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Μ έτρα «θωράκισης» της
αγοράς των αμνοερι-
φίων και των αυγών, εν

όψει της εορταστικής περιόδου
του Πάσχα, αποφάσισαν πέντε
υπουργεία, τα οποία είναι αρμό-
δια για την προστασία του κατα-
ναλωτή και της ελληνικής παρα-
γωγής από αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές, όπως είναι οι «ελλη-
νοποιήσεις». Σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε αποφασί-
σθηκε η διενέργεια αυστηρότε-
ρων ελέγχων από μεικτά κλιμά-
κια, αλλά και η υποχρεωτική κα-
ταγραφή αποθεμάτων αμνοερι-
φίων και αυγών, στα πρότυπα αυ-
τών που έγιναν το 2020. Οι έλεγ-
χοι θα διαρκέσουν έως την ημε-

ρομηνία επίσημου εορτασμού
της Πρωτομαγιάς, (Τρίτη 4 Μαΐ-
ου) και μεταξύ άλλων περιλαμβά-
νουν την ενίσχυση, με παρουσία
κτηνιάτρου 24ωρης βάσης, στην
πύλη εισόδου του Προμαχώνα,
αλλά και την άμεση διασύνδεση
των τελωνείων με τη Διεύθυνση
Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
για διασταυρωτικούς ελέγχους
των φορτίων στον τόπο προορι-
σμού. Επίσης, μόνιμα κλιμάκια
του υπουργείου Ανάπτυξης θα
βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και
στο τελωνείο Αττικής, όπου θα
πραγματοποιούν ελέγχους στην
Κεντρική Αγορά του Ρέντη, την
Βαρβάκειο, την κρεαταγορά Θεσ-
σαλονίκης κα. Σε ό,τι αφορά τα

εισαγόμενα ζώντα και σφάγια
αμνοερίφια, θα διενεργούνται
συστηματικοί έλεγχοι τόσο στις
πύλες εισόδου στη βόρεια συνο-
ριογραμμή της Ελλάδας, από το
Νομό Έβρου έως το Νομό Φλώρι-
νας (Νέος Καύκασος, Εύζωνοι,
Ορμένιο, Νυμφαίο, Προμαχώ-
νας, Εξοχή, Κυπρίνος), όσο και
καθ' όλη την «διαδρομή» τους εν-
τός της επικράτειας (εθνικό οδικό
και παράπλευρο οδικό δίκτυο)
μέχρι και τον τελικό παραλήπτη
(κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,
σφαγεία, αγορές, κρεοπωλεία
και σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες
κρέατος).
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«Θωρακίζεται» η αγορά των
αμνοεριφίων και των αυγών



Έφυγε από την ζωή την
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 ο
βιομήχανος Κυριάκος
Φιλίππου σε ηλικία 82 ετών.
Η είδηση του θανάτου του
Κυριάκου Φιλίππου
σκόρπισε θλίψη στην
οικογένειά του, στους
εργαζομένους, τους
συνεργάτες του και σε όσους
τον γνώριζαν. 

Α ναλυτικά η ανακοίνωση ανα-
φέρει τα εξής: «Εχθές έφυγε
από τη ζωή ο Κυριάκος Φιλίπ-

που. Ένας πρωτοπόρος, οραματιστής
που άλλαξε τη βιομηχανία τροφίμων
στην Ελλάδα και έφερε το όνομα της
ΦΑΓΕ στα πέρατα του κόσμου. Επι-
στήμονας, δίκαιος εργοδότης, γενναι-
όδωρος, αιώνιος εξερευνητής του
καλλίτερου, αφήνει πίσω του μια κλη-
ρονομιά επιχειρηματικού ήθους».

Ο Κυριάκος Φιλίππου ήταν δια βί-
ου επίτιμος πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου της FAGE Ελλάδας ενώ
υπήρξε ανώτερος εκτελεστικός διευ-
θυντής της FAGE Ελλάδας ή πρό-
εδρος της από το 1989 έως το 2005.

Από το γαλατάδικο στην Πα-
τησίων στην ισχυρή βιομη-
χανία

Ο Κυριάκος μαζί με τον αδελφό
του Γιάννη συνέχισαν την οικογενει-
ακή επιχείρηση που ξεκίνησε από ένα
γαλατάδικο το 1922 στην Πατησίων
213 και μετά το 1974 εξελίχθηκε σε
βιομηχανικό κολοσσό. Το πρώτο ερ-
γοστάσιο της ΦΑΓΕ άνοιξε στο Γαλά-
τσι το 1964 και μετά το 1975 ήρθε το
εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση.

