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Τ α αλλαντικά αποτελούν
μια κατηγορία προϊόντων
που έχει μια σταθερή θέση

στο ελληνικό τραπέζι, με αρκετές
καινοτομίες να χαρακτηρίζουν
τον κλάδο τα τελευταία χρόνια.
Στην Ελλάδα τα τρία πιο ευρέως
καταναλισκόμενα προϊόντα κρέ-
ατος θερμικής επεξεργασίας που
τα νοικοκυριά αγοράζουν και κα-
ταναλώνουν είναι κυρίως η κα-
πνιστή γαλοπούλα, η βραστή γα-
λοπούλα και η πάριζα. Ακολου-
θούν τα λουκάνικα διαφόρων ει-
δών και μικρότερα ποσοστά κα-

ταλαμβάνουν τα  σαλάμια και το
μπέικον. Επίσης, τα τελευταία
χρόνια κυκλοφορούν νέα προ-
ϊόντα χαμηλότερης περιεκτικότη-
τας σε λιπαρά και λιγότερο αλάτι,
ζωικό λίπος και συντηρητικά, τα
οποία συνάδουν με πιο υγιεινή
διατροφή. Η ηλικία και το φύλο
φαίνεται να παίζουν καθοριστικό
ρόλο στην τελική επιλογή του
προϊόντος από το ράφι των σού-
περ μάρκετ. Σύμφωνα με στοι-
χεία της αγοράς, το προβάδισμα
το έχει η γαλοπούλα, καθώς οι
μητέρες προτιμούν τα αλλαντικά

χαμηλών λιπαρών για όλη την οι-
κογένεια και τα παριζάκια και τις
πάριζες για τα τοστ των παιδιών.
Τα τελευταία χρόνια καταγράφε-
ται αύξηση της ζήτησης για πιο
υγιεινά, υψηλότερης διατροφι-
κής αξίας αλλαντικά, με τους pre-
mium κωδικούς να κερδίζουν
«έδαφος» στις προτιμήσεις. Οι
άνδρες εμφανίζονται πιο παρα-
δοσιακοί στις επιλογές τους, με
υψηλά στις προτιμήσεις να εμφα-
νίζονται το bacon και τα λουκάνι-
κα, αλλαντικά που εμφανίζονται
σταδιακά και σε μορφή σνακ.
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αγοράζουν οι Έλληνες



Η ΔΕΛΤΑ ανακοίνωσε την
έναρξη συνεργασίας της με
το Activia της Danone στην
Ελλάδα. Χάρη στη νέα
συνεργασία, η σειρά Activia
εμπλουτίζεται με το πρώτο
στραγγιστό γιαούρτι με
προβιοτικά, παραγόμενο
στην Ελλάδα. 

Τ ο νέο προϊόν, το οποίο θα κυ-
κλοφορήσει αρχικά ως λευκό
στραγγιστό γιαούρτι σε συ-

σκευασία 2Χ200 γρ., θα συνδυάζει
την πολυετή εμπειρία της ΔΕΛΤΑ στην
παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού, με
την προηγμένη έρευνα της DANONE
σχετικά με τα οφέλη των προβιοτικών.

«Η έρευνα για το προβιοτικό bifi-
dus της Activia ξεκίνησε πριν από 30
χρόνια και συνεχίζεται έως και σήμε-
ρα», επισημαίνει ο Alberto Salvia, γε-
νικός διευθυντής της Danone για την
Ιταλία και την Ελλάδα. «Τέσσερα δισε-
κατομμύρια προβιοτικά σε κάθε κύ-
πελλο έχουν κερδίσει την εμπιστοσύ-
νη πολλών καταναλωτών σε όλο τον
κόσμο μετατρέποντας την Activia και
τα προϊόντα της στην απόλυτη μάρκα-
σύμβολο του υγιεινού τρόπου ζωής».

Με υψηλά πρότυπα 
ασφάλειας και ποιότητας

«Στις μέρες μας τα μεγάλα brands
γνωρίζουν πώς να κάνουν επιτυχείς
συνεργασίες», δηλώνει ο Κωστής Βα-
λιάδης, Εμπορικός Διευθυντής της
ΔΕΛΤΑ. «Ο συνδυασμός γνώσης, εμ-
πειρίας και εξειδίκευσης, μπορεί να
δημιουργήσει καινοτομία στην αγορά
και να προσφέρει μεγαλύτερη ικανο-
ποίηση στις απαιτήσεις των Ελλήνων
καταναλωτών, οι οποίοι αναζητούν

και επιλέγουν όλο και περισσότερο
προϊόντα που συνδυάζουν αυθεντική
παραδοσιακή γεύση και καινοτομία. Η
συνεργασία μας με τη Danone έχει
σκοπό να προσφέρει αξία στους κατα-
ναλωτές, παρέχοντας ένα εξαιρετικό
λειτουργικό προϊόν, που παράγεται
στις εγκαταστάσεις μας, με τις πλέον
προηγμένες τεχνικές και με υψηλά
πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας».

