
νότητα μεταποιητικών ελληνικών επι-
χειρήσεων, στην οποία όλες οι επιχει-
ρήσεις έχουν μία φωνή και μπορούν να
μοιράζονται κοινά προβλήματα, αγω-
νίες, αλλά και ιδέες, φθάνοντας συχνά
στη συνεργασία. Αυτό κάνει τις εταιρεί-
ες δυνατές, όπως και την οικονομία του
τόπου μας, ενώ παράλληλα ο κατανα-
λωτής, πιστοποιημένα πλέον μπορεί να
ξεχωρίσει με ευκολία ποιο προϊόν είναι
αμιγώς ελληνικό.

Τα σούπερ μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ξεκίνησε το ταξίδι του
το 1971, όταν πέντε φίλοι, εργαζόμενοι
ως υπάλληλοι σε διάφορους χώρους,
αποφάσισαν να βάλουν τις οικονομίες
τους και να ξεκινήσουν μια οικονομική
δραστηριότητα στο χώρο των κατανα-
λωτικών αγαθών και να ιδρύσουν το
πρώτο κατάστημα. Το αρχικό εκείνο κε-
φάλαιο, το έτος 1971, ήταν 300.000
δραχμές και έτσι ξεκίνησε η εταιρεία
που ονομάστηκε ΠΕΝΤΕ Ε.Π.Ε. από
τους πέντε αρχικούς μετόχους και δια-
χειριστή τον αείμνηστο Βασίλειο Χειμω-
νίδη. Οι πέντε αυτοί αρχικοί μέτoχοι της
εργάστηκαν εντατικά και αμισθί, και
πλαισιώθηκαν και από άλλους αξιόλο-
γους συνεργάτες, για να φτάσει ο ΓΑ-
ΛΑΞΙΑΣ να γίνει αυτό που είναι σήμερα.
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής της, η
εταιρεία πρωτοστάτησε για τα ελληνικά
τουλάχιστον δεδομένα και έκανε μετό-
χους τους υπαλλήλους της. Όσοι υπέ-
δειξαν ζήλο και εργατικότητα βρέθη-
καν, από το 1982 και μετά, στο μετοχικό
σχήμα της εταιρείας, βλέποντας τα εισο-
δήματά τους από τα κέρδη, να αυξά-
νουν. Στην ιστορία της εταιρείας, από το
1971 μέχρι σήμερα, δηλαδή 45 χρόνια,
οι μέτοχοι του ΓΑΛΑΞΙΑ ξεπερνούν τους
197, η πλειοψηφία των οποίων εργάζε-
ται στην εταιρεία. Όλοι οι μέτοχοι που
εντάχθηκαν στην εταιρεία εργάστηκαν
με την ίδια συνέπεια και συνέχεια και
εξακολουθούν να το κάνουν.

Αλλαγές παρατηρούνται τα
τελευταία χρόνια στην κα-
τηγορία του παγωτού, κα-
θώς η στροφή των κατανα-
λωτών στην υγιεινή διατρο-
φή και η αύξηση των vegan
δημιούργησε την ανάγκη
για νέους κωδικούς στα ψυ-
γεία.

Θύμιος Κτενίδης 
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Nescafé: Πρωτοβουλία για 
τον σεβασμό στο περιβάλλον

Ο καφές Nescafé εγκαινιάζει την
πρωτοβουλία «Με Σεβασμό για το
Μέλλον» θέλοντας να συμβάλλει
στην προσπάθεια αντιμετώπισης της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που
έχει υποστεί ο πλανήτης.

«Μ ε στόχο ένα υγιές, ζωντανό και
βιώσιμο περιβάλλον για όλους»,
η πρωτοβουλία «Με Σεβασμό για

το Μέλλον» είναι ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα
που στην έναρξή του εστιάζει στη μείωση της ρύ-
πανσης από τα πλαστικά μιας χρήσης μέσω της
ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοι-
νού, στην απομάκρυνση και στην ορθή διαχείριση
θαλάσσιων απορριμμάτων, καθώς και στην ενί-
σχυση εναλλακτικών επιλογών, φιλικών προς το
περιβάλλον.