Ο Κυριάκος Φιλίππου σπούδασε

χημικός μηχανικός και ήταν ο πρώτος
στην Ελλάδα που βρήκε τον τρόπο
αδρανοποίησης του γιαουρτιού ώστε
να μπορεί να τυποποιηθεί και να διαρ-
κεί περισσότερο. Ήταν ο πρώτος επί-
σης, που παρουσίασε στην ελληνική
αγορά τη δεκαετία του ’80 το στραγγι-
στό γιαούρτι με ανθόγαλα, το προϊόν
αιχμής της ΦΑΓΕ, το Total.

Το 1975, η ΦΑΓΕ τελειοποίησε την
τυποποίηση παρασκευής γιαουρτιού,
η οποία άλλαξε ριζικά την ελληνική
αγορά. Αυτό έκανε το γιαούρτι να έχει
σταθερή γεύση και μεγαλύτερη διάρ-
κεια ζωής. Νέες ποικιλίες και γεύσεις
εισήχθησαν λίγο αργότερα. 

Οι εξαγωγές
Από την ίδρυση της ΦΑΓΕ έως τα

μέσα της δεκαετίας του 1970, η εται-
ρεία ασχολήθηκε κυρίως με τη μικρής
κλίμακας παραγωγή και διανομή πα-
ραδοσιακού ελληνικού γιαουρτιού.
Το 1975, η ΦΑΓΕ έγινε η πρώτη εται-
ρεία που εισήγαγε επώνυμα προϊόντα
γιαουρτιού στην ελληνική αγορά. Το
1981 άρχισαν οι εξαγωγές προς την
ευρωπαϊκή αγορά, ενώ το 1990 η
εταιρεία κατέκτησε το κοινό της Αμε-
ρικής. Το 1991 η ΦΑΓΕ εισήλθε στην
τυροκομική αγορά, κατασκευάζοντας
κυρίως παραδοσιακό ελληνικό τυρί,
ενώ το 1993 εισήλθε στην αγορά φρέ-
σκου γάλακτος. Το 2000 η τρίτη γενιά
της οικογένειας Φιλίππου ανέλαβε τη
διοίκηση της ΦΑΓΕ.

Η διενέργεια αυστηρότε-
ρων ελέγχων από μεικτά
κλιμάκια, αλλά και η υπο-
χρεωτική καταγραφή απο-
θεμάτων αμνοεριφίων και
αυγών, στα πρότυπα αυτών
που έγιναν το 2020 αποφα-
σίστηκε από τις αρμόδιες
Αρχές ενόψει της εορταστι-
κής περιόδου.

Θύμιος Κτενίδης 
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Τη συμπλήρωση
40 χρόνων αντιπρο-
σώπευσης του Εκθε-
σιακού Οργανισμού
Βερολίνου (MESSE
BERLIN) στην Ελλά-
δα, γιορτάζει το Ελλη-
νογερμανικό Εμπορι-
κό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο. Όπως
αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση, η συνεργα-
σία του Ελληνογερ-
μανικού Επιμελητηρί-
ου με τον Εκθεσιακό
Οργανισμό του Βερο-
λίνου -έναν από τους
σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο υ ς
διοργανωτές εκθέσε-
ων διεθνώς- άρχισε
το 1981, με το Επιμε-
λητήριο να αναλαμ-
βάνει σε ορισμένες
διοργανώσεις την αν-
τιπροσώπευση του
φορέα και για λογα-
ριασμό της Κύπρου.

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: 40 χρόνια συνεργασίας με τον MESSE BERLIN 

Σεμινάριο social media από το Επιμελητήριο Λάρισας

Σεμινάριο με θέμα “πωλήσεις μέσω social media” πραγματοποιήθηκε από
το Επιμελητήριο Λάρισας. Το σεμινάριο περιλάμβανε δύο ενότητες: “Εισαγω-
γή στα social media” και “Στρατηγικές για την αύξηση πωλήσεων μέσω social
media”.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος εκ μέρους των επιχειρήσεων - μελών
του Επιμελητηρίου, σχεδιάζεται η επανάληψη του σεμιναρίου στο αμέσως
επόμενο διάστημα.

