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Δυναμική είσοδο στη βιομη-
χανία τροφίμων έχει πραγ-
ματοποιήσει τα τελευταία

χρόνια το ιαπωνικό τσάι μάτσα,
καθώς πλέον κυκλοφορούν δε-
κάδες κωδικοί ροφημάτων και
σνακς που το περιέχουν ως συ-
στατικό και στα ράφια των ελληνι-
κών σούπερ μάρκετ. Το συγκεκρι-
μένο τσάι έχει ξεχωρίσει, ιδιαίτε-
ρα στην κατηγορία των καταναλω-
τών, που επιλέγει έναν πιο υγιεινό
τρόπο ζωής. Το μάτσα, που σημαί-
νει τσάι σε σκόνη, ο ενδιαφερόμε-
νος μπορούσε να το προμηθευτεί

αρχικά σε καταστήματα βιολογι-
κών προϊόντων. Πλέον όμως με-
γάλες εταιρείες και στην Ελλάδα
το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη
επεκτείνοντας τη γκάμα των προ-
ϊόντων τους, επιδιώκοντας να
προσελκύσουν τους οπαδούς της
υγιεινής διατροφής. Το μάτσα
έχει γίνει ευρέως γνωστό για τις
ευεργετικές του ιδιότητες καθώς
αυξάνει το μεταβολισμό και βοη-
θάει στην απώλεια βάρους, ενι-
σχύει το ανοσοποιητικό, ελαττώ-
νει τη χοληστερόλη στο αίμα, βελ-
τιώνει τη συγκέντρωση, τη μνήμη

και τη φαντασία. Τα φύλλα του μά-
τσα, αφού συγκομιστούν, ατμίζον-
ται για να διατηρήσουν το χρώμα
τους και τα συστατικά τους και ξη-
ραίνονται στον αέρα. Στη συνέ-
χεια ταξινομούνται με βάση την
ποιότητα, καθώς τα καλής ποιότη-
τας φύλλα που μαζεύονται από
την κορυφή του φυτού έχουν μια
ευχάριστη γλυκιά γεύση (umami),
ενώ τα πιο ώριμα είναι πιο στιφά.
Στο τέλος, τα φύλλα αλέθονται και
έτσι καταναλώνονται ολόκληρα
και όχι σε μορφή αφεψήματος
όπως τα υπόλοιπα είδη τσαγιού. 
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Πληθαίνουν οι κωδικοί με τσάι
μάτσα και στην ελληνική αγορά



To 16o κατάστημα της Lidl
Hellas στην Κρήτη – επί της
Λεωφόρου Παπαναστασίου,
στις Μεσαμπελιές -  άνοιξε τις
πόρτες του στο κοινό το πρωί
της Πέμπτης. 

Α υτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι
τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρή-
ματα που ανακαλύφθηκαν αμέ-

σως μόλις ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές
εργασίες και πλέον εκτίθενται στον υπό-
γειο χώρο του καταστήματος.

«Για εμάς είναι προτεραιότητα ύψιστης
σημασίας η προστασία και ανάδειξη της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς» τόνισε ο δι-
ευθυντής ακινήτων Αττικής και Νότιας Ελ-
λάδας και υπεύθυνος ανάπτυξης του δι-
κτύου Κρήτης της Lidi hellas κ. Δημήτρης
Κριαράς ενώ η αρχαιολόγος της Εφορίας
Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Μαρία Μαυράκη
– Μπαλάνου αναφέρθηκε αναλυτικά στη
σπουδαιότητα των ευρημάτων αλλά και το
πώς επιτεύχθηκε να προστατευθούν και να
αναδειχθούν στο σημείο όπου βρέθηκαν.

«Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά το
γεγονός ότι πολλές φορές οι αρχαιολογι-
κές εργασίες δεν συμβαδίζουν με το πλαί-
σιο των κατασκευαστικών εργασιών και
παρόλο που τα χρονοδιαγράμματα ήταν
πολύ ασφυκτικά, η Lidl Hellas αντιλήφθη-
κε τις ανάγκες των ανασκαφών και των αρ-
χαιοτήτων που βρέθηκαν σε αυτό το οικό-
πεδο και ανταποκρίθηκε πλήρως σε αυ-
τές» τόνισε μεταξύ άλλων.