Στρατηγικοί συνεργάτες

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με
ελληνικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις που
καινοτομούν στον τομέα τους και πιο συγκεκριμέ-
να την Aegean Rebreath που αναπτύσσει δράσεις
πρόληψης ώστε τα πλαστικά απορρίμματα να μην
καταλήγουν στη θάλασσα, την Εναλεία που δρα-
στηριοποιείται στη συλλογή θαλάσσιων απορριμ-
μάτων σε συνεργασία με επαγγελματίες αλιείς
και τη Staramaki, μια ελληνική επιχείρηση που
δημιουργεί καλαμάκια από το ίδιο το φυσικό στέ-
λεχος σιτηρών, αντικαθιστώντας με τον καλύτερο
τρόπο τα πλαστικά καλαμάκια μιας χρήσης.

Τα προγράμματα

Συγκεκριμένα τα επιμέρους προγράμματα με
τους στρατηγικούς συνεργάτες αφορούν στα
εξής:

-Με την Aegean Rebreath για τη διεξαγωγή
έρευνας σε επαγγελματίες της εστίασης σχετικά
με τη διαχείριση των πλαστικών μιας χρήσης στην
Καλαμάτα, της οποίας τα συμπεράσματα θα κατα-
τεθούν σε αρμόδιους φορείς για περαιτέρω αξιο-
ποίηση. Επιπλέον, το Μάιο θα γίνει η εγκατάστα-
ση ενός ειδικού διχτυού/ φίλτρου στις εκβολές
του ποταμού Νέδοντα στην Καλαμάτα, για τη συγ-
κράτηση φερτών υλικών και απορριμμάτων,
ώστε να μην καταλήγουν στη θάλασσα. Επίσης,
κατά τον ίδιο μήνα θα τοποθετηθούν πινακίδες
ευαισθητοποίησης σε επιλεγμένα σημεία, σχετι-
κά με τα πλαστικά μιας χρήσης, ενώ στην παραλία
της Βοϊδοκοιλιάς θα γίνει περίφραξη αμμοθινι-
κών συστημάτων, βοτανική σήμανση και χάραξη
μονοπατιών.

-Με την Εναλεία, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Mediterranean Cleanup» για την απομά-
κρυνση θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων
από τον Θερμαϊκό Κόλπο σε συνεργασία με επαγ-
γελματίες αλιείς. 

-Με την Staramaki για την ενίσχυση της πρω-
τοβουλίας μέσα από μια νέα πρόταση για την αντι-
κατάσταση του πλαστικού καλαμακίου. Πρόκειται
για μια ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποι-
είται στην περιοχή του Κιλκίς και δημιουργεί κα-
λαμάκια από το στέλεχος του σιταριού, προσφέ-
ροντας μια λύση που δεν δημιουργεί απορρίμμα-
τα, φιλική προς το περιβάλλον. 

INFO
1938:
“γεννήθηκε” ο
καφές NESCAFÉ
Περισσότερες
από 180 χώρες
απολαμβάνουν
τον NESCAFÉ
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H ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ανακοινώνει τη δημι-
ουργία νέου τμήματος Business Intelligence
και τη συνεργασία της με την Βίκη Γρηγοριά-
δου ως Senior Business Intelligence Consul-
tant.

Σκοπός του τμήματος είναι «η ανάλυση
πληροφοριών με σκοπό την υποστήριξη της
λήψης αποφάσεων και του επιχειρηματικού
σχεδιασμού». Στο πλαίσιο αυτό θα αναλύονται
διεξοδικά πληροφορίες που σχετίζονται με κα-
ταναλωτικές συμπεριφορές βασισμένες σε
εσωτερικά δεδομένα, δεδομένα ανταγωνι-
σμού, διεθνείς έρευνες και τάσεις. Πρόκειται
για μία κίνηση της αλυσίδας, η οποία στόχο έχει
«να ενισχύσει τον τομέα που αφορά στην ανά-
λυση της αγοράς και των καταναλωτικών συμ-
περιφορών και την υλοποίηση του οράματος
“Κάθε μέρα δίπλα σας”».