Επιμελητήριο 
Καστοριάς: Πρόγραμμα
δωρεάν υποστήριξης
επιχειρήσεων

To Επιμελητήριο Καστοριάς ενημερώνει
για τις – χωρίς οικονομικό κόστος – ευκαιρίες
για τις επιχειρήσεις κλάδου καφεστίασης και
φιλοξενίας (Horeca) από τη συμμετοχή τους
στο πρόγραμμα Future Loading που προ-
σφέρει:

*δωρεάν διάθεση συσκευών καθαρι-
σμού αέρα, που ανανεώνουν συνεχώς τον
αέρα ενός χώρου με φρέσκο, απολυμασμέ-
νο από την συσκευή, σε πάνω από 200 επι-
χειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας που
διαθέτουν εσωτερικούς χώρους έως 140 τ.μ.

*δωρεάν εργαλεία για «Βιώσιμη ανάπτυ-
ξη και υιοθέτηση των αρχών Κυκλικής Οικο-
νομίας & Ανακύκλωσης», που παρέχονται
από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης,
με στόχο την προοπτική μηδενικών απορριμ-
μάτων της επιχείρησης. 



H Foodlink ανακοίνωσε ότι το Διοικητι-
κό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του
εξέλεξε ως Αντιπρόεδρο το μέλος και Δι-
ευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ.
Αχιλλέα Μάμαλη. Κατόπιν αυτής της
εκλογής, τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της εταιρείας έχουν ως εξής:
1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμα-
νουήλ, Πρόεδρος
2. Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου, Διευ-
θύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος
3. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριά-
κου, Μέλος
4. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη,
Μέλος
5. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου,
Μέλος
6. Παναγιώτα Σιωρά του Θεμιστοκλή, Μέ-
λος
7. Καλλιόπη Σιουτζούκη του Ευάγγελου,
Μέλος

Διευκρινίζεται ότι οι εξουσίες εκπρο-
σώπησης της εταιρείας παραμένουν σε
ισχύ, όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί με
το από 31/05/2019 Πρακτικό του Διοικητι-
κού Συμβουλίου.

«Delivery» και για τον Μουστάκα θα κάνει η Wolt

Νέος αντιπρόεδρος στη Foodlink

Διαθέσιμοι μέσα από την εφαρμογή της
Wolt θα είναι πλέον περισσότεροι από 500
κωδικοί προϊόντων των καταστημάτων
Μουστάκας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εται-
ρειών τα συγκεκριμένα προϊόντα οι συνερ-
γαζόμενοι διανομείς παραδίδουν σε περί-
που 30 λεπτά, Δευτέρα έως Σάββατο, 9:00
με 20:00.

Η υπηρεσία αρχικά είναι διαθέσιμη στην
Αθήνα από τα καταστήματα Μουστάκα σε
Κάτω Κηφισιά, Περιστέρι, Μοναστηράκι, Αι-
γάλεω, Πειραιά, Μελίσσια, ΟΑΚΑ/ Μαρούσι
και Ελληνικό. Οι πελάτες της Wolt μέσα από
το μενού, το οποίο συνοδεύεται από φωτο-
γραφίες, έχουν πλέον τη δυνατότητα να επι-
λέξουν από μία μεγάλη γκάμα προϊόντων.

Επίσης, στην ανακοίνωση αναφέρεται
ότι θα παρέχεται και εδώ η δυνατότητα live
tracking, ώστε οι πελάτες να μπορούν να
παρακολουθούν την εξέλιξη της παραγγε-
λίας τους σε ζωντανό χρόνο και εφόσον το
επιθυμούν οι παραγγελίες παραδίδονται
ανέπαφα και με ασφάλεια. Επιπλέον, η
εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα προγραμ-
ματισμού ημέρας και ώρας της παράδοσης
που εξυπηρετεί τον πελάτη.
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Η TÜV HELLAS επαναπιστοποίησε
τη γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ 

Τη γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ
επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS
(TÜV NORD), στο πλαίσιο της
πολυετούς συνεργασίας των δύο
εταιρειών.