Το νέο κατάστημα

Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία στο
υπόγειο του καταστήματος, όπου βρίσκε-
ται ο χώρος στάθμευσης, να θαυμάσουν
ένα μεγάλο τμήμα αρχαίας λιθόστρωτης
οδού, η οποία διατηρήθηκε στο σημείο

όπου ανακαλύφθηκε.
Πρόκειται για το 16ο κατάστημα της

Lidl Hellas στην Κρήτη και το 228ο στην Ελ-
λάδα, με καθαρό χώρο πώλησης 1.263 τμ.
Οι καταναλωτές θα εξυπηρετούνται από 5
ταμεία, ενώ στο υπόγειο και την οροφή του
κτηρίου υπάρχουν συνολικά  107 θέσεις,
εκ των οποίων 2 για ηλεκτροκίνητα οχήμα-
τα με σταθμούς φόρτισης.

Η Lidl Ελλάς
Το 1999 άνοιξε το πρώτο κατάστημα

Lidl στην Ελλάδα. Από τότε η εταιρεία έχει
εξελιχθεί σε σταθερή αξία στο ελληνικό
λιανεμπόριο και είναι στενά συνδεδεμένη
με την τοπική οικονομία. Σήμερα η Lidl Ελ-
λάς λειτουργεί 227 καταστήματα και 5 κέν-
τρα logistics και απασχολεί συνολικά πε-
ρισσότερους από 6500 εργαζόμενους
στην Ελλάδα.

Το 2017, η εταιρεία διακρίνεται για
πρώτη φορά με την εθνική αλλά και την ευ-
ρωπαϊκή πιστοποίηση «Top Employer» σε
συνολικά επτά ευρωπαϊκές χώρες, ενώ
ένα χρόνο αργότερα καταργεί την πλαστι-
κή σακούλα μίας χρήσης από τα καταστή-
ματα. Παράλληλα, συγκαταλέγεται και στις
21 πρωτοπόρες εταιρίες που εντάσσονται
στις ΤHE MOST SUSTAINABLE COMPA-
NIES ΙΝ GREECE.

Το 2019, η Lidl αποσπά για πρώτη φο-
ρά την κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση
«Retailer of the Year Europe 2018 - 2019»,
ξεχωρίζοντας ως η αγαπημένη αλυσίδα
σούπερ μάρκετ των καταναλωτών στην
Ευρώπη.
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Editorial

INFO
2010: Η εταιρεία ξεπερνά
τα 200 καταστήματα 
σε όλη την Ελλάδα

Το τσάι μάτσα, ο ενδιαφε-
ρόμενος μπορούσε να το
προμηθευτεί αρχικά σε κα-
ταστήματα βιολογικών προ-
ϊόντων. Πλέον όμως μεγά-
λες εταιρείες και στην Ελ-
λάδα το χρησιμοποιούν ως
πρώτη ύλη επεκτείνοντας
τη γκάμα των προϊόντων
τους.

Θύμιος Κτενίδης 
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Μέτρηση αερίων θερμοκηπίου από
την ΙΟΝ Α.Ε. για τις εγκαταστάσεις της

Πιστή στη στρατηγική Εταιρικής
Υπευθυνότητας που έχει θέσει και με
άξονα την αντιμετώπιση της
Κλιματικής Αλλαγής και τη μείωση
των επιπτώσεων στο περιβάλλον από
τη λειτουργία της, η ΙΟΝ Α.Ε.
ολοκληρώνει μία ακόμα σημαντική
ενέργεια.

Η εταιρεία πραγματοποίησε μέτρηση όλων
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
για τις εγκαταστάσεις της στις περιοχές του

Νέου Φαλήρου, Μαρκοπούλου, Άρτας και Παλλή-
νης για τα έτη 2018 και 2019. Η μέτρηση αφορού-
σε τις άμεσες και όλες τις έμμεσες εκπομπές (Sco-
pe 1, 2 και 3). Στις μετρήσεις συμπεριλαμβάνονται
η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η κατανά-
λωση φυσικού αερίου, πετρελαίου, υγραερίου και
άλλων καυσίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των
εργοστασίων και γραμμών παραγωγής, αλλά και
των κτιρίων. Επίσης οι μετρήσεις συμπεριέλαβαν
και τις μεταφορές των εργαζομένων από και προς
το χώρο εργασίας, τα εταιρικά μεταφορικά μέσα,
τα εταιρικά αεροπορικά ταξίδια κ.ά.