Είναι μόνο η αρχή

«Μετά από πολύμηνες προσπά-
θειες και έρευνες, η Danone επιβε-
βαιώνει το ενδιαφέρον της για την ελ-
ληνική αγορά ξεκινώντας μια εξαιρε-
τική συνεργασία με τη ΔΕΛΤΑ» σχο-
λιάζει ο Διονύσης Τσάκωνας, Market
Leader της Danone στην Ελλάδα. «Το
προϊόν που προκύπτει από αυτήν τη
συνεργασία έρχεται να προσφέρει μια
νέα γευστική υπογραφή ενός στραγ-
γιστού προϊόντος με μοναδική κρεμώ-
δη υφή, πλούσιο σε πρωτεΐνες και φυ-
σικά, όπως όλα τα προϊόντα Activia,
εμπλουτισμένο με εκτενώς μελετημέ-
να προβιοτικά. Αυτό αποτελεί μόνο
την αρχή ενός οράματος, το οποίο συ-
νίσταται στο να κάνουμε το «Activia
Στραγγιστό» το προϊόν-πρεσβευτή
του ελληνικού γιαουρτιού και σε άλ-
λες Ευρωπαϊκές χώρες!».

Οι κωδικοί χαμηλών λιπα-
ρών έχουν επικρατήσει στις
προτιμήσεις των καταναλω-
τών τα τελευταία χρόνια,
κάτι το οποίο παρατηρείται
και στην κατηγορία των αλ-
λαντικών.

Θύμιος Κτενίδης 
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Την παραγωγή του στραγγιστού Activia
στην Ελλάδα αναλαμβάνει η ΔΕΛΤΑ

Editorial

INFO
4: Οι μονάδες παραγωγής
που διαθέτει η ΔΕΛΤΑ

Περισσότεροι από 1.100
παραγωγοί γάλακτος
συνεργάζονται με την
εταιρεία



Το Επιμελητήριο,
στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής του πολιτι-
κής, αγόρασε και δώ-
ρισε δύο τροχόσπιτα
για τις ανάγκες των
σεισμόπληκτων στο
Δήμο Τυρνάβου και
Ελασσόνας, τα οποία
παραδόθηκαν το ένα
στο Δαμάσι Τυρνά-
βου, στον πρόεδρο
του χωριού  κ.  Τσανά-
κα, και το άλλο στο
Δομένικο Ελασσό-
νας, στον πρόεδρο
τού χωριού κ. Ψωμιά-
δη.

Κατά την παράδο-
ση των τροχόσπιτων
εκπροσώπησαν τη Δι-
οίκηση η Γενική
Γραμματέας κα Τζήκα
Καλλιόπη και ο Οικο-
νομικός Επόπτης κ.
Οικονόμου  Δημή-
τρης.

Δύο τροχόσπιτα για τους σεισμόπληκτους από το Επιμελητήριο Λάρισας

Τηλεδιάσκεψη Λιβανού με 
το Ελληνο-Ολλανδικό Επιμελητήριο

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός είχε τη-
λεδιάσκεψη με τα μέλη του Ελληνο-Ολλανδικού Επιμελητηρίου με τη συμμε-
τοχή και της Πρεσβευτού της Ολλανδίας στην Ελλάδα, Stella Roner. 

Η τηλεδιάσκεψη επικεντρώθηκε σε ζητήματα όπως η ενίσχυση της ταυτό-
τητας της "Ελληνικής Διατροφής" και η προστασία των ελληνικών προϊόντων,
όπως το γιαούρτι από απομιμήσεις και παραπλανητικές πρακτικές στις διε-
θνείς αγορές. 