Σ υγκεκριμένα, η TÜV HELLAS επιθεώρησε
τις εγκαταστάσεις της ΔΩΔΩΝΗ σε Ιωάννι-
να, και Θήβα προχωρώντας στην επαναπι-

στοποίησή της σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς.
Έτσι, η ΔΩΔΩΝΗ επαναπιστοποιήθηκε με βά-

ση τα τεχνικά πρωτόκολλα IFS και BRC & FSMA
για τις εγκαταστάσεις της σε Ιωάννινα και Θήβα,
με βάση το πρωτόκολλο της COSTCO καθώς και
με βάση το Πρότυπο ISO 22000:2018 που αφορά
στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφί-
μων. Επιπλέον, η εταιρεία επαναπιστοποιήθηκε
για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το
πρότυπο ISO 9001:2015.

«Διαβατήριο» για τη 
διάθεση των προϊόντων της

Το σύνολο των παραπάνω πιστοποιήσεων εγ-
γυάται ότι η ΔΩΔΩΝΗ τηρεί απαρέγκλιτα το σύνο-
λο των διαδικασιών που αφορούν στην ασφάλεια
των τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραγωγής
ενώ παράλληλα μεριμνά για την ποιότητα των
προϊόντων καθώς και την ασφάλεια του προσωπι-
κού της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επαναπι-
στοποίηση με βάση τα εξειδικευμένα αυτά πρότυ-
πα αποτελεί «διαβατήριο» για τη διάθεση των
προϊόντων της στις κορυφαίες αλυσίδες σουπερ-
μάρκετ του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης
και της COSTCO USA.

Σημειώνεται ότι η συνεργασία της ΔΩΔΩΝΗ
με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) ξεκίνησε το
2008 και συνεχίζεται σταθερά μέχρι σήμερα, ενώ
οι συνεχείς πιστοποιήσεις και επαναπιστοποι-
ήσεις επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη της γαλα-
κτοβιομηχανίας στον Φορέα.

Λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ

Η ΔΩΔΩΝΗ ιδρύθηκε στα Ιωάννινα πάνω από
μισό αιώνα πριν. Τότε ήταν μια μικρή μονάδα πα-
στερίωσης φρέσκου γάλακτος, που εξυπηρετού-
σε αποκλειστικά τις ανάγκες των κατοίκων της
πόλης των Ιωαννίνων, συλλέγοντας αγελαδινό
γάλα από μικρές φάρμες της περιοχής.

Σήμερα, η ΔΩΔΩΝΗ διαθέτει σύγχρονες ερ-
γοστασιακές μονάδες στα Ιωάννινα, στην Κύπρο
και τη Θήβα και προοπτικό που ξεπερνάει τα 450
άτομα. Με κυρίαρχο συστατικό το 100% ελληνικό
γάλα και τις αγνότερες πρώτες ύλες, η ΔΩΔΩΝΗ
εδώ και 57 χρόνια δημιουργεί αυθεντικά γαλα-
κτοκομικά προϊόντα, όπως η πασίγνωστη φέτα, τα
γιαούρτια, τα κίτρινα τυριά και πολλά άλλα που
ξεχωρίζουν για την πλούσια γεύση τους.

INFO
Πάνω από 5
τόνους προϊόντων
έχει διαθέσει 
σε σωματεία
φροντίδας παιδιών 
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Καινοτόμα πιστοποίηση 
εξασφάλισε η "ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ"

Η εταιρεία τροφίμων "ΜΠΑΡΜΠΑ
ΣΤΑΘΗΣ" πρωτοπορεί και
πιστοποιείται πρώτη στην Ελλάδα
στον χώρο των τροφίμων από την
εταιρεία EUROCERT με μία νέα,
καινοτόμα πιστοποίηση για την
εφαρμογή κυκλικής οικονομίας.

Σ υγκεκριμένα, η "ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ"
εξασφάλισε την πιστοποίηση Zero Waste
To Landfill (ZWTL-EU1) για τα εργοστάσια

παραγωγής καταψυγμένων και φρέσκων λαχανι-
κών που πιστοποιήθηκαν στις κατηγορίες Green
και Gold, αντιστοίχως. Το πρότυπο, που εναρμο-
νίζεται με τα αυστηρότερα εθνικά και ενωσιακά
πρότυπα, απονέμεται για την υπεύθυνη διαχείρι-
ση των οργανικών και μη υπολειμμάτων της εται-
ρείας αλλά και για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό
δράσεων που προλαμβάνουν τη δημιουργία
απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους
υγειονομικής ταφής.