Αναλυτικά στοιχεία

Πρωταρχικός στόχος της μέτρησης είναι «να
ληφθούν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των εκ-
πεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου και να γίνει

αντιστάθμιση των ρύπων εκείνων που συνεχίζει να
εκπέμπει η εταιρεία».

Το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου για τις εγκαταστάσεις της ΙΟΝ για το 2018
και το 2019 ανήλθε στους 43.319,08 τόνους CO2.
Το 2019, η ION A.E. προέβη σε αντιστάθμιση 585,6
τόνων CO2 και το ποσό που κλήθηκε να καταβάλ-
λει για την αντιστάθμιση των ρύπων επενδύθηκε
μέσω του First Climate σε έργο που στόχο είχε την
προστασία του περιβάλλοντος στη Γκάνα, τη χώρα
που αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή κακάο
παγκοσμίως.

«Η πιστοποίηση έγινε μέσω του Κέντρου Αει-
φορίας και του διεθνούς οργανισμού First Clima-
te».

Η ΙΟΝ
Η ΙΟΝ, μία επιχείρηση 100% ελληνική, μεγα-

λώνει, εξελίσσεται, σέβεται τις αξίες της και δημι-
ουργεί νέες ευκαιρίες, αποδεικνύοντας ότι η επι-
χειρηματικότητα στην Ελλάδα έχει ιστορία, αλλά
και μέλλον.

Με τρεις υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής
στην Ελλάδα, με περίπου 950 εργαζομένους και
με κύκλο εργασιών πάνω από 110 εκ. ευρώ ετη-
σίως, η ΙΟΝ κατατάσσεται στις 60 μεγαλύτερες ελ-
ληνικές βιομηχανίες. Με πίστη στις αξίες της,
φροντίζει να καινοτομεί μέσα από τα προϊόντα της,
αλλά και μέσω της υπεύθυνης στάσης απέναντι
στο περιβάλλον, στους εργαζομένους και στην
κοινωνία.

INFO
Το 1930
γεννήθηκε η ΙΟΝ
στο Νέο Φάληρο
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Η μπύρα Βεργίνα στάθηκε... 
όρθια στην πανδημία

Όσο περνούν τα χρόνια, η Ζυθοποιία
Μακεδονίας Θράκης έχει καταφέρει
να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο
αγοράς και να έχει παρουσία στις
ΗΠΑ. Η μπύρα Βεργίνα πρωταγωνιστεί
και μάλιστα, παρά την πανδημία του
κορονοϊού, έμεινε... όρθια. 

Α ν και η εστίαση ήταν κλειστή για περισσότε-
ρους από 8 μήνες, και η τουριστική κίνηση
ήταν δραματικά μειωμένη, η Βεργίνα κατέ-

γραψε το 2020 ελάχιστα μειωμένα έσοδα σε σχέ-
ση με το 2019, καθώς υπήρξε ισχυρό αντίβαρο
από την ζεστή αγορά (το κανάλι των σούπερ μάρ-
κετ), όπου πέτυχε διψήφια αύξηση πωλήσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία ετοιμάζεται να διευρύ-
νει και το αποτύπωμά της στις αγορές του εξωτερι-
κού καταγράφοντας ικανοποιητικές πωλήσεις μέ-
χρι τώρα σε αγορές όπως η Αυστραλία αλλά και
στη Γερμανία όπου η Βεργίνα Weiss δημιουργεί το
δικό της κοινό. Στις ΗΠΑ, η Βεργίνα ετοιμάζεται να
μεγαλώσει την παρουσία της και να βρεθεί και στις
50 πολιτείες μέσω της νέας συνεργασίας που έχει
συνάψει με τοπικούς διανομείς, μόλις τελειώσει η
ταλαιπωρία της πανδημίας.