Ξεχωριστή διάκριση για
το Επιμελητήριο Εύβοιας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική
Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Era-
smus+ απένειμε τη Διαπίστευση Erasmus
στο Επιμελητήριο Εύβοιας, προκειμένου ο
Φορέας να έχει απλουστευμένη πρόσβαση
σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο
της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμμα-
τος (2021-2027) στον τομέα της Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η εν λόγω διάκριση έρχεται να πιστοποι-
ήσει και να δικαιώσει για μια ακόμη φορά την
– επί σειρά ετών – άριστα υποστηριζόμενη,
οργανωμένη, συνεπή, συντονισμένη και
στοχευμένη προσπάθεια του Φορέα για την
υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης, στο
Εξωτερικό.
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Για την απώλεια του ιδρυτή της, Κυριά-
κου Φιλίππου, που έφυγε από τη ζωή τη
Δευτέρα, 19 Απριλίου, πενθεί η εταιρεία
Elbisco.

Σε μήνυμά της η πρόεδρος της Elbi-
sco, Έλενα Φιλίππου Κουμαντάρου, επι-
σημαίνει για τον Κυριάκο Φιλίππου: «Πάν-
τα πρώτα από όλα ο επιστήμων, σχεδίασε
μηχανολογικά την σύγχρονη μέθοδο βιο-
μηχανικής παραγωγής γιαουρτιού, και
πέτυχε για αυτήν του την εφεύρεση δί-
πλωμα ευρεσιτεχνίας. Έτσι ξεκίνησε η εκ-
πληκτική εκτόξευση της εταιρίας ΦΑΓΕ,
από μικρή οικογενειακή βιοτεχνία, στην
πασίγνωστη εταιρία που είναι σήμερα». 

Και συμπληρώνει: «O Κυριάκος Φιλίπ-
που τολμηρός και αποφασιστικός προχώ-
ρησε στη εξαγορά και συγχώνευση της
ELITE με τα μπισκότα και το αλεύρι ΑΛΛΑ-
ΤΙΝΗ και τα ψωμιά Κρις Κρις. Έτσι γεννή-
θηκε η εταιρία μας. Ορμώμενος από την
πίστη του στη δύναμη της καινοτομίας, το
όραμα του για την ELBISCO ήταν η παρα-
γωγή και διάθεση καινοτομικών προϊόν-
των υψηλής ποιότητας, προϊόντων που
όπως του άρεσε να λέει, θα δίναμε όλοι
στα παιδιά μας».

H Lidl Ελλάς στηρίζει το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο

Η Elbisco πενθεί για την απώλεια του ιδρυτή της, Κυριάκου Φιλίππου

Και τη φετινή πασχαλινή
εορταστική περίοδο η Lidl Ελ-
λάς χαρίζει χαμόγελα στα παι-
διά που το έχουν ανάγκη. Μέ-
χρι εξαντλήσεως των αποθε-
μάτων, το αργότερο έως τις 2
Μαΐου, με κάθε αγορά συ-
σκευασίας «Πασχαλινό Τσου-
ρέκι Favorina» αξίας 1,99€, η
εταιρεία προσφέρει 0,40€ στο
«Ελληνικό Παιδικό Χωριό»
στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης,
στηρίζοντας έμπρακτα το
σπουδαίο έργο που επιτελεί.

Το «Ελληνικό Παιδικό Χω-
ριό» στο Φίλυρο είναι αναγνω-
ρισμένο σωματείο μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα με έδρα
τη Θεσσαλονίκη, το οποίο
ιδρύθηκε το 1986. Σκοπός του
είναι η μακροχρόνια παροχή
φροντίδας, μόρφωσης, στέ-
γης και ψυχολογικής στήριξης
των παιδιών. Μέχρι σήμερα, ο
αριθμός των παιδιών που έχει
υποστηριχθεί από το «Ελληνι-
κό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυ-
ρο, ξεπερνά τα 200.
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Νέες διακρίσεις για την Αqua Carpatica
Νερό στα America Food Awards 2021

«Αποδεικνύοντας για ακόμη μια
φορά την υψηλή ποιότητα και την
αγνότητά του, το Aqua Carpatica από
τα Καρπάθια Όρη - βραβεύεται στα
America Food Awards 2021».

Π ιο συγκεκριμένα «το Aqua Carpatica Φυ-
σικώς Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό
Νερό (το μοναδικό νερό στον κόσμο με

μηδενικά νιτρικά) λαμβάνει το χρυσό βραβείο
στην κατηγορία του ενώ, το Φυσικό Μεταλλικό
Νερό Aqua Carpatica (με σχεδόν μηδενικά νιτρι-
κά) το ασημένιο».