Επενδύει στην πράσινη ανάπτυξη

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η
"ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ" λαμβάνοντας, πρώτη
στον χώρο των τροφίμων τη συγκεκριμένη πιστο-
ποίηση, υπογραμμίζει την περιβαλλοντικά υπεύ-
θυνη στάση της και τη δέσμευσή της στις αρχές
της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανά-
πτυξης. Με σεβασμό στο περιβάλλον, επενδύει
συστηματικά σε δράσεις και πρακτικές πράσινης
ανάπτυξης που μειώνουν το περιβαλλοντικό της
αποτύπωμα, εξασφαλίζουν εξοικονόμηση της
ενέργειας και συμβάλλουν στη βέλτιστη περιβαλ-
λοντική επίδοσή της.

Η εταιρεία “ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ”

Το 1969 δημιουργήθηκε η πρώτη γραμμή πα-
ραγωγής καταψυγμένων φρούτων και λαχανι-
κών Μπάρμπα Στάθης στην Ελλάδα, από την ΕΒΙΕ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. Τις δεκαετίες '80 και '90 τα κα-
τεψυγμένα λαχανικά Μπάρμπα Στάθης κερδί-
ζουν συνεχώς το καταναλωτικό κοινό και οι πρώ-
τες επικοινωνίες είναι στον αέρα. Ταυτόχρονα, ο
Μπάρμπα Στάθης καινοτομεί και διευρύνει την
υπάρχουσα γκάμα προϊόντων του λανσάροντας
τα μείγματα λαχανικών και καταψυγμένες πατά-
τες. Το 2005, οι φρέσκες σαλάτες «Φυσικά» είναι
πλέον γεγονός, και ένα χρόνο αργότερα κυκλο-
φόρησε η νέα, πρωτοποριακή σειρά προϊόντων
ντομάτας. 

Τον Μάρτιο του 2021, η εταιρεία είχε τριπλή
διάκριση στη διοργάνωση “Προϊόν της χρονιάς”.
Η σειρά φρέσκων σαλατών Μπάρμπα Στάθης
«Φρεσκοκομμένα» ανέδειξε με το λανσάρισμά
της 12 συνδυασμούς λαχανικών σε μία ανανεω-
μένη γκάμα που περιλαμβάνει κλασικές και αγα-
πημένες σαλάτες αλλά και πρωτότυπες γευστικές
προτάσεις, υψηλής πάντοτε διατροφικής αξίας. 

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ παρουσίασε επίσης τη
σειρά επτά μοναδικών συνδυασμών Ζυμαρικών
με Λαχανικά που το κοινό σταθερά προτιμά και
επιλέγει να απολαμβάνει είτε ως συνοδευτικό
υψηλής διατροφικής αξίας είτε ανεξάρτητα ως
ένα πλήρες, απολαυστικό γεύμα. 

Τέλος, διακρίθηκε η Χορευτή από τη Χρυσή
Ζύμη, μία πίτα που ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο, τρα-
γανό, κυματιστό της φύλλο αλλά και την ασύγκρι-
τη νοστιμιά των γεμίσεών της με εκλεκτά υλικά
της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής.

INFO
1994: Η ΔΕΛΤΑ
εξαγοράζει την
πλειοψηφία των
μετοχών της
ΜΠΑΡΜΠΑ
ΣΤΑΘΗΣ
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Η αγαπημένη ελληνική μάρκα TRATA , πιστή στην υπόσχεση της, προσφέρει τα πάντα γύρω από το ψάρι και δεν σταμάτα να εξελίσ-
σεται δημιουργώντας πάντα νέα προϊόντα που ακούν τις ανάγκες του συγχρόνου καταναλωτή. Αυτήν την φορά δημιουργεί έξω από το
κουτί και λανσάρει τη νέα σειρά TUNA POCKET TRATA σε νέα πρακτική συσκευασία pouch των 80gr, σε 3 αγαπημένες γεύσεις τόνος
καπνιστός, σε ελαιόλαδο και σε νερό. Η νέα σειρά TunaPocket της TRATA κάνει την απόλαυση του τόνου καθημερινή συνήθεια συν-
δυάζοντας, την ευκολία με τις ωφέλειες και την διατροφική αξία του ψαριού σε κάθε πιάτο ή περίσταση που επιλέγει κανείς κάθε στιγ-
μή. Μια νέα καινοτόμα συσκευασία φρεσκάδας που πέρα από την ευκολία στη χρήση, δεν χρειάζεται στράγγισμα και διατηρεί τον τό-
νο ζουμερό και τρυφερό. Ιδανικό για τους λάτρεις του τόνου που είναι ευαισθητοποιημένοι στην σωστή διατροφή καθώς ο τόνος είναι
φυσική πηγή πρωτεΐνης, Ω3 λιπαρών οξέων και χαμηλής θερμιδικής αξίας. Η νέα σειρά Tunapocket TRATA είναι ένα ιδανικό συστατι-
κό για σνακ, σαλάτες, σάντουιτς και μακαρονάδες. Με ένα QR code πάνω στην συσκευασία, μπορείτε να βρείτε μοναδικές fitness
συνταγές στην σελίδα μας www.tunapocket.gr