Το σύγχρονο βυνοποιείο και η στήριξη
στις ελληνικές μικροζυθοποιίες

Έχοντας ήδη δώσει σημαντικές μάχες στην ελ-
ληνική αγορά, η Βεργίνα άνοιξε τον δρόμο για την
είσοδο περισσότερων μικροζυθοποιών στην αγο-

ρά που έχει οδηγήσει σε μια «έκρηξη» δημιουργι-
κότητας ανά την επικράτεια. Η Ζυθοποιία Μακεδο-
νίας Θράκης τα τελευταία χρόνια στηρίζει τις μι-
κρές ανεξάρτητες μικροζυθοποιίες προσφέρον-
τας τεχνογνωσία, και τις προμηθεύει με βύνη που
μέχρι τώρα ήταν αναγκασμένοι να εισάγουν από το
εξωτερικό με υψηλότερο κόστος και λιγότερες
επιλογές, ενώ διοργανώνει και τα διεθνή συνέδρια
ICBR International Craft Brewers Roundtables
που έχουν ώς στόχο την ανάπτυξη του κλάδου
στην Ελλάδα.

Κλειδί σε αυτό έχει αποτελέσει η διάθεση της
εταιρείας να επενδύει στην εξέλιξη και τον εκσυγ-
χρονισμό των παραγωγικών της δυνατοτήτων και
η δημιουργία ενός από τα πλέον σύγχρονα βυνο-
ποιεία στην Ευρώπη. Με την ολοκλήρωση του έρ-
γου, η εταιρεία είχε την δυνατότητα να βασίζεται
στις δικές της δυνάμεις μειώνοντας σημαντικά το
μέσο κόστος παραγωγής.

Η στήριξη στους αγρότες
Παράλληλα με την μπύρα Βεργίνα που προέρ-

χεται εξ ολοκλήρου από ελληνικό κριθάρι, η Ζυθο-
ποιία Μακεδονίας Θράκης ξεκίνησε πρώτη στην
Ελλάδα το 2006 ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
συμβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού υποστηρί-
ζοντας το εισόδημα όλων των αγροτών της περιο-
χής, παρέχοντας στον αγρότη ένα ολιστικό πρό-
γραμμα πλάνο ελέγχου, διαχείρισης, συμβουλευ-
τικής και τεχνικής στήριξης της παραγωγής από
γεωπόνους όλη τη διάρκεια του έτους με τα συνο-
λικά στρέμματα που πλέον εντάσσονται στο πρό-
γραμμα να αυξάνονται κάθε χρόνο.

INFO
1996: Η ίδρυση της
Ζυθοποιίας
Μακεδονίας
Θράκης 



McDonald’s: Κερδοφορία €19 εκατ.
το 2020 για την εταιρεία διαχείρισης

Οκτώ νέα McDonald΄s περιλαμβάνει
το πρόγραμμα ανάπτυξης της Premier
Capital για το 2021 στις αγορές που
δραστηριοποιείται. Τρία απ’ αυτά,
άνοιξαν στο πρώτο τρίμηνο σε Ελλάδα,
Ρουμανία και Λιθουανία.

Η Premier Capital plc, Developmental Li-
cencee της McDonald’s σε έξι ευρωπαϊκές
αγορές με έδρα τη Μάλτα, δημοσίευσε

κέρδη προ φόρων ύψους €19 εκατομμυρίων για
τη χρονιά που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2020,
έναντι των €28 εκατομμυρίων για το 2019. Στη
διάρκεια του έτους, οι υπηρεσίες McDelivery και
McDrive στήριξαν και ενίσχυσαν τη δραστηριότητα
της επιχείρησης.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας
Το προηγούμενο έτος, ο όμιλος κατέγραψε

μείωση του κύκλου εργασιών κατά 6,5% και πραγ-
ματοποίησε έσοδα της τάξης των €319 εκατομμυ-
ρίων, χάρη στην ομάδα των 8.726 ανθρώπων της
σε 159 εστιατόρια στην Ελλάδα, Εσθονία, Λετονία,
Λιθουανία, Μάλτα και Ρουμανία.

Όλες οι αγορές αντιμετώπισαν διαταραχές στη
δραστηριότητά τους, με τη Μάλτα να εμφανίζει τον
μεγαλύτερο αντίκτυπο με συνολική μείωση 15,7%
σε σύγκριση με το 2019.

