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Ηαλλαγή που παρατηρείται
στις συνήθειες των κατα-
ναλωτών έχει οδηγήσει

στο λανσάρισμα πλήθους καινο-
τόμων κωδικών από τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στην εγ-
χώρια αγορά. Τα συμβατικά γα-
λακτοκομικά προϊόντα όμως κα-
τέχουν σημαντική θέση στο ελλη-
νικό τραπέζι, παρά το γεγονός ότι
το γάλα και το γιαούρτι τα τελευ-
ταία χρόνια δέχονται έντονο αν-
ταγωνισμό από εναλλακτικά προ-
ϊόντα όπως τα φυτικά ροφήματα
και επιδόρπια. Οι εταιρείες που

δραστηριοποιούνται στη χώρα
μας, προκειμένου να ανταπεξέλ-
θουν στην πίεση που παρατηρεί-
ται στον κλάδο, στρέφονται στα
βιολογικά προϊόντα και στην πα-
ράδοση, διευρύνοντας τις επιλο-
γές που συνδέονται με ευεργετι-
κά οφέλη για τον ανθρώπινο ορ-
γανισμό. Είναι χαρακτηριστικό
ότι οι εγχώριες εταιρείες λανσά-
ρουν συνεχώς προϊόντα από γά-
λα κατσίκας, νέους κωδικούς σε
αριάνι και κεφίρ, ενώ έχει αρχί-
σει να αναπτύσσεται σημαντικά η
κατηγορία του βρεφικού και παι-

δικού γιαουρτιού, δίνοντας εξει-
δικευμένες επιλογές στους νέ-
ους γονείς. Εκτός από το παραδο-
σιακό ελληνικό γιαούρτι, η εικό-
να στα ψυγεία των σούπερ μάρ-
κετ εμφανίζεται διαφοροποιημέ-
νη τα τελευταία χρόνια. Η στροφή
των καταναλωτών σε πιο υγιεινές
συνήθειες είχε ως επακόλουθο
να μειωθεί η ζάχαρη στα επιδόρ-
πια γιαουρτιού και κατ’ επέκταση
τα λιπαρά. Θεαματική είσοδο
πραγματοποίησαν τα προϊόντα με
μειωμένη περιεκτικότητα σε λα-
κτόζη και ενισχυμένη πρωτεΐνη. 
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Ανθεκτικά στις πιέσεις τα
συμβατικά γαλακτοκομικά



Ακόμα και μέσα στη δύσκολη
κατάσταση που επικρατεί στη
χώρα μας, η εταιρεία
Χαλβατζής Μακεδονική
συνεχίζει να βελτιώνεται, να
μεγαλώνει, να
εκσυγχρονίζεται και να
επενδύει στην Ελλάδα και την
πρωτογενή παραγωγή της. 

Η νέα πτέρυγα του εργοστασίου στη
Βέροια, είναι μια ακόμα επένδυση
της οικογένειας Χαλβατζή που έχει

επενδύσει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ
την τελευταία τριετία και συνεχίζει.

Όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνω-
ση, το εργοστάσιο που βρίσκεται στη Σκύ-
δρα, στη Βέροια, παράγει καινοτόμα προ-
ϊόντα λαχανικών στον ατμό με την επωνυ-
μία «Αγρόκηπος Χαλβατζής» και τα παρα-
δοσιακά προϊόντα της οικογένειας Χαλβα-
τζή όπως γλυκά του κουταλιού και μαρμε-
λάδες που παράγονται με φροντίδα εδώ
και 49 χρόνια και διαρκώς εξελίσσονται.

Συμβολή στην τοπική κοινωνία
Η νέα μονάδα θα επεκτείνει τις παρα-

γωγικές ικανότητες για τις διαρκώς αυξα-
νόμενες ανάγκες των λαχανικών του
Αγρόκηπου.