Τέλος, η εταιρεία τονίζει ότι η Βίκη Γρηγο-
ριάδου με πλούσιο βιογραφικό, τεχνογνωσία
και εμπειρία ετών που απορρέει και από την
θητεία της ως Διευθύνουσα Σύμβουλος στην
εταιρία ερευνών Nielsen, θα συμβάλλει απο-
φασιστικά στη στελέχωση, ανάπτυξη και επιτυ-
χία του τμήματος BI της Κρητικός.

Τα κρασιά της Αχαΐας και της Ηλείας ξεκινούν το ταξίδι τους 

Δημιουργία νέου τμήματος Business Intelligence στην ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Σε μία πρωτοβουλία για την προώθη-
ση των κρασιών της Δυτικής Ελλάδας
στην Ιαπωνία και την Κορέα, προχώρησαν
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τα Επι-
μελητήρια Αχαΐας και Ηλείας. 

Οι ελληνικές εξαγωγές παραμένουν
σε χαμηλό επίπεδο και απαιτούνται συν-
τονισμένες, συλλογικές προσπάθειες για
την εδραίωση έναντι άλλων οινοπαραγω-
γών χωρών, οι οποίες έχουν καταφέρει
να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο μερίδιο
αγοράς. 

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινο-
τομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης: «Στόχος μας
είναι η υποστήριξη των τοπικών οινοποι-
ητικών επιχειρήσεων στην εξαγωγική
τους προσπάθεια σε δύο πολύ σημαντι-
κές ασιατικές αγορές - στόχους: την Ια-
πωνία και την Κορέα».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του
μέτρου «Προώθηση οίνων ποιότητας σε
Τρίτες Χώρες» του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συνολι-
κή συγχρηματοδότηση 1,8 εκατ. η οποία
καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ευ-
ρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
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Αλκοολούχα Ποτά: Ισχυρό πλήγμα
στον κλάδο λόγω της πανδημίας

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ και τους
Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ)
αλκοόλης και οινοπνευματωδών
ποτών (αλκοολούχων, μπύρας, οίνου)
το 2020 ανήλθαν σε €545 εκατ.
(€363,23 εκατ. από ΕΦΚ και €181,63
εκατ. από τον ΦΠΑ) έναντι των €748
εκατ. που εισπράχτηκαν το 2019,
σύμφωνα με την Απολογιστική
Έκθεση για την εξέλιξη και τη
διακύμανση των εσόδων από φόρους
της ΑΑΔΕ.

Η πτωτική πορεία των εσόδων από Φ.Π.Α. &
ΕΦΚ που εισπράττονται μέσω Τελωνείων
το 2020, αντανακλά την υποχώρηση της

οικονομικής δραστηριότητας του κλάδου τη χρο-
νιά που μας πέρασε σε σχέση με το 2019.

Η υστέρηση σε απόλυτα μεγέθη ανήλθε στα
€203 εκατ. (€74 εκατ. από ΦΠΑ & €129 εκατ. από
τους ΕΦΚ). Σε ποσοστιαία βάση τα έσοδα συνολι-
κά εμφανίζονται μειωμένα κατά 29% από τον
ΦΠΑ και 26,2% από τους ΕΦΚ.

Πτώση 28,3%
Όσον αφορά τον υποκλάδο των αλκοολού-

χων ποτών, τα έσοδα από τους Ειδικούς Φόρους
Κατανάλωσης παρουσίασαν πτώση κατά €81,4

εκατ. ή -28,3%, σε σύγκριση με 2019.
Σε απόλυτα μεγέθη, από €290,5 εκατ. που

ήταν το 2019, το 2020 διαμορφώθηκαν €209,1
εκατ., ποσό κατά πολύ χαμηλότερο ακόμα και
από την περίοδο (2005-2008) που ο συντελεστής
ΕΦΚ ήταν κοντά στα €10 /λίτρο αλκοόλης, ενώ
την τελευταία δεκαετία μετά τις συνεχείς αυξή-
σεις ο συντελεστής ΕΦΚ έχει φτάσει στα €25,50
/λίτρο αλκοόλης.