Οι άλλες πέντε αγορές παρουσίασαν μείωση
πωλήσεων σε μονοψήφιο ποσοστό: Ελλάδα και

Ρουμανία 8%, Λιθουανία 3,3%, Εσθονία 2,2% και
Λετονία 1%. Η Premier Capital άνοιξε πέντε νέα
εστιατόρια τον προηγούμενο χρόνο, τρία στη Ρου-
μανία, ένα στη Λιθουανία και ένα στην Ελλάδα.

Επιπλέον 14 υφιστάμενα εστιατόρια αναβαθμί-
στηκαν για να φιλοξενήσουν τις πιο πρόσφατες
υπηρεσίες και ψηφιακές πλατφόρμες της McDo-
nald’s, επιτρέποντας τη λειτουργία του table servi-
ce (εξυπηρέτηση στο τραπέζι) και των kiosks αυτό-
ματης παραγγελίας. 

Προοπτικές του έτους

Παρά το ότι η προοπτική του 2021 επηρεάζεται
από την πανδημία Covid-19, οι επιπτώσεις αυτής
αναμένονται ηπιότερες από το 2020. Ωστόσο πα-
ραμένει ο αυστηρός έλεγχος του κόστους και ανα-
θεωρούνται οι προϋπολογισμοί του ομίλου.

Τους τελευταίους μήνες, ορισμένες αγορές
έχουν επιδείξει σημαντική πρόοδο στα προγράμ-
ματα εμβολιασμού και εκτιμάται ότι τα φορολογικά
κίνητρα θα δώσουν ώθηση στην οικονομική δρα-
στηριότητα. Οι λειτουργίες που είχαν περιοριστεί
το τελευταίο διάστημα λόγω των υγειονομικών μέ-
τρων αναμένεται να επανέλθουν στην κανονικότη-
τα, ιδίως στην Ελλάδα και τη Μάλτα όπου οι κυβερ-
νήσεις σταδιακά επανεκκινούν τον τουρισμό.  Συ-
νολικά οκτώ νέα εστιατόρια McDonald’s είναι προ-
γραμματισμένα να λειτουργήσουν το 2021, εκ των
οποίων τρία εγκαινιάστηκαν εντός του πρώτου τρι-
μήνου στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Λιθουανία.

INFO
Δύο εστιατόρια
στην Ελλάδα
έκλεισαν στην
Ελλάδα λόγω 
της πανδημίας
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Διεθνής αναγνώριση προϊόντων 
Ελλήνων παραγωγών για την ΑΒ

Η σειρά εξαιρετικών παρθένων
ελαιόλαδων «Η ΑΒ κοντά στην
ελληνική γη», απέσπασε τέσσερις
σημαντικές διακρίσεις στον διεθνούς
φήμης ανεξάρτητο διαγωνισμό Monde
Selection Awards 2021. Με
πολλαπλές διακρίσεις σε διεθνείς,
αναγνωρισμένους διαγωνισμούς ήδη
στο «ενεργητικό» της, φέτος είναι η
2η χρονιά που η αγαπημένη σειρά
προϊόντων της ΑΒ βραβεύεται από τη
Monde Selection έπειτα από δοκιμές
και γευσιγνωσία 80 εμπειρογνωμόνων
του Οργανισμού.

Τα βραβεία
Πιο συγκεκριμένα, η σειρά ελαιόλαδων «Η ΑΒ

κοντά στην ελληνική γη» απέσπασε τρία χρυσά
βραβεία για: 

-Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π Κο-
λυμβάρι Χανίων Κρήτης «Η ΑΒ κοντά στην ελληνι-
κή γη» από την περιοχή της βορειοδυτικής Κρήτης,
μια περιοχή διάσημη για τα προϊόντα που παράγει. 

-Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ποικιλία
Κορωνέικη «Η ΑΒ κοντά στην ελληνική γη» από
τους ευλογημένους καρπούς των ελαιόδεντρων
της ελληνικής υπαίθρου.  

-Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π Κα-
λαμάτας «Η ΑΒ κοντά στην ελληνική γη» από τη
μεσσηνιακή γη, γνωστή για την ευφορία και τον
πλούτο της.  

Και ένα ασημένιο βραβείο για: 
Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π Σητεί-

ας Λασιθίου Κρήτης «Η ΑΒ κοντά στην ελληνική
γη», από την περιοχή της πανέμορφης βορειοανα-
τολικής Κρήτης.