To εργοστάσιο απασχολεί πάνω από
110 άτομα από επιστήμονες, αγρότες και
γεωπόνους που βάζουν όλο το μεράκι
τους για να έρχεται η φύση και τα πιο αγνά
υλικά στο τραπέζι μας.

Η εταιρεία Χαλβατζής Μακεδονική
προσφέρει τεράστια συμβολή στην τοπική
κοινωνία, αφού το εργοστάσιο και τα χω-
ράφια της είναι η καρδιά της εταιρείας.
Εκεί γίνονται όλα, εκεί παράγονται τα προ-
ϊόντα του Αγρόκηπου Χαλβατζή όπως το
παντζάρι, το καλαμπόκι, η κολοκύθα και με
σεβασμό στη γη και στον Έλληνα κατανα-
λωτή έρχονται στο τραπέζι μας. Γι’ αυτό και

όλο το οικοσύστημα που λειτουργεί γύρω
από το εργοστάσιο με τους προμηθευτές,
τους αγρότες ακόμα και τους κατασκευα-
στές, δίνει πνοή σε μια ευαίσθητη αγροτική
περιοχή της χώρας όπου οι επιλογές για
νέες δουλειές είναι περιορισμένες και οι
νέοι επιστήμονες της περιοχής και όχι μό-
νο, βρίσκουν μια μελλοντική προοπτική
που θα τους κρατήσει στη γη τους.

Ποικιλία προϊόντων

Λαχανικά στον ατμό, μαρμελάδες με
100% φρούτα, γλυκά κουταλιού, έτοιμα
φαγητά, παραδοσιακά τουρσιά, φρουτο-
σαλάτες, χαλβάς και κομπόστες είναι τα
προϊόντα της εταιρείας Χαλβατζή, Μακε-
δονική, Οικογένεια Χαλβατζή, Αιγαίο και
Top Fruit.

Η σειρά λαχανικών στον ατμό «Αγρό-
κηπος Χαλβατζή» είναι μια επαναστατική
αντιπρόταση στην κατηγορία του φρέσκου
προϊόντος, καθώς παντρεύει τη φρεσκάδα
του νωπού με την ευκολία στη χρήση, την
ασφάλεια και την εγγύηση ποιότητας του
συσκευασμένου προϊόντος.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβου-
λος της εταιρείας, Βασίλης Χαλβατζής:
«Στην οικογένεια Χαλβατζή πάντα κοιτάμε
μπροστά! Κοιτάζοντας το μέλλον, επεν-
δύουμε συνεχώς και ανανεώνουμε τις
υποδομές μας. Το όραμά μας είναι να προ-
σφέρουμε στον καταναλωτή προϊόντα
ασφαλή, υγιεινά, σταθερά, ιδιαίτερης δια-
τροφικής αξίας, Ελληνικής καλλιέργειας,
με σεβασμό στο περιβάλλον και στις σύγ-
χρονες αγροτικές πρακτικές βιώσιμης
καλλιέργειας».
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«Χαλβατζής Μακεδονική»

Editorial

INFO
1972: Η ίδρυση της
εταιρείας από τον Βλάση
Χαλβατζή

Παρά το γεγονός ότι τα γα-
λακτοκομικά προϊόντα δέ-
χονται ισχυρές πιέσεις από
τα εναλλακτικά προϊόντα
από φυτικές πρώτες ύλες,
εξακολουθούν να διατη-
ρούν τη θέση τους στο ελ-
ληνικό τραπέζι.

Θύμιος Κτενίδης 
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Η “Μύλοι Λούλη” στις 12 Απριλί-
ου 2021 μέσω της θυγατρικής της,
Loulis Mel-Bulgaria EAD, ξεκίνησε
εργασίες για την κατασκευή� σιλό� δη-
μητριακών, χωρητικότητας 7.000 τό-
νων, σε ιδιόκτητο οικόπεδο που βρί-
σκεται στη βιομηχανική� ζώνη του
Bozhurishte, στη Σόφια Βουλγαρίας.