Επιβεβαιώθηκαν οι πιο 
απαισιόδοξες προβλέψεις

Η μεγάλη αυτή πτώση, επιβεβαιώνει και τις
πιο απαισιόδοξες προβλέψεις του κλάδου, κα-
θώς το κανάλι της επιτόπιας κατανάλωσης (bars,
café bars, εστιατόρια κ.ά.) στο οποίο εκτιμάται ότι
καταναλώνεται τουλάχιστον το 62% των αλκοο-
λούχων ποτών, πρακτικά μηδενίστηκε τελώντας
σε lockdown σχεδόν το ήμισυ της περσινής χρο-
νιάς.

Το ίδιο ασφυκτικό πλαίσιο συνεχίζεται και το
νέο έτος, με το πρώτο τετράμηνο να έχει χαθεί, με
το χρονοδιάγραμμα ανοίγματος να παραμένει
άγνωστο και τις επιχειρήσεις του κλάδου να αγω-
νιούν για το πώς θα κρατηθούν όρθιες, καθώς οι
συνθήκες μέσα στις οποίες θα κληθεί να ανακάμ-
ψει η εφοδιαστική αλυσίδα κάθε άλλο παρά
ευοίωνες διαφαίνονται ακόμη και αν ξεπερασθεί
η κρίση της πανδημίας.

INFO
545 εκατ. ευρώ:
Τα έσοδα από
ΦΠΑ - ΕΦΚ
αλκοόλης και
οινοπνευματωδών
ποτών

5



6

Σε ρυθμούς ρεκόρ οι ελληνικές 
εξαγωγές μανταρινιών και αγγουριών

Ρεκόρ εξαγωγών καταγράφουν στην
φετινή εμπορική περίοδο τόσο τα
μανταρίνια όσο και τα αγγούρια,
ακολουθώντας το παράδειγμα της
φράουλας.

Ε ιδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, που επεξεργάστηκε o Incofruit

Hellas, και την περασμένη εβδομάδα συνεχίστη-
κε με κανονικούς -για την εποχή- ρυθμούς η εξα-
γωγή και διακίνηση εσπεριδοειδών και ακτινι-
δίων, με την ζήτηση κυρίως για τις γειτονικές
Βαλκανικές χώρες να είναι κανονική την επόμενη
εβδομάδα.

Αναλυτικά στοιχεία

Η εξαγωγή μήλων συνεχίζεται με εκτίμηση
του ρυθμού εξαγωγών τους +6,4% (68.597 τό-
νους έναντι 64.446 τόνων).

Επίσης, συνεχίζεται με αυξητικούς ρυθμούς η
εξαγωγή φράουλας και από 1/1 έως 15/4/2021
ανήλθαν σε 32.703 τόνους έναντι 26.003 τόνων,
αντίστοιχα πέρσι.

Αλλά και οι τομάτες το ίδιο χρονικό διάστημα
κατέγραψαν εξαγωγές ύψους 15.831 τόνους
έναντι 12.483 τόνων την προηγούμενη χρονιά.

Συνεχίζεται η εξαγωγή ακτινιδίων, 160.726
τόνους έναντι 163.301 τόνων αντίστοιχα πέρσι,
με τις ποσότητες προς τρίτες εκτός Ε.Ε.-27 χώρες
να αντιπροσωπεύουν το 27,6% με 44.383 τόνους
έναντι 30,1% την αντίστοιχη περίοδο 2019/20 με
49.172 τόνους.

«Εξακολουθούν και παρατηρούνται φαινόμε-
να διακίνησης  ατυποποίητων πορτοκαλιών, κα-
τευθείαν από τον αγρό, χωρίς να υποστούν επε-

ξεργασία και τυποποίηση σε εγκεκριμένες εγκα-
ταστάσεις από «Έλληνες, Ιταλούς και βαλκάνιους
εμπόρους»», επισημαίνει σε δήλωσή του ο Γιώρ-
γος Πολυχρονάκης, ειδικός σύμβουλος του Inco-
fruit Hellas.