Στην ανακοίνωση της, η εταιρεία αναφέρει
πως: «Η επιλογή μας να φέρνουμε τους «θησαυ-
ρούς» της ελληνικής γης, από κάθε γωνιά του τό-
που μας, και μαζί αγαπημένες γεύσεις για τους  πε-
λάτες μας, αλλά και, ταυτόχρονα, να στηρίζουμε
ενεργά τους Έλληνες Παραγωγούς, αναγνωρίζε-
ται. Και πλέον, το ελαιόλαδο του τόπου μας ταξι-
δεύει και εκτός συνόρων. Με την εγγύηση της ποι-
ότητας της ΑΒ. Με το μεράκι και την αγάπη των Ελ-
λήνων Παραγωγών. Με «διαβατήριο» αυτές τις
τέσσερις μεγάλες διακρίσεις, στα Monde Selec-
tion Awards 2021».

Η ΑΒ Βασιλόπουλος
Η ιστορία της ΑΒ ξεκινάει το 1939, όταν τρία

από τα επτά αδέρφια της οικογένειας Βασιλόπου-
λου, οι Γεράσιμος, Γιώργος και Χαράλαμπος, με
καταγωγή από ένα χωριουδάκι της Ηλείας, αγορά-
ζουν από έναν μακρινό θείο τους, ονόματι Πανα-
γόπουλο, ένα μπακάλικο επί της οδού Βουλής, θέ-
τοντας ουσιαστικά τις βάσεις γι’ αυτό που αρκετά
αργότερα θα ονομαζόταν σουπερμάρκετ. 

Με κύριο στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των
πελατών σε θέματα ποιότητας, εξυπηρέτησης και
ποικιλίας, ανοίγουν άλλα εννέα καταστήματα, όλα
σε ‘’καλές συνοικίες’’ της Αθήνας, μέχρι το 1989.

Το 1990, χρονιά εισόδου της εταιρείας στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, ανοίγει τις πύλες του το
πρώτο κατάστημα εκτός Αττικής, στον Πύργο Ηλεί-
ας, τόπο καταγωγής των ιδρυτών, καθώς και το
Mega Ελληνικού, που βραβεύεται από τον Διεθνή
Οργανισμό Λιανεμπορίου ως το πιο ολοκληρωμέ-
νο σουπερμάρκετ της Ευρώπης.

INFO
14.550
εργαζόμενοι
απασχολούνται
στην εταιρεία
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VOREIA Summer 
Ale από τη 
Μικροζυθοποιία Σερρών

Η Μικροζυθοποιία Σερρών έχει ενισχύσει το
χαρτοφυλάκιό της με τον κωδικό VOREIASumme-
rAle, μια ξανθιά, λαμπερή, αρωματική μπύρα, δρο-
σερή κι ευκολόπιοτη, ιδανική για το ζεστό ελληνικό
καλοκαίρι. Η διακριτική παρουσία Αμερικάνικων λυ-
κίσκων, που της προσδίδει κωνοφόρα και τροπικά
αρώματα, ο σχετικά χαμηλός αλκοολικός βαθμός
(4,5%) και το λεπτό της σώμα συνθέτουν μια δροσι-
στική, ευχάριστη μπύρα με βελούδινο αφρό για
όλες τις ώρες της ημέρας. Το χρώμα της είναι λαμ-
περό χρυσό, διαυγές, με γεμάτο λευκό αφρό. Ξεχω-
ρίζει για τα διακριτικά αρώματα εξωτικών φρούτων
και εσπεριδοειδών που κατακλύζουν τις αισθήσεις
από την πρώτη γουλιά.Το dryhop που γίνεται κατά τη
διάρκεια της ωρίμανσης αναδεικνύει στη γεύση τα
αρώματα των λυκίσκων τα οποία προσδίδουν και μια
απολαυστική επίγευση παρά το ελαφρύ σώμα της
μπύρας.Η περιεκτικότητα σε αλκοόλ ανέρχεται στο
4,8% και μπορεί να συνδυαστεί άψογα με ψητά κρέ-
ατα, τηγανιτά, burgers, ήπια και μεσαία τυριά. Επί-
σης, συνοδεύει ιδανικά επιδόρπια, όπως η μηλόπιτα
και τα muffins, και πίνεται δροσερή στους 4 °C.