Φυτικές μπουκιές GENIUS Nuggets

Νέα σειρά προϊόντων TRATA

Το προϊόν GENIUSNuggetsCHIC-
KEN-FREE είναι φυτικές μπουκιές με
γεύση και υφή κοτόπουλου, υψηλής
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και χα-
μηλό σε κορεσμένα λιπαρά  και σάκ-
χαρα. Είναι σχεδιασμένο σε συνερ-
γασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστή-
μιο και κυκλοφορεί στην αγορά από
την Veganact σε συσκευασία των 300
γραμμαρίων. Η εταιρεία Nikolopou-
lou ξεκίνησε το 1989 με τη μεταποί-
ηση αγροτικών προϊόντων προσπα-
θώντας να δώσει αξία στους καρπούς
της γης και να φέρει γεύσεις από διά-
φορες μεριές του πλανήτη. Πρώτος
σταθμός στην  παραγωγή αποτέλε-
σαν τα SpringRolls,τα οποία βασίζον-
ται 100% στο πάντρεμα ποικιλίας λα-
χανικών, έγιναν συνώνυμο της εται-
ρείας και το κλειδί που άνοιξε την
αγορά.Η εταιρείαέχει ως πρώτο στό-
χο την έρευνα και την καινοτομία, βα-
σιζόμενη πάντα στις ισχυρές συνερ-
γασίες όπως αυτή με το Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο, την Vegan Society και
άλλα ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, αλ-
λά και στην αγάπη που  έχουμε για τη
φυτοφαγία και τη νηστεία.



Τα προϊόντα της σειράς Creta Farms Εν
Ελλάδι Νοστιμιές παρασκευάζεται με εξαι-
ρετικό παρθένο ελαιόλαδο και εκλεκτά
κομμάτια κρέατος ανώτερης ποιότητας.
Χάρη στη μέθοδο της βαθιάς κατάψυξης,
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
χωρίς την παρουσία συντηρητικών, διατη-
ρώντας παράλληλα αναλλοίωτη τη θρεπτι-
κή αξία και νοστιμιά τους. Έτσι, συνδυάζουν
απαράμιλλη ποιότητα και λατρεμένες, σπι-
τικές γεύσεις για να πρωταγωνιστεί στο πιά-
το των καταναλωτών μόνο το καλύτερο,
εξοικονομώντας τους χρόνο και χρήματα,
με τη σιγουριά πως επιλέγουν για το καθη-
μερινό τους πιάτο ό,τι πιο νόστιμο και αγνό,
πάντα με την εγγύηση Creta Farms. H σει-
ρά «Εν Ελλάδι Νοστιμιές», μεταξύ άλλων
κωδικών, περιλαμβάνει και τα Σουτζουκά-
κια με ελαιόλαδο σε συσκευασία των 500
γραμμαρίων. Παρασκευάζονται από εκλε-
κτό χοιρινό κρέας ανώτερης ποιότητας και
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, χωρίς συν-
τηρητικά. Έτσι, συνδυάζουν απαράμιλλη
ποιότητα και λατρεμένη σπιτική γεύση για
να πρωταγωνιστεί στο πιάτο σας μόνο το
καλύτερο. 