Το κόστος της επένδυσης έχει
προϋπολογιστεί� στα 2,8 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Η Βουλγαρία σήμερα είναι
μια από τις βασικές χώρες παραγω-
γής μαλακών σιτηρών στη Βαλκανι-
κή χερσόνησο, εξάγει άλλωστε εκα-
τομμύρια τόνους ετησίως. Καθώς η
Ελλάδα είναι ελλειμματική στην πα-
ραγωγή μαλακού σίτου, σε σχέση με
της ανάγκες της εγχώριας αγοράς
και βασίζεται στις εισαγωγές, η Μύ-
λοι Λούλη σκοπεύει μέσω αυτής της
επένδυσης να μπορεί να προμη-
θεύεται και να κάνει διαλογή των κα-
λύτερων και ποιοτικότερων σιτηρών
απευθείας από την πηγή.

Η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυ-
ξή της εκπληρώνοντας σταθερά μια
από της στρατηγικές της προτεραι-
ότητες, ενισχύοντας την διεθνή της
δραστηριότητα στη Βουλγαρία.

Επένδυση 2,8 εκατ. ευρώ για την “Μύλοι Λούλη” στη Βουλγαρία

Επιμελητήριο Ημαθίας: «Προώθηση πωλήσεων από απόσταση»
Σεμινάριο για την «Προώθηση πωλή-

σεων από απόσταση» με εισηγητή τον κ.
Βύρωνα Αλεξιάδη, διοργανώνει σήμερα,
Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00 το
Επιμελητήριο Ημαθίας.

Τη Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021, το Επιμε-
λητήριο Ημαθίας και η Εταιρία Επιχειρημα-
τικής Ανάπτυξης Ημαθίας – ΕΤ.ΕΠ.Α. Ημα-
θίας, πραγματοποίησαν το διαδικτυακό σε-
μινάριο με θέμα: «Επικοινωνία από από-
σταση», με εισηγητή τον κο. Αλέξανδρο
Μπουζούδη της εταιρείας Alpha Plan Con-
sultants.

Το σεμινάριο διενεργήθηκε στα πλαί-
σια της προσπάθειας του Επιμελητηρίου
να στηρίξει τα μέλη του και να παρέχει ερ-
γαλεία και γνώσεις ώστε να ανταπεξέλ-
θουν στην ιδιαίτερη αυτή περίοδο της παν-
δημίας. Αποτελεί το δεύτερο από μια σειρά
σεμιναρίων που παρέχονται διαδικτυακά,
δωρεάν από το Επιμελητήριο και προέκυ-
ψαν από την διερεύνηση των αναγκών της
τοπικής αγοράς, μέσω έρευνας που διε-
νέργησε η ΕΤ.ΕΠ.Α. Ημαθίας στις επιχει-
ρήσεις του Νομού.
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Αφοί Χαΐτογλου: Στηρίζουν το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

Η εταιρεία ΑΦΟΙ Χαΐτογλου στήριξε έμπρακτα το έργο του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» στο Φίλυρο, προσφέροντας μία σύγχρο-
νη παιδική χαρά για τα παιδιά που φιλοξενούνται στον χώρο του Σωματείου.

Η προσφορά αυτή είναι αποτέλεσμα της φετινής διαδικτυακής ενέργειας του Μακεδονικού Χαλβά, όπου μέσα από την ιστοσελί-
δα, έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να μοιραστεί όλα όσα το «δένουν» με την πιο αγαπημένη Δευτέρα του χρόνου, την Καθαρά Δευτέ-
ρα. Μέσα από κάθε συμμετοχή, ξετυλίχθηκε το «Νήμα της Αγάπης» ενισχύοντας έτσι τον Μακεδονικό Χαλβά στην προσπάθειά του να
στηρίξει το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο.