Το Σαγανάκι Αρβανίτη εί-
ναι ένα καθιερωμένο στην
αγορά τυρί που παράγεται από
ανάμιξη γίδινου και αγελαδι-
νού γάλακτος. Το ιδιαίτερο χα-
ρακτηριστικό του είναι πως
όταν ψήνεται δίνει ένα υπέρο-
χο άρωμα που συμπληρώνε-
ται με την εξαίρετη γεύση του.
Δεν λιώνει και γίνεται ένας
υπέροχος μεζές. Το σχήμα και
η υφή του είναι προσαρμοσμέ-
να έτσι ώστε, να κόβεται εύκο-
λα σε μερίδες σερβιρίσματος.
Είναι κατάλληλη επιλογή για
ψήσιμο αλλά και για το τηγάνι
παναρισμένο με σουσάμι. Στο
τυροκομείο Αρβανίτη παρά-
γονται ποιοτικά, παραδοσιακά
ελληνικά τυριά με τις πιο αυ-
στηρές προδιαγραφές. Διαθέ-
τει τα προϊόντα του στην ελλη-
νική αγορά αλλά και σε περισ-
σότερες από 30 χώρες του
εξωτερικού, εξασφαλίζοντας
στους καταναλωτές την αυ-
θεντική γεύση των ελληνικών
τυριών και προωθώντας έτσι
την πλούσια τυροκομική πα-
ράδοση του τόπου. 

Σαγανάκι σε μερίδες Αρβανίτη 



Premium βερμούτ VERONI
Η ομάδα του Κτήματος Κυρ-

Γιάννη εμπνέεται από μια μοναδική
ιστορία αγάπης, 100 χρόνων, και
την αναβιώνει μέσα από μία νέα ετι-
κέτα. Το βερμούτ VERONI «παν-
τρεύει» την κληρονομιά της οικογέ-
νειας του Στέλλιου Μπουτάρη με
τις τάσεις της σύγχρονης εποχής,
τιμώντας τους δεσμούς που η αξία
τους μένει ατόφια μέσα στον χρόνο.
Τρεις γενιές και εκατό χρόνια μετά,
μια μοναδική ιστορία αγάπης «ξα-
ναζωντανεύει» και σε συνεργασία
με τον έμπειρο αποσταγματοποιό,
Δημήτρη Μελισσανίδη το Κτήμα
Κυρ-Γιάννη παρουσιάζει το pre-
mium βερμούτ VERONI. Όπως πα-
λιά έτσι και τώρα, τα περισσότερα
βοτανικά συστατικά προέρχονται
από ενδημικά φυτά του όρους Βερ-
μίου, ώστε να διασφαλιστεί η άρι-
στη ποιότητα της πρώτης ύλης. Πα-
ράλληλα, εφαρμόζοντας μεθόδους
φιλικές προς το περιβάλλον, τα βό-
τανα συλλέγονται, καθαρίζονται
και στη συνέχεια αποξηραίνονται
με φυσικές διαδικασίες.