Ο διαγωνισμός
Τα America Awards είναι ένας διαγωνισμός

προσανατολισμένος στην αγορά που ανταμείβει
τα άριστα προϊόντα. Τα μέλη της επιτροπής προ-
έρχονται κυρίως από εταιρείες διανομής και εισα-
γωγής (έμπειροι επαγγελματίες αγοραστές) από
όλο τον κόσμο. Μερικοί κριτές μπορεί να είναι δη-
μοσιογράφοι και ειδικοί σε τρόφιμα και ποτά. Με
βάση τις γνώσεις και τα αυστηρά κριτήρια του δια-
γωνισμού βαθμολογούν τα προϊόντα που συμμε-
τέχουν.

«Είμαστε περήφανοι για τις τόσο σημαντικές
βραβεύσεις του AQUA Carpatica. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να διακρίνονται τα προϊόντα μας σε ένα
τόσο απαιτητικό και ιδιαίτερης σημασίας διαγωνι-
σμό. Πρόκειται για βραβεία που επιβεβαιώνουν
την ποιότητα του Aqua Carpatica» δήλωσε, μετα-
ξύ άλλων, ο ιδρυτής Ιωάννης Βάλβης, με κατα-
γωγή από τη Σαντορίνη ενώ πρόσθεσε «Περιμέ-

ναμε 5 ολόκληρα χρόνια εξετάζοντας και ανα-
λύοντας το νερό των πηγών κάτω από διαφορετι-
κές συνθήκες και εποχές προκειμένου να σιγου-
ρευτούμε ότι όντως έχουμε ένα νερό απαράμιλ-
λης ποιότητας και αγνότητας. Όραμά μας είναι να
προσφέρουμε στους καταναλωτές σε ολόκληρο
τον κόσμο το υψηλής ποιότητας Φυσικώς Ανθρα-
κούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό και Φυσικό Με-
ταλλικό Νερό Aqua Carpatica το νερό που συν-
δυάζει ταυτόχρονα Αγνότητα και Απόλαυση».

Το μόνο νερό στον 
κόσμο με μηδέν νιτρικά

Όπως ενημερώνει η εταιρεία «το Aqua Carpa-
tica αναβλύζει από δύο πηγές στα Καρπάθια όρη.
Τα Καρπάθια εκτείνονται σε μια έκταση 120.000
τετραγωνικών χιλιομέτρων κι έχουν τεράστια
αποθέματα σε νερό. Καλύπτονται από απάτητα
δάση ελάτων κυρίως και βελανιδιών, με πανίδα
ένα σημαντικό πληθυσμό άγριων ζώων (αρκού-
δες, λύκοι, λύγξ, αγριογούρουνα κλπ.).

Το Aqua Carpatica είναι το μόνο νερό στον κό-
σμο με μηδέν νιτρικά (Φυσικώς Ανθρακούχο Φυ-
σικό Μεταλλικό Νερό). Ενώ το Φυσικό Μεταλλι-
κό νερό έχει σχεδόν μηδενικά νιτρικά κι αποτελεί
το ιδανικό νερό για τα βρέφη, τα παιδιά, τις έγ-
κυες και τις θηλάζουσες. Το Aqua Carpatica, με
την μοναδική του ποιότητα, αποτελεί μια πραγμα-
τική λύση - πρόταση για τους καταναλωτές σε
παγκόσμιο επίπεδο και απευθύνεται σε όλους
όσους προσέχουν την υγεία τους, προσφέροντάς
τους τη μέγιστη απόλαυση και ποιότητα που προ-
σφέρει ένα νερό – θαύμα της παρθένας φύσης».

INFO
6: Τα σημεία
διάθεσης των
προϊόντων Αqua
Carpatica
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Νέο κατάστημα «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Χωριό» στο Παλαιό Φάληρο

Το «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Χωριό», η
μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής
βιολογικών τροφίμων στην Ελλάδα,
παραμένει πιστή στο αναπτυξιακό της
πλάνο, εγκαινιάζοντας πρόσφατα το
νέο της κατάστημα στο Παλαιό
Φάληρο, τηρουμένων όλων των
μέτρων προστασίας για την ασφάλεια
των εργαζομένων και των πελατών
της.

Τ ο νέο κατάστημα αποτελεί το 17ο του ΒΙΟ-
ΛΟΓΙΚΟΥ Χωριού, ενώ αναπτύσσεται σε
έναν υπερσύγχρονο χώρο πