


“Ανάρπαστα” τα προϊόντα 
χωρίς γλουτένη

Τα προϊόντα χωρίς γλουτένη εμφα-
νίστηκαν αρχικά ως μία ειδική κατηγο-
ρία, που απευθυνόταν αποκλειστικά
στους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν
δυσανεξία, πλέον όμως αποτελούν μια
δυναμικά αναπτυσσόμενη κατηγορία
στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά.

Αναλυτικά, η”στροφή” των κατανα-
λωτών προς πιο υγιεινές επιλογές στη
διατροφή, ευνόησε τη συγκεκριμένη
αγορά, καθώς αρκετές έρευνες επιβε-
βαίωσαν κάποιες ευεργετικές ιδιότη-
τες των gluten free προϊόντων. Ισχυρί-
ζονται ότι η κατανάλωση γλουτένης

σχετίζεται με την πρόσληψη βάρους, το
άγχος και την κατάθλιψη, την ώρα που
η αποφυγή της γλουτένης έχει ως απο-
τέλεσμα το μειωμένο κίνδυνο εμφάνι-
σης αυτοάνοσων παθήσεων.

Το αποτέλεσμα ήταν η αγορά των
προϊόντων χωρίς γλουτένη να εμφανί-
σει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης τα προηγούμενα χρόνια, με τους
σχετικούς δείκτες στις ΗΠΑ να ξεπερ-
νούν σε ετήσια βάση το 30% και τον
κλάδο να συνεχίζει μέχρι σήμερα να
ενισχύεται με διψήφιους αριθμούς σε
παγκόσμιο επίπεδο. Στην Αμερική από

το 2015, 1 στους 5 καταναλωτές επέ-
λεγε ενσυνείδητα αποκλειστικά προ-
ϊόντα χωρίς γλουτένη, μία συμπεριφο-
ρά που έχει αρχίσει να εμφανίζεται στη
ζήτηση σε όλο τον κόσμο, όπως και
στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό άλλω-
στε, όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου
των τροφίμων και των ποτών έχουν
εστιάσει πια τα καινούργια λανσαρί-
σματά τους προς αυτή την κατεύθυνση,
με τα προϊόντα χωρίς γλουτένη να αυ-
ξάνονται διαρκώς στα ράφια των σού-
περ μάρκετ και στη χώρα μας.
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Σύμφωνα με τον νέο νόμο, από την
1η Ιανουαρίου 2020, όσοι έχουν εισοδή-
ματα από ενοίκια (εισοδηματίες), ελεύ-
θεροι επαγγελματίες και αγρότες θα
πρέπει να συγκεντρώνουν μέσω ηλε-
κτρονικών συναλλαγών αποδείξεις που
ανέρχονται στο 30% του εισοδήματός
τους. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέ-
ρουν, η εφορία θα επιβάλει πρόστιμο με
συντελεστή 22% στη διαφορά, δηλαδή
μεταξύ των απαιτούμενων e-αποδείξε-
ων και αυτών που θα εμφανίσει ο φορο-
λογούμενος. Ωστόσο, στην περίπτωση
που θα πραγματοποιήσουν δαπάνες για
πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για τοκοχρεολυ-

τικές δόσεις δανείων και για ενοίκια, οι
οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60%
του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος,
θα πρέπει να καλύψουν ποσοστό 20%
του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος
με ηλεκτρονικές αποδείξεις. Στο εισόδη-
μα που θα λαμβάνεται υπόψη για τον
υπολογισμό του 30% δεν θα περιλαμβά-
νονται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης
και τυχόν δαπάνες του φορολογουμέ-
νου για διατροφή. Θα λαμβάνονται υπό-
ψη τα πραγματικά εισοδήματα του φορο-
λογουμένου και όχι τα εισοδήματα που
προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια
διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων.

Νέο καθεστώς στις φορολοταρίες

Editorial
Ανάρπαστα
γίνονται
πλέον στα
ελληνικά
σούπερ
μάρκετ τα
τρόφιμα,
που δεν πε-
ριέχουν

γλουτένη, αφού όλο και περισ-
σότεροι καταναλωτές αναζη-
τούν τα συγκεκριμένα προϊόντα.
Οι Έλληνες φαίνεται ότι έχουν
πειστεί για τα ευεργετικά οφέλη
των gluten free κωδικών, τοπο-
θετώντας τα πλέον σταθερά στο
καλάθι του νοικοκυριού.

Θύμιος Κτενίδης 
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Μεγαλύτερα έπαθλα, λιγότερους
τυχερούς και εβδομαδιαίες κληρώσεις
αντί μηνιαίων, προβλέπει το σχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών για τις φορο-
λοταρίες, προκειμένου να τονωθεί το
ενδιαφέρον των φορολογουμένων να
συναλλάσσονται με κάρτες. Ήδη, το οι-
κονομικό επιτελείο σχεδιάζει να ξεκι-
νήσει σύντομα εκστρατεία ενημέρω-
σης των πολιτών, για τις συναλλαγές

που πρέπει να πραγματοποιήσουν μέ-
σω καρτών και για το πόσο σημαντικό
είναι να αυξηθούν οι ηλεκτρονικές συ-
ναλλαγές, αναδεικνύοντας τα οφέλη
που θα προκύψουν για την ελληνική
οικονομία. Ταυτόχρονα n αύξηση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτελεί
στοίχημα για την κυβέρνηση καθώς
έχει υπολογίσει πρόσθετα έσοδα
ύψους 557 εκατ. ευρώ. 

TAYTOTHTA
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Στο “χορό” των ηλεκτρονικών
αποδείξεων μπαίνουν 
οι φορολογούμενοι
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“Φρένο” στις τηλεφωνικές κλήσεις υψηλών χρεώσεων

“Φρένο” στις τηλεφωνικές κλήσεις υψηλών χρεώσεων, επι-
χειρεί να βάλει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων, η οποία μετά και τις συστάσεις του Συνηγόρου του Κα-
ταναλωτή, τρέχει να φέρει έναν νέο κώδικα για τηλεφωνικές

γραμμές υψηλών χρεώσεων. Παράλληλα, συλλέγει στοιχεία,
προκειμένου να μεταβάλει τον χαρακτήρα των κατηγοριών, από
πλημελημματικό σε κακουργηματικό, κατά των εταιρειών που
συστηματικά εξαπατούν τους καταναλωτές.

Νέοι κωδικοί για το Ε3
Τρεις νέους κωδικούς, που αφορούν τα ποσοστά μικτού κέρδους

επί των πωλήσεων, επί του κόστους, αλλά και τα ποσοστά καθαρού
κέρδους επί των πωλήσεων, καλούνται φέτος να συμπληρώσουν επι-
χειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες στην Κατάσταση Οικονομικών
Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Έντυπο Ε3.Σημειώνεται
ότι η ένταξη των νέων κωδικών, κρίθηκε αναγκαία από τις φορολογι-
κές αρχές, στο πλαίσιο υλοποίησης των νέων έμμεσων τεχνικών ελέγ-
χου, που τίθενται σε εφαρμογή για τον εντοπισμό του μαύρου χρήμα-
τος, ή την απόκρυψη εισοδημάτων.

Σημειώνεται πως το Ε3 συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκ-
πρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1»
(Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δή-
λωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών ον-
τοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινω-
νίας ή σε χειρόγραφη μορφή στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση. Στις περιπτώ-
σεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το
έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/μέλη συμφώ-
νου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά
τους. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου
φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία κατάσταση οικονομικών στοιχεί-
ων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος. Τέ-
λος, δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθό-
σον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή N, κατά περίπτωση).
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Ξεχωριστές δηλώσεις 
για νέους με εισοδήματα

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν ξε-
χωριστές δηλώσεις φορολογίας εισο-
δήματος, είναι φέτος όλοι οι νέοι και
οι νέες, που ενηλικιώθηκαν (έκλει-
σαν τα 18 έτη ηλικίας) εντός του
2019, εφόσον έχουν να δηλώσουν
οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή
τεκμαρτό εισόδημα. Δηλαδή, αρκεί
στο όνομα ενός νέου ή μιας νέας, που

συμπλήρωσε τα 18 έτη ηλικίας το
2019 να έχουν πιστωθεί τόκοι κατα-
θέσεων της τάξεως μερικών λεπτών
του ευρώ κατά τη διάρκεια του προ-
ηγούμενου έτους, για να θεωρηθεί
ότι το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο
υποχρεούται να υποβάλει δική του
φορολογική δήλωση.

ΕΦΚΑ: Δωρεάν αναγνώριση 
ενός έτους ανεργίας για σύνταξη

Έκπτωση φόρου 40%
για τις εργασίες 
ανακαίνισης 

Μείωση φόρου έως 1.600 ευρώ θα
μπορούν να κερδίζουν κάθε χρόνο και
για μια ολόκληρη 4ετία, οι φορολογούμε-
νοι που θα προχωρήσουν στην επισκευή,
ανακαίνιση ή ενεργειακή αναβάθμιση
των ακινήτων τους. Η νέα έκπτωση φό-
ρου 40% για τις εργασίες ανακαίνισης
ακινήτων ισχύει από φέτος και σύντομα,
αναμένεται να εκδοθεί η κοινή απόφαση
των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και του διοικητή της
ΑΑΔΕ με την οποία θα καθορίζονται οι
προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία
εφαρμογής του «φορομπόνους».

Η δυνατότητα δωρεάν αναγνώρισης
έως και ενός έτους ανεργίας για τη θεμε-
λίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
στους περίπου 800.000 ελεύθερους
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους
και δημοσιογράφους δίνεται με εγκύκλιο
της διοίκησης του Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αναδρομικά
από τις 17 Μαΐου 2019 κι έπειτα. Σύμφω-
να με την εν λόγω εγκύκλιο, που εκδόθη-
κε σε εφαρμογή του περσινού νόμου (ν.
4611 2019), ως χρόνος ασφάλισης για
τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους του
δύναται να λογίζεται και ο χρόνος κατα-
βολής του βοηθήματος ανεργίας που
έχουν πάρει από τον ΟΑΕΔ. Η αναγνώρι-
ση του χρόνου επιδότησης, λόγω τακτι-
κής ανεργίας, δεν μπορεί να ξεπερνά τις
300 ημέρες ετησίως, όπως ρητά ορίζεται
από την εγκύκλιο.
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Παράταση για την
εξωδικαστική 
ρύθμιση οφειλών

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Α/212/24-12-
19, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με
την οποία το υπουργείο Οικονομικών παρα-
τείνει κατά 4 μήνες, το υφιστάμενο πλαίσιο
του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταί-
ρων και ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή
μέχρι και 30 Απρίλιου 2020.

“Χωρίζει” τα ζευγάρια η Εφορία

ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικά οι βασικές
φορολογικές διαδικασίες 

Στην πλήρη ηλεκτρονικοποίηση όλων των βασικών φορολογικών διαδι-
κασιών εντός του 2020, στοχεύει η διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για το τρέχον έτος, έως
τις 31/12/2020 θα είναι δυνατόν να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, χωρίς
καμία επαφή των φορολογουμένων με τις κατά τόπους ΔΟΥ, έξι ακόμη ση-
μαντικές φορολογικές διαδικασίες: η τήρηση των φορολογικών βιβλίων, η
έκδοση των τιμολογίων, ο υπολογισμός των φορολογητέων αξιών των ακι-
νήτων, οι μεταβολές των στοιχείων του φορολογικού μητρώου, η υποβολή
δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, η έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και η
πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογούμενων των πο-
σών από υπερεισπράξεις φόρων.

“Φορολογικό διαζύγιο” αναγ-
κάζονται να πάρουν πολλά ζευ-
γάρια λόγω εφορίας, όπως προ-
βλέπει η σχετική νομοθεσία, ειδι-
κά όταν ο ένας από τους δύο συ-
ζύγους ή ένα από τα δύο μέρη
συμφώνου συμβίωσης είναι σε
κατάσταση πτώχευσης ή έχει
υποβληθεί σε δικαστική συμπα-
ράσταση. Επίσης, οι σύζυγοι ή τα
μέρη συμφώνου συμβίωσης,
υποβάλλουν ξεχωριστή φορολο-
γική δήλωση, ο καθένας για τα ει-
σοδήματά του στην περίπτωση
που έχει διακοπεί η έγγαμη συμ-
βίωση ή έχει λυθεί το σύμφωνο
συμβίωσης κατά τον χρόνο υπο-
βολής της δήλωσης. Για τη διακο-
πή της έγγαμης συμβίωσης ή τη
λύση του συμφώνου συμβίωσης
το βάρος της απόδειξης φέρει ο
φορολογούμενος.



Στις σύγχρονες τάσεις προσαρμό-
ζονται με τον καιρό οι σοκολατοβιομη-
χανίες στη χώρα, μειώνοντας τη ζάχα-
ρη στα προϊόντα τους και λανσάροντας
στην αγορά εναλλακτικούς κωδικούς
με γλυκαντικές ουσίες. Η σοκολατο-
ποιία Oscar, ακολουθώντας τις σύγ-
χρονες τάσεις για λιγότερη ζάχαρη και
χρήση εναλλακτικών γλυκαντικών ου-
σιών, λάνσαρε στην αγορά τα σοκολα-
τάκια «ΝΟΜ ΝΟΜ». Πρόκειται για ένα
προϊόν, η παρασκευή του οποίου βασί-
ζεται στο φυτικό γλυκαντικό στέβια,
που είναι διαθέσιμο σε 2 τύπους:
n Σοκολατάκια γάλακτος
n Σοκολατάκια υγείας

Κυκλοφορούν στην αγορά σε πο-
λυσυσκευασίες που περιέχουν σοκο-
λατάκια των 18g. Η σοκολατοποιία
Oscar έχει την αποκλειστική διάθεση

των προϊόντων της σε όλη την Ελλάδα
και το εξωτερικό και στοχεύει στον σχε-

διασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόν-
των.