Νέα λανσαρίσματα για τη Βεργίνα
«Έδαφος» κερδίζουν τα τελευταία χρό-

νια στην κατηγορία της μπύραςοι κωδικοί
χωρίς αλκοόλ, με τις εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στον κλάδο να λανσά-
ρουν συνεχώς νέα προϊόντα προσελκύον-
τας ένα νέο κοινό που αποφεύγει την κατα-
νάλωσή του. Σε νέα λανσαρίσματα έχει
προχωρήσει και η Βεργίνα. Πρόσφατα κυ-
κλοφόρησε μια νε�αAlcohol Free μπύρα,
επεκτείνοντας την οικογε�νειατων προϊόν-
των της. Πρόκειται για μια premiumlager
με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, μό-
λις 0,4%. Ακολουθώντας ακριβώς τη συν-
ταγή και τις προδιαγραφές παραγωγής της
Βεργίνα Lager, η Alcohol Free διαφέρει
μόνο στη διαδικασία ζύμωσης καθώς στο
στάδιο αυτό προστίθεται μία ιδιαίτερη μα-
γιά που περιορίζει το αλκοόλ. Η νέα Βεργί-
να έχει μόνο 25 kcal/100ml και περιέχει
φολικό οξύ, είναι ίδια σε γεύση κι εμφάνι-
ση, με ελαφριά μεστή γεύση, γεμάτο σώμα
και αρώματα λυκίσκων, σύμφωνα με την
εταιρεία. Η Alcohol Free είναι κατάλληλη
επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας και κυ-
κλοφορεί σε φιάλη των 0,33lt & 0,5lt και
κουτί των 0,33lt.
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Ένα φιλέτο σαρδέλας καπνιστό,
με πικάντικη γεύση, είναι διαθέσιμο
στην αγορά από τη σειρά Stella Ma-
re σε συσκευασία των 60 γραμμα-
ρίων. Τα προϊόντα της σειράς διατη-
ρούνται χωρίς συντηρητικά, καλύ-
πτονται μόνο με έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο πιστοποιημένης καλ-
λιέργειας από μεσσηνιακούς ελαι-
ώνες. Ησαρδέλα της Stella Mare
φιλετάρεται μέσα στο πρώτο 24ωρο
από την αλίευσή της με την πιο εξε-
λιγμένη μέθοδο μηχανημάτων.
Αρωματικά πιπέρια και μπαχαρικά
συμπληρώνουν το υπέροχο κάπνι-
σμα του φιλέτου σαρδέλας προκει-
μένου ναχαρίσουν το απόγειο της
πλούσιας αυτής μεσογειακής γεύ-
σης στον καταναλωτή. Τα φιλέτα
σαρδέλας καπνίζονται με παραδο-
σιακό τρόπο σε φούρνο με ξύλο
οξιάς που του δίνει ξεχωριστό άρω-
μα. Το προϊόν συνοδεύεται από φα-
κελάκι 10ml με εξαιρετικά παρθένο
ελαιόλαδο. Είναι ιδανικό για όσους
επιθυμούν πικάντικες προτάσεις.

Πικάντικο φιλέτο σαρδέλας Stella Mare

Βιολογικοί ρεβυθοκεφτέδες Florentin

Οι βιολογικοί ρεβυθοκεφτέδεςFlorentinαποτελούν μια πρόταση κατάλληλη
για χορτοφάγους που διατίθεται στην αγορά σε συσκευασία των 240gr. Οι ρεβυθο-
κεφτέδες φτιάχνονται με κύρια συστατικά τα ρεβίθια, το κρεμμύδι, το μαϊντανό και
το σκόρδο σύμφωνα με παραδοσιακές συνταγές. Σερβίρονται ως ένα πλήρες και
νόστιμο γεύμα σε παραδοσιακή πίτα ψωμιού, γαρνιρισμένη με σαλάτες και σάλ-
τσες. Για περισσότερο από 20 χρόνια, η Florentin χρησιμοποιεί μόνο βιολογικά συ-
στατικά, χωρίς τεχνητά χρώματα, αρώματα ή συντηρητικά, με βάση αυθεντικές και
παραδοσιακές μεσογειακές συνταγές. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στα φρέσκα
και αγνά συστατικά που χρησιμοποιούνται για να δώσουν στα προϊόντα πλούσια
και γεμάτη γεύση. 
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Ρυζογκοφρέτες 
ολικής άλεσης χωρίς
αλάτι Clearspring

Οι βιολογικές ρυζογκοφρέτες ολικής
άλεσης χωρίς αλάτιClearspring αποτε-
λούν ένα ελαφρύ και τραγανό σνακ, ιδι-
αίτερα υγιεινό και χαμηλό σε λιπαρά,
όπως άλλωστε απαιτούν οι σύγχρονες
διατροφικές τάσεις. Είναι ιδανικό να αντι-
καταστήσει το ψωμί. Είναι διαθέσιμες
στην αγορά σε συσκευασία των 130
γραμμαρίων και είναι κατάλληλο για κά-
θε ηλικιακή ομάδα. Όλα τα προϊόντα της
Clearspring παράγονται από συστατικά
αειφόρου καλλιέργειας. Παράγονται στο
Βέλγιο από πιστοποιημένες βιολογικές
καλλιέργειες με την παραδοσιακή Ιαπω-
νική μέθοδο της θερμικής πίεσης.