Η Λήδα Παπάζογλου-Βατσάκη, Marketing Manager της εταιρίας ΑΦΟΙ Χαΐτογλου υπογράμμισε «Για εμάς είναι πολύ σημαντικό
να συμβάλλουμε όσο και όπως μπορούμε στην κάλυψη των αναγκών Ιδρυμάτων και οργανισμών που πραγματοποιούν καθημερινά
σπουδαίο έργο. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από tonimatiagapis.gr στηρίξαμε τα παιδιά του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο και
είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι γι’ αυτό. Τα χαμόγελα αυτών των παιδιών είναι για εμάς η μεγαλύτερη επιβράβευση».

Επιμελητήριο 
Αρκαδίας: 
«Επαγγελματική 
Κατάρτιση Ανέργων»

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας στο
πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ» του Άξονα
Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιο-
ποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυνα-
μικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτω-
ση» του Ε.Π. Πελοπόννησος προσκα-
λεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που
κατοικούν στους Δήμους Γορτυνίας,
Μεγαλόπολης και Τρίπολης και πλη-
ρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για
την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
στην εν λόγω Πράξη.

Έμφαση θα δοθεί σε μακροχρόνια
άνεργα άτομα χωρίς εξειδίκευση σε
κάποιο επάγγελμα ή με εξειδίκευση
και εμπειρία σε θέσεις εργασίας που
έχουν καταργηθεί λόγω της μακρό-
χρονης ύφεσης.



Βιωσιμότητα και καινοτομία στους
στόχους της Mondelez International

Η Mondelez International δημοσίευσε την Έκ-
θεση για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εται-
ρική Διακυβέρνηση (ESG) Snacking Made Right
2020, επισημαίνοντας πως η διαφοροποιημένη
προσέγγιση της εταιρείας συμβάλλει εμπράκτως
στην πρόοδό της σε παγκόσμιο επίπεδο έναντι των
φιλόδοξων στόχων του 2025 και δημιουργεί μα-
κροπρόθεσμη αξία για την επιχείρηση και τα ενδια-
φερόμενα μέρη.

Καινοτόμες και μετρήσιμες λύσεις

Η προσέγγιση της Mondelez International στο
ESG επιτρέπει στην εταιρεία να οικοδομήσει μια
βιώσιμη επιχειρηματική λειτουργία και να παρέχει
διαρκή αλλαγή σε κλίμακα, δίνοντας προτεραιότη-
τα στους τομείς που μπορεί να έχει τo μεγαλύτερο
αντίκτυπο, εστιάζοντας σε καινοτόμες και μετρήσι-
μες λύσεις, και ενισχύοντας τη συνεργασία για την
προώθηση ενός ευρύτερου μετασχηματισμού σε
ολόκληρο τον κλάδο. Το τρίπτυχο για το Περιβάλ-
λον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση
δίνει υπόσταση στις αξίες της Mondelez Interna-
tional, είναι ενσωματωμένο σε όλη την επιχειρη-
ματική στρατηγική της εταιρείας και είναι ο πυρή-
νας του σκοπού της, βάσει του οποίου η Mondelez
International δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώ-
πους να απολαμβάνουν το σνακ τους με το σωστό
τρόπο παρέχοντας το σωστό σνακ, για τη σωστή
στιγμή, φτιαγμένο με το σωστό τρόπο.

Προάγεται η βιωσιμότητα

«Το Snacking Made Right είναι μέρος όλων
όσων κάνουμε στη Mondelez International. Μας
ωθεί να φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, να
προστατεύουμε τους πόρους μας και να παρέχου-
με θετικές στιγμές στους καταναλωτές σε όλο τον
κόσμο», δήλωσε ο Dirk Van de Put, Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της Mondelez Internatio-
nal.