Αναψυκτικά Φιόνα χωρίς ζάχαρη
Η παγκόσμια τάση στην

αγορά των αναψυκτικών και
των υπολοίπων ροφημάτων
οδηγεί τις εταιρείες στο λαν-
σάρισμα νέων προϊόντων με
ελάχιστη ή καθόλου ζάχα-
ρη, καθώς οι καταναλωτές
σε όλο τον κόσμο επιζητούν
διαρκώς πιο υγιεινές επιλο-
γές για την καθημερινότητά
τους. Οι εγχώριες βιομηχα-
νίες στην Ελλάδα έχουν
ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο
επεκτείνοντας το χαρτοφυ-
λάκιό τους με κωδικούς μει-
ωμένης ή καθόλου ζάχα-
ρης. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα της σύγχρονης τά-
σης στη βιομηχανία αναψυ-
κτικών αποτελεί η νέα σειρά
αναψυκτικών Φιόνα, που εί-
ναι η πρώτη σειρά ελληνι-
κών αναψυκτικών από φυ-
σικό ξινό νερό Φλώρινας,
χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
Πρόκειται για τα νέα προϊόν-
τα της εταιρείας Φλώρινας–
Δινάκη, η οποία και θέλησε
να σχεδιάσει το πρώτο φυσι-
κό ανθρακούχο αναψυκτικό
με 0 θερμίδες. Η σειρά Φιό-
να είναι το σύγχρονο ανα-
ψυκτικό και διατίθεται σε 4

γεύσεις (πορτοκάλι, λεμόνι,
γκαζόζα και cola) και σε ιδι-
αίτερη συσκευασία. Η ζάχα-

ρη έχει αντικατασταθεί από
γλυκαντικές ύλες, ο συν-
δυασμός των οποίων προσ-

δίδει την ευχάριστη γεύση
και γλυκύτητα της ζάχαρης
με μηδέν θερμίδες.
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Σοκολατάκια «ΝΟΜ ΝΟΜ» σε 2 τύπους
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Οι μικρές ζυθοποιίες
έχουν αρχίσει να αυξάνονται
σημαντικά στην Ελλάδα και
κάθε περιοχή έχει αποκτήσει
πια τη δική της μπύρα. Οι ελ-
ληνικές ετικέτες που κυκλο-
φορούν στην αγορά είναι δε-
κάδες και προσφέρουν μια
εναλλακτική επιλογή στους
καταναλωτές.

Τη δική του μπύρα έχει
και το «Νησί των Ιπποτών»,
η Ρόδος, με την εταιρεία
ΒΑΠ – Κουγιός να αποτελεί
μία από τις πιο δυναμικές
μικροζυθοποιίες της χώ-
ρας. Η εταιρεία έχει μεγάλη
γκάμα προϊόντων τόσο στις
μπίρες, η ετικέτα των οποί-
ων έχει το σήμα της ασπί-

δας, όσο και στα αναψυκτι-
κά και το νερό, που διαθέ-
τουν μία ακόμη ελληνική
ετικέτα, το «Απολλώνιο».
Τα προϊόντα της ροδίτικης
μικροζυθοποιίας, πάντως,
είναι πλέον διαθέσιμα σε
αρκετά σημεία ανά την Ελ-
λάδα, με την κάλυψη να
αυξάνεται διαρκώς.

Βιολογικά προϊόντα από 
το Αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Μία νέα σειρά ζυμαρικών
έχει λανσάρει στην αγορά και το
Αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ,
με τα οποία έχει ήδη κάνει την εί-
σοδό του και στα ράφια των σού-
περ μάρκετ Σκλαβενίτης στη Β.
Ελλάδα. Η σειρά περιλαμβάνει
βιολογικά προϊόντα, όπως κο-
φτό μακαρονάκι, κριθαράκι και
πένες, με πιστοποίηση από την
ΒιοΕλλάς. Τα προϊόντα καλύ-
πτουν επισιτιστικές ανάγκες μο-
νάδων του ΚΕΘΕΑ στη Βόρεια
Ελλάδα και διατίθενται στο εμ-
πόριο, ενισχύοντας την προσπά-
θεια του Οργανισμού για αυτο-
χρηματοδότηση. Τα τελευταία
χρόνια το Αγρόκτημα έχει δώσει
προτεραιότητα σε προϊόντα για
τα οποία υπάρχει δυνατότητα
περαιτέρω επεξεργασίας, εμ-
πλουτίζοντας την παραγωγή
του. Έτσι τα εκπαιδευόμενα μέ-
λη του θεραπευτικού προγράμ-
ματος έχουν τη δυνατότητα να
αποκτήσουν την εμπειρία συν-
δυασμού πρωτογενούς και δευ-
τερογενούς, επεξεργασμένης
παραγωγής, κάτι ιδιαίτερα ση-
μαντικό για την αγροτική δρα-
στηριότητα γενικότερα.

Ροδίτικη μπύρα από 
την εταιρεία ΒΑΠ
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Μαρμελάδες 
Παπαγεωργίου με στέβια

Μια μεγάλη γκάμα από μαρμε-
λάδες περιλαμβάνει το χαρτοφυ-
λάκιο της εταιρείας Παπαγεωργί-
ου. Οι μαρμελάδες Παπαγεωργίου
παράγονται από ώριμα φρούτα,
που διατηρούν τη φυσική τους γεύ-
ση και την υψηλή τους ποιότητα.

Παρασκευασμένες με την πι-
στοποιημένη διαδικασία παραγω-
γής, δεν περιέχουν καθόλου συν-
τηρητικά, ενώ είναι πλούσιες σε
φρούτα. Παράλληλα, χαρακτηρί-
ζονται από μοναδική υφή και διατη-
ρούν την αγνότητα των συστατικών
τους και το φυσικό τους άρωμα.
Αποτελούν κατάλληλο προϊόν για
ένα υγιεινό πρωινό και συνο-
δεύουν ιδανικά το γιαούρτι ή το
επιδόρπιο.

Οι μαρμελάδες είναι διαθέσι-
μες σε συσκευασίες catering, δια-
φημίζοντας την ελληνικότητα του
πρωινού στα Ξενοδοχεία, καθώς
και με στέβια, χωρίς προστιθέμενα
σάκχαρα, για ακόμη πιο υγιεινή
διατροφή κι 60% λιγότερες θερμί-
δες.

Ζυμαρικά Ήλιος χωρίς γλουτένη

Ψωμί σε φέτες
χωρίς γλουτένη 
Παπαδοπούλου

Η μπισκοτοποιία Παπαδοπούλου, επε-
κτείνοντας τη γκάμα των αρτοσκευασμά-
των της, ενσωμάτωσε στο χαρτοφυλάκιό
της ένα νέο ψωμί για τοστ χωρίς γλουτέ-
νη, ακολουθώντας τη σύγχρονη διατρο-
φική τάση. Αναλυτικά, μετά τις φρυγα-
νιές, τα μπισκότα και τα crackinettes χω-
ρίς γλουτένη, που ήδη κυκλοφορούν στα
σούπερ μάρκετ, το τελευταίο χρονικό διά-
στημα η γνωστή βιομηχανία λάνσαρε το
λευκό ψωμί σε φέτες, κατάλληλο για
όσους ακολουθούν ειδική διατροφή ή
επιθυμούν να αφαιρέσουν το συγκεκρι-
μένο συστατικό από τα καθημερινά τους
γεύματα.

Μεγάλη ζήτηση παρατηρείται τα τε-
λευταία χρόνια στα σούπερ μάρκετ για τα
προϊόντα που φέρουν την ετικέτα “χωρίς
γλουτένη”. Οι βιομηχανίες τροφίμων
που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας
λανσάρουν συνεχώς αντίστοιχους κωδι-
κούς. Μία ολόκληρη γκάμα με ζυμαρικά

χωρίς γλουτένη έχει λανσάρει στην αγο-
ρά τα τελευταία χρόνια και η γνωστή εται-
ρεία Ήλιος, η οποία και έχει εστιάσει στην
εξυπηρέτηση και αυτής της ομάδας κα-
ταναλωτών. Στην γκάμα της περιλαμβά-
νονται έτσι διάφοροι gluten free κωδικοί,
με πρόσφατη προσθήκη το κριθαράκι

ΗΛΙΟΣ χωρίς γλουτένη, που παράγεται
από εκλεκτό καλαμπόκι και ρύζι. Είναι
νόστιμο και αποτελεί την ιδανική λύση
για όσους έχουν δυσανεξία στη γλουτέ-
νη, αλλά και για όσους επιθυμούν μια
διαφορετική διατροφή ή χρειάζονται πε-
ρισσότερη ενέργεια.  