Ρύζι με Φλοιό Fytro

Σουτζουκάκια με ελαιόλαδο από την Creta Farms

Το Ρύζι με Φλοιό Fytro είναι
100% φυτικό προϊόν και παράγε-
ται με σύγχρονες μεθόδους φυσι-
κής επεξεργασίας από υλικά άρι-
στης ποιότητας. Περιέχει Μαγγά-
νιο και Φώσφορο, που συμβάλ-
λουν στη διατήρηση της φυσιολο-
γικής κατάστασης των οστών και
στη φυσιολογική λειτουργία των
μεταβολικών διεργασιών που απο-
σκοπούν στην παραγωγή ενέργει-
ας. Επιπλέον, το Μαγγάνιο συμ-
βάλλει στην προστασία των κυττά-
ρων από το οξειδωτικό στρες, ενώ
ο Φώσφορος στην διατήρηση της
φυσιολογικής κατάστασης των
δοντιών, μέσα στο πλαίσιο μιας
ποικίλης και ισορροπημένης δια-
τροφής και ενός υγιεινού τρόπου
ζωής. Είναι λεπτό και μακρύκκοκο,
ιδανικό για ριζότο, σούπες και σα-
λάτες. Είναι τροφή εύπεπτη και
ισορροπημένη για όλη την οικογέ-
νεια. Είναι τροφή εύγεστη, ο καλύ-
τερος σύμμαχος σας για τέλεια
αποτελέσματα κάθε φορά που
ετοιμάζετε ποικιλία γευστικών πιά-
των με ρύζι.
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Tο σκουμπρί φιλέτο FLOKOS αλι-
εύεται στις ανοιχτές θάλασσες του Βό-
ρειου Ατλαντικού και φέρνει στο τρα-
πέζι την φρεσκάδα και την λαχταριστή
γεύση ενός ιδιαίτερα θρεπτικού ψαρι-
ού. Για τα προϊόντα FLOKOS επιλέγον-
ται εξαιρετικής ποιότητας φιλέτα
σκουμπριού που χαρακτηρίζονται από
την ανοιχτόχρωμη, αφράτη και σφριγη-
λή σάρκα τους. Το σκουμπρί είναι ψάρι
ιδιαίτερα θρεπτικό εξαιτίας της υψηλής
περιεκτικότητας της σε ωφέλιμα Ω3 λι-
παρά οξέα, και πρωτεΐνης υψηλής δια-
τροφικής αξίας Οι πρωτεΐνες συμβά-
λουν στη διατήρηση της φυσιολογικής
κατάστασης των οστών. Τα ω-3 λιπαρά
οξέα (σε συντομογραφία οι τύποι EPA
& DHA) που αφθονούν στη σάρκα των
σαρδελών, είναι πλέον επιστημονικά
αποδεδειγμένο, ότι συμβάλουν στη
φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.
Τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφα-
λίζονται με την ημερήσια πρόσληψη
250mg EPA & DHA. Στη διατήρηση της
φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφά-
λου αλλά και της όρασης.

Σκουμπρί Φιλέτο FLOKOS

Πίτσα με αλεύρι Ζέας από το Εργαστήριο Castello

Μια πίτσα από αλεύρι Ζέας, γραβιέρα Κρήτης, ντομάτα και πέστο βασιλικού
είναι διαθέσιμη στην αγορά από το Εργαστήριο Castello. Οι πίτσες είναι χειρο-
ποίητες, σπιτικές, αφράτες αλλά και ταυτόχρονα τραγανές.Ζυμώνονται καθη-
μερινά από το εργαστήριο στο χέρι και ψήνονται σε φούρνο με πέτρα, όπως
ακριβώς τις φούρνιζαν παλιά.Το αλεύρι Ζέας έρχεται από τα αρχαία κιόλας
χρόνια και λέγεται ότι αποτελεί προϊόν ιδιαίτερο &superhealthy, πλούσιο σε
θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες, πρωτεΐνες, μέταλλα & φυτικές ίνες. Το χειρο-
ποίητο ζυμάρι του προϊόντος είναι προψημένο σε φούρνο πέτρας και αγνά υλι-
κά από όλη την Ελλάδα.

Μπύρα ΑΛΦΑ 
Χωρίς Αλκοόλ

Η ΑΛΦΑ Χωρίς Αλκοόλ είναι μία μπύρα
με πλούσια, χαρακτηριστικά αρώματα και γε-
μάτη γεύση. Ισορροπημένη, απολαυστική
και από 100% φυσικά συστατικά, παράγεται
στην Ελλάδα για να είναι το επίκεντρο της
απόλαυσης όλες τις ώρες της ημέρας. Κατα-
ναλώνεται δίπλα από ένα μικρό ή ένα πλού-
σιο γεύμα, στο γραφείο ή στο σπίτι, με τον
ήλιο ψηλά ή το φεγγάρι, η ΑΛΦΑ Χωρίς Αλ-
κοόλ με τον ήπιο, δροσιστικό και ευκολόπιο-
το χαρακτήρα της συνοδεύει τέλεια όλες τις
γεύσεις.
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