«Πέρυσι ο σκοπός μας ήταν πιο σημαντικός
από ποτέ και μας ώθησε να συνεχίσουμε να προ-
ωθούμε τις δεσμεύσεις μας για το Περιβάλλον, την
Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση και να
επεκτείνουμε τους ισχυρούς στόχους μας. Παρα-
μένουμε επικεντρωμένοι στην οικοδόμηση μιας
εταιρείας σνακ που προάγει τη βιωσιμότητα, ελαχι-
στοποιώντας τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον,
ενώ είμαστε περισσότερο διαφορετικοί, δίκαιοι,
διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς, και είμαστε
αφοσιωμένοι στην επιτάχυνση των προσπαθειών
μας να οδηγήσουμε την κατηγορία των σνακ στο
μέλλον».

Οι συνεχείς προσπάθειες της Mondelez Inter-
national για θετική αλλαγή οδήγησαν σε σημαντι-
κά αποτελέσματα με αντίκτυπο, όπως βελτιωμένα
προγράμματα βιώσιμης προμήθειας πρώτων
υλών, σημαντική μείωση εκπομπών και αποβλή-
των και ισχυρότερη σύνδεση με καταναλωτές και
πελάτες. 

INFO
94% των
συσκευασιών 
είναι σχεδιασμένο
για να είναι
ανακυκλώσιμο

16% εσόδων
προέρχεται 
από τα σνακ που
επιτρέπουν τον
έλεγχο μερίδας
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Nestlé Ελλάς: Εγκαίνια της αναβαθμισμένης
ΚΕΜ του Νοσοκομείου Παίδων

Εγκαινιάστηκε η Καρδιοχειρουργική
Εντατική Μονάδα (ΚΕΜ) του
Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
που αναβαθμίστηκε με δωρεά της
Nestlé Ελλάς. Στην ΚΕΜ
αναπτύχθηκαν τρείς νέες κλίνες ΜΕΘ
και αναβαθμίστηκαν πλήρως οι άλλες
τρεις κλίνες της Μονάδας,
ενισχύοντας σημαντικά και σε μόνιμη
βάση το νοσοκομείο.

Τ α εγκαίνια της Μονάδας πραγματοποιήθη-
καν παρουσία του Υπουργού Υγείας, Βασί-
λη Κικίλια, ο οποίος δήλωσε: «Είναι μια πο-

λύ ευχάριστη στιγμή σήμερα για εμάς στο Υπουρ-
γείο Υγείας, για το Νοσοκομείο Παίδων και για
τους συναδέλφους μου ιατρούς, το νοσηλευτικό
προσωπικό και όλους τους εργαζόμενους εδώ,
γιατί με τη βοήθεια της Nestlé – την οποία ευχαρι-
στούμε πάρα πολύ – ενισχύσαμε και αυξήσαμε αυ-
τή τη Μονάδα, η οποία είχε 3 κρεβάτια και τώρα
έχει 6 κρεβάτια ΜΕΘ. Είναι όλα αναβαθμισμένα
και με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας στο μο-
ναδικό δημόσιο Νοσοκομείο που προσφέρει αυτές
τις υπηρεσίες στα παιδιά. Η πανδημία, μια τεράστια
κρίση Δημόσιας Υγείας, δοκίμασε όλη την ελληνι-
κή κοινωνία και ανέδειξε τους ιδιώτες, τις εταιρεί-
ες και τους φορείς που θέλησαν να βοηθήσουν και
να στηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Η συμβολή της Nestlé
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Μανώλης Πα-

πασάββας, επεσήμανε τη σημασία της Μονάδας
για το ΓΝΠΑ «Η Αγία Σοφία»: «Είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική μέρα σήμερα για το Νοσοκομείο μας, διότι
το μοναδικό, δημόσιο Παιδοκαρδιοχειρουργικό
Κέντρο αναβαθμίζεται και εξοπλίζεται με τελευταί-
ας γενιάς τεχνολογικό εξοπλισμό χάρη στη συμβο-
λή της Nestlé. Οι επιπλέον κλίνες καλύπτουν όλα
τα παιδιά της χώρας, καθώς επίσης και τα παιδιά
που έρχονται από το εξωτερικό».

Στο επίκεντρο 
η φροντίδα των παιδιών

Τα παιδιά βρίσκονται στον πυρήνα της Nestlé
από την ίδρυσή της και σε μια περίοδο πρωτόγνω-
ρων προκλήσεων, η εταιρεία συμβάλλει στη βελ-
τίωση της ιατρικής τους περίθαλψης. Ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Nestlé, Νίκος Εμμανουηλίδης, τό-
νισε: «Η εταιρεία μας έχει τη φροντίδα των παιδιών
στο επίκεντρο εδώ και 150 χρόνια. Η υγειονομική
κρίση που περνάμε, η πανδημία, έχει αναδείξει με
τον πιο πειστικό τρόπο ότι το πιο σημαντικό αγαθό
για όλους μας είναι η υγεία. Είμαστε πολύ χαρού-
μενοι ως εταιρεία που μπορούμε να συνεισφέρου-
με στον τομέα Υγείας της χώρας μας και που σήμε-
ρα μου δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία να ευχαριστή-
σω όλους τους υγειονομικούς, όλο το προσωπικό
της χώρας για την προσπάθεια που κάνουν, ειδικά
τους τελευταίους μήνες, και προστατεύουν πραγ-
ματικά το πιο σημαντικό αγαθό όλων μας».

INFO
2018: 339 εκατ.
ευρώ ο κύκλος
εργασιών για 
τη Nestlé 
Ελλάς Α.Ε.

Το 60% του
ετήσιου κύκλου
εργασιών
προέρχεται από
την εγχώρια
παραγωγή
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Η οικογένεια γιαουρτιών Κρι Κρι Super Spoon μεγαλώνει
Με αφορμή το λανσάρισμα δύο νέων

λειτουργικών προϊόντων κάτω από το brand
Super Spoon, η Κρι Κρι προχωράει σε μια
νέα καμπάνια με στόχο την επικοινωνία ολό-
κληρης της σειράς. Οι καταναλωτές σήμερα
αναζητούν ολοένα και περισσότερο διατρο-
φικές επιλογές που προσφέρουν προστιθέ-
μενη αξία στον οργανισμό τους. Αξιοποιών-
τας τις διεθνείς τάσεις και τις ανάγκες του
κοινού, η Κρι Κρι πιστή στην ποιότητά της και
με 100% ελληνικό γάλα ημέρας δημιούργη-
σε, πέρα από τα τρία υπάρχοντα high protein
προϊόντα με super fruits, δύο νέα προϊόντα
κάτω από το ίδιο brand. Το νέο απολαυστικό
Super Spoon Vitamins Plus με γεύση φρά-
ουλα είναι πηγή ασβεστίου, μαγνησίου, βι-
ταμινών D, B12, B6 και φολικού οξέος που
συμβάλλουν στη καλή λειτουργία του ανο-
σοποιητικού συστήματος. Και τo νέο λευκό
στραγγιστό 0% Super Spoon που αποτελεί
ένα πλήρες και ισορροπημένο γεύμα υψη-
λών πρωτεϊνών, χωρίς λιπαρά, με 21g φυσι-
κής πρωτεΐνης ανά κύπελλο. Και τα δύο προ-
ϊόντα αποτελούν ένα πλήρες και ισορροπη-
μένο γεύμα, κατάλληλο για κάθε στιγμή της
ημέρας, βοηθώντας στη φυσιολογική λει-
τουργία του οργανισμού, στο πλαίσιο μίας
ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής. Κρι
Κρι Super Spoon: Η δύναμή σου σε μια απο-
λαυστική κουταλιά!