Λίγα λόγια για τον Incofruit Hellas
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξα-

γωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυ-
μών INCOFRUIT - HELLAS είναι κλαδικό επαγ-
γελματικό Σωματείο, που ιδρύθηκε το 1934. Σκο-
πός του είναι η προστασία, κατοχύρωση και προ-
αγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελμα-
τικών συμφερόντων των μελών του που δραστη-
ριοποιούνται σε όλη την επικράτεια της χώρας,
όπως επίσης και των -υπό την ευρύτερη έννοια-
συμφερόντων της ελληνικής παραγωγής oπωρο-
κηπευτικών, υποστηρίζοντας τα ενώπιον των Αρ-
χών της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Σύνδεσμος έχει τη δυνατότητα να συμμετέ-
χει σε Ιδρύματα, Ινστιτούτα και παρόμοιες οργα-
νώσεις, στο εσωτερικό και εξωτερικό, που απο-
σκοπούν στη μελέτη και προώθηση επίλυσης
προβλημάτων της παραγωγής και εμπορίας των
νωπών γεωργικών προϊόντων. Παρέχει δε κάθε
δυνατή τεχνική υποστήριξη και πληροφόρηση για
την υφιστάμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσίας
αλλά και τις εξελίξεις στο Διεθνές εμπόριο οπω-
ροκηπευτικών.

Μέλος μπορεί να γίνει κάθε επιχείρηση νομι-
κό ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί στην Ελλάδα κα-
τά κύριο και συνηθισμένο επάγγελμα την εξαγω-
γή, διακίνηση, εισαγωγή φρούτων - λαχανικών
και χυμοποίηση, όπως οι ιδιότητες αυτές προσ-
διορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομο-
θεσία και που εγγράφεται κατά τις διατάξεις του
καταστατικού στα μητρώα του Συνδέσμου. 

INFO
1934: Το έτος
ίδρυσης του
Incofruit Hellas 



7

Το αγαπημένο τσουρέκι της Ροδούλας έρχεται να
δώσει γλυκιά γεύση, τόσο στο πρωινό σας όσο και σε
κάθε ώρα της ημέρας. Φτιαγμένο με παραδοσιακή
συνταγή, αφράτο και μοσχομυριστό από το μαχλέπι και
τη μαστίχα, κρύβει μέσα του πλούσια γέμιση από πρα-
λίνα φουντουκιού και είναι «βουτηγμένο» σε λαχταρι-
στή σοκολάτα. Παρασκευάζεται χωρίς συντηρητικά,
αποκλειστικά με αγνά υλικά που διαλέγει προσεκτικά
η Ροδούλα! Το μόνο που μένει να κάνετε εσείς, είναι
να το αφήσετε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 2-3
ώρες. Σε μέγεθος ιδανικό για δυο – τρία άτομα, είναι
τόσο απολαυστικό που δεν θα μπορείτε να σταματήσε-
τε. Θα το βρείτε σε σύγχρονη, πρακτική συσκευασία
για το σπίτι στις καταψύξεις των supermarket, διαθέσι-
μο για όλη την περίοδο του Πάσχα. Η ΡΟΔΟΥΛΑ, σήμε-
ρα, συνεχίζει να είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες
κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και γλυκισμάτων
στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Ηγέτης στο χώρο
του food service, με παρουσία στο supermarket στην
Ελλάδα και το Εξωτερικό συνεχίζει να προσφέρει με
συνέπεια ένα μέλλον γεμάτο ποιοτικές γεύσεις και και-
νοτόμα προϊόντα. Η διασφάλιση ποιότητας και σταθε-
ρότητας των προϊόντων είναι κύριο μέλημα της, εφαρ-
μόζοντας κατά την παραγωγή της πιστοποιημένα συ-
στήματα διαχείρισης (ISO, BRC, IFS, FDA).

Ανανεώνονται οι σαλάτες Μπάρμπα Στάθης

Νέο πασχαλινό τσουρέκι από τη Ροδούλα

Οι φρεσκοκομμένες σαλάτες Μπάρμ-
πα Στάθης καλλιεργούνται από πιστοποι-
ημένους παραγωγούς, με την καθημερι-
νή φροντίδα, τεχνογνωσία και επίβλεψη
των γεωπόνων της εταιρείας, οι οποίοι
διασφαλίζουν τη βέλτιστη ποιότητα και τη
μέγιστη ασφάλεια. Εκτός από κλασικούς
συνδυασμούς, η σειρά ανανεώνεται και
περιλαμβάνει μείγματα με πρωτότυπα λα-
χανικά όπως τα παντζαρόφυλλα, το kale
και τα μουσταρδόφυλλα, που αναδει-
κνύουν τον ιδιαίτερο γευστικό της χαρα-
κτήρα. Περιλαμβάνει επίσης δύο super
salads με μείγμα ξηρών καρπών και
φρούτων υψηλής διατροφικής αξίας,  κα-
θώς και δύο ολοκληρωμένες προτάσεις
που περιέχουν γευστικές σως. Οι νέες
προτάσεις φρέσκων σαλατών Μπάρμπα
Στάθης  ήρθαν για να προσφέρουν όλη τη
γεύση, τη φρεσκάδα και τη θρεπτική τους
αξία, σε νέα, πρακτική ατομική συσκευα-
σία, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε εύ-
κολα και γρήγορα ένα θρεπτικό γεύμα με
τους αγαπημένους σας συνδυασμούς
διαλεχτών λαχανικών, καθημερινά, όπου
και αν βρίσκεστε, με ασφάλεια φρεσκά-
δα, γεύση και ποιότητα.



Η Πυθέας Αλιεύματα δραστη-
ριοποιείται στο χώρο της παρα-
σκευής, επεξεργασίας και εμπο-
ρίας αλιπάστων στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Στο χαρτοφυλάκιό της
περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων κω-
δικών, και ένα προϊόν από φιλετα-
ρισμένο κατεψυγμένο μπακαλιάρο
σε πρακτική συσκευασία. Τα ψάρια
της εταιρείας επεξεργάζονται πάνω
στα αλιευτικά, αμέσως μετά την
αλιεία. Είναι ο καλύτερος τρόπος
για να διατηρήσουν τη φρεσκάδα
αλλά και την φυσική ποιότητα που
παρέχουν οι ωκεανοί. Η Πυθέας
Αλιεύματα δεσμεύεται να προμη-
θεύει τους καταναλωτές ψάρια
όπως ακριβώς τα προορίζει η φύ-
ση, φρέσκα, καθαρά και χωρίς συν-
τηρητικά. Η έδρα της εταιρείας βρί-
σκεται στην Τριάδα Ευβοίας, όπου
στεγάζεται το εργοστάσιο παραγω-
γής του ταραμά, των καπνιστών
αλιευμάτων καθώς και της γραμ-
μής επεξεργασίας παστού μπακα-
λιάρου.

Μέλι Καρίμαλη από την Ικαρία

Κατεψυγμένος μπακαλιάρος από την Πυθέας Αλιεύματα

Η εταιρεία Melinda έχει το προ-
νόμιο να προσφέρει στους κατανα-
λωτές ένα εξαίσιο ελληνικό μέλι με
τη φροντίδα και το μεράκι της με-
λισσοκομικής οικογένειας Θ.Ν.
Καρίμαλη από την Ικαρία, που δρα-
στηριοποιείται από το 1960 στο χώ-
ρο της μελισσοκομίας. Πρόκειται
για έναν άριστο συνδυασμό από
ελληνικά άνθη, κωνοφόρα και θυ-
μάρια, που διατίθεται σε γυάλινο
βάζο των 450g και των 920g. Η
Melinda  από την ίδρυση της, το
έτος 2000, συνδυάζει τις παραδο-
σιακές τεχνικές μελισσοκομίας με
τις πιο σύγχρονες  εγκαταστάσεις
τυποποίησης μελιού στην Ελλάδα.
Η πλούσια φύση της Ελλάδας, επι-
τρέπει στη Melinda να επιλέγει και
να προσφέρει μια ευρεία ποιοτική
γκάμα μελιών για κάθε γευστική
απαίτηση. Η Melinda είναι, σήμε-
ρα, ένας από τους μεγαλύτερους
μεταποιητές – συσκευαστές μελι-
ού στην Ευρώπη, με μεγάλη εξα-
γωγική δραστηριότητα και ετήσια
παραγωγή 8.000 τόνων. 
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Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Tombazis είναι ένα μονοποικιλιακό
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από την
ξακουστή ποικιλία Κορωνέικη. Ο ελαι-
όκαρπος συλλέγεται κατά τον μήνα Νο-
έμβριο όταν είναι ακόμα αρκετά άγου-
ρος φροντίζοντας, ώστε να διατηρεί τα
υψηλά ποσοστά του σε πολυφαινόλες.
Η Κορωνέικη ποικιλία φημίζεται για τα
πλούσια αρώματα της καθώς και για το
υψηλό ποσοστό της σε μονοακόρεστα
λιπαρά και πολυφαινόλες. Το εξαιρετι-
κά παρθένο ελαιόλαδο φιλτράρετε
αμέσως και αποθηκεύεται σε ανοξεί-
δωτες δεξαμενές με την προσθήκη
αζώτου, ώστε να διατηρηθούν όλα τα
οργανοληπτικά του συστατικά ακέραια
κάτι που επιβεβαιώνουν και τα πιστο-
ποιητικά ποιότητας του προϊόντος. Συ-
σκευάζεται σε σκουρόχρωμη γυάλινη
φιάλη των 500ml, ώστε να προστα-
τεύεται από την οξείδωση. Ο ειδικός
ρυθμιστής ροής του μπουκαλιού επι-
τρέπει την σωστή ροή του ελαιόλαδου
κατά το σερβίρισμα.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Tombazis

Σταφίδα μαύρη choco
Η μαύρη σταφίδα της

Ζακύνθου είναι φημισμέ-
νη για τη νοστιμιά της, την
υψηλή θρεπτική της αξία
και έχει χαρακτηριστεί
Π.Ο.Π. (Προϊόν Ονομα-
σίας Προέλευσης). Πα-
ράγεται από σταφύλια, τα
οποία αφού ωριμάσουν,
αποξηραίνονται με φυσι-
κό τρόπο στον ήλιο και
συσκευάζονται, για να
μπορούμε να απολαμβά-
νουμε τη γλύκα τους όλο
το χειμώνα. Η σταφίδα
Ζακύνθου όταν συνδυα-
στεί με επικάλυψη αγνής
σοκολάτας υγείας, εκτός
από την απίθανη γεύση,
που ξετρελαίνει μικρούς
και μεγάλους, έχει πολ-
λαπλά οφέλη για την
υγεία. Το προϊόν είναι
διαθέσιμο από τον Αγρο-
τικό Συνεταιρισμό Ζακύν-
θου.

Σοκολάτα 
γάλακτος Oscar

Η σοκολατοποιία Oscar ιδρύθηκε το
1970 στην Αθήνα, συνεχίζοντας τη μεγάλη
ιστορία των ανθρώπων της, που υπηρετούν
τον κλάδο της σοκολάτας από το 1932 στην
Κωνσταντινούπολη. Μέσα από μια πορεία
πολλών ετών η Oscar καθιερώθηκε στην συ-
νείδηση των καταναλωτών, ως μία από τις
καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες εταιρίες
στον χώρο της σοκολάτας. Διαθέτει μια μεγά-
λη γκάμα προϊόντων στην αγορά, μεταξύ των
οποίων αι η σοκολάτα γάλακτος Oscar με βε-
λούδινη υφή σε συσκευασία των 85 γραμμα-
ρίων.
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