Μπουρέκια Ροδούλα
σε 2 τύπους

Μια νέα σειρά προϊόντων, τα Μπουρέκια,
λάνσαρε η Ροδούλα κάνοντας την πιο ευχάρι-
στη γευστική έκπληξη στους λάτρεις της πίτας.
Από τραγανό χωριάτικο φύλλο σε σχήμα “σα-
λιγκάρι” με twist τόσο στη ζύμη όσο και στην
πλούσια γέμιση. Περιέχουν  superfood σουσάμι
και φτιάχνονται με 100% extra παρθένο ελαι-
όλαδο, ενώ δεν έχουν καθόλου συντηρητικά
και απολύτως μηδέν trans fat λιπαρά. Το Μπου-
ρέκι με πράσο, σπανάκι και φέτα είναι μια συν-
ταγή που ξεχωρίζει για τις ιδιαίτερες πρώτες
ύλες, την πλούσια γέμιση και την ιδιαίτερη τρα-
γανή και πασπαλισμένη ζύμη ε σουσάμι. Μια
κλασική γεύση απογειώνεται με το twist της Ρο-
δούλας! Περιέχει το superfood σουσάμι και
100% extra παρθένο ελαιόλαδο. Χωρίς συντη-
ρητικά και με μηδέν trans fat λιπαρά. Το Μπου-
ρέκι με φέτα, κατίκι Δομοκού και μέλι έχει το
απολυτό twist. Η τραγανή ζύμη ραντισμένη με
μέλι και πασπαλισμένη με σουσάμι σε συνδυα-
σμό με την πλούσια γέμιση από φέτα και κατίκι
υπόσχεται γευστική απογείωση.
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Η Nespresso επαναλανσάρει τις δημοφι-
λείς καλοκαιρινές της ποικιλίες, Barista Crea-
tions Ice Leggero και Ice Forte, τις οποίες οι
λάτρεις καφέ μπορούν να απολαμβάνουν και
στο σύστημα Vertuo. Η ποικιλία Barista Crea-
tions Ice Leggero σε κάψουλα των 80ml και
με λεπτές φρουτώδεις νότες δημητριακών εί-
ναι η ιδανική για την παρασκευή των κλασσι-
κών αγαπημένων συνταγών freddo espresso
και freddo cappuccino με μία μόνο κάψουλα.
O Barista Creations Ice Forte είναι ένας σκού-
ρος καβουρδισμένος καφές με έντονη γεύση
όταν σερβίρεται με πάγο. Επιπλέον, φέτος η
Nespresso παρουσιάζει τη νέα ποικιλία Tropi-
cal Coconut Flavour Over Ice. Η αναζωογονη-
τική γεύση καρύδας ισορροπεί υπέροχα με τις
νότες καραμέλας και την ανάμειξη ποικιλιών
καφέ Arabica από την Αφρική και τη λατινική
Αμερική. Για τις original μηχανές, οι Barista
Creations for Ice ποικιλίες Freddo Intenso με
ζωηρή γεύση φρούτων & Freddo Delicato για
δυνατή καβουρδισμένη γεύση, επιστρέφουν
και για φέτος το καλοκαίρι. Ενώ σε αυτές προ-
στίθεται και η νέα ποικιλία Coconut Flavour
Over Ice με γεύση καρύδας και νότες καραμέ-
λας και βανίλιας για μια δροσιστική καλοκαιρι-
νή απόλαυση.

Νέες προτάσεις από τη Nespresso

Παγωμένο τσάι από τη Nektar Κουρτίδης
Η εταιρεία Nektar Κουρ-

τίδης, που δραστηριοποιεί-
ται στην κατηγορία των ανα-
ψυκτικών, έχει επεκτείνει το
χαρτοφυλάκιό της με επιλο-
γές παγωμένου τσαγιού.
Διαθέτει στην αγορά 3 επιλο-
γές. Το ice tea με γεύση
Πράσινο Τσάι με Λεμόνι συν-
δυάζει το πράσινο τσάι με το
λεμόνι προσφέροντας μία
έκρηξη ενέργειας, δροσιάς
και απόλαυσης που τονώνει
όλες τις ώρες της ημέρας. Το
Ice Tea Ροδάκινο, με έντονο
άρωμα ροδάκινου σε συνε-
παίρνει από την πρώτη στιγ-
μή, ενώ η πλούσια γεύση του
αναψυκτικού θα σε τονώσει,
θα σε δροσίσει και θα σε ξε-
διψάσει. Το αναψυκτικό Ice
Τea Λεμόνι συνδυάζει το
αναζωογονητικό άρωμα λε-
μονιού με την υπέροχη γεύ-
ση του τσαγιού θα σου δώ-
σουν τη δροσιά και την ενέρ-
γεια που αναζητάς.



Τα Τριγωνάκια με Κατίκι Δομο-
κού Σπιτική Ζύμη με πλούσια γέμι-
ση και τραγανό φύλλο είναι διαθέ-
σιμα στην αγορά σε συσκευασίες
των 700 γραμμαρίων και αποτε-
λούν ένα γευστικό σνακ για κάθε
ηλικία. Το καταπληκτικό αυτό τυρί
που παρασκευάζεται στην περιοχή
του Δομοκού έχει βελούδινη ανά-
λαφρη υφή, διακριτικό κι ευχάριστο
άρωμα, είναι χαμηλό σε λιπαρά και
σε συνδυασμό με το τραγανό φύλλο
είναι απλά ακαταμάχητο. Στη συ-
σκευασία περιέχονται 12-14 τεμά-
χια. Διατίθενται από την Ιoniki, μια
εταιρεία που ετοιμάζει πίτες και αέ-
ρινες σφολιάτες εδώ και 30 χρόνια.
Τα προϊόντα βρίσκονται παντού, σε
όλη την Ελλάδα, μία ολοκληρωμέ-
νη λύση, όπλο στα χέρια κάθε επαγ-
γελματία, από ένα αρτοποιείο ή μία
καφετέρια, μέχρι το πλοίο, το αερο-
πλάνο και το ξενοδοχείο. Παράλλη-
λα, μπαίνουν και σε κάθε ελληνικό
σπίτι μιας και οι γεύσεις, παραδο-
σιακές ή γκουρμέ, έχουν εξαιρετική
ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή στο
ράφι του σούπερ μάρκετ.

Τριγωνάκια με Κατίκι Δομοκού Σπιτική Ζύμη

Σάλτσες Smokemen's

Οι Smokemen's ήρθαν για να ανατρέψουν τα δεδομένα με τις νέες γευστικές
προτάσεις, αντικαθιστώντας τη συνηθισμένη σάλτσα BBQ.  Η κάθε συνταγή αποτε-
λείται από αυθεντικά υλικά για να προσφέρουμε απολαυστικές γεύσεις. Η Whi-
skey Sauce, εμπεριέχει υψηλής ποιότητας αυθεντικό ουίσκι που δίνει μια πικάντι-
κη αίσθηση αλλά και ένα γλυκό φινίρισμα που προέρχεται από το συνδυασμό των
υπολοίπων υλικών για να κορυφώσει την απόλαυση, όπως και η Chilli BBQ Sauce
εμπεριέχει γνήσιες πιπεριές τσίλι δίνοντας όμως μια καυτερή και έντονη γεύση. 
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Vegan Cordon Bleu
από την Veganact

Η Veganact λανσάρει στο δίκτυο
της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος το me-
at-free Cordon Bleu, το οποίο και πήρε
ασημένια διάκριση στην κατηγορία
Best Other Meat Alternative στα Ve-
gan Awards 2020. Είναι προϊόν φυτι-
κού κρέατος γεμιστό με επίσης φυτικό
αναπλήρωμα τυριού, μανιτάρια, πανα-
ρισμένο με τραγανό panko και αποτε-
λεί μοναδικό προϊόν στην plant based
κατηγορία. Η τοποθέτηση του προϊόν-
τος στα ράφια της αλυσίδας επεκτείνει
την γκάμα των 5 ήδη τοποθετημένων
προϊόντων της Veganact στην αλυσίδα
και ενισχύει τη δυναμική παρουσία της
πανελλαδικά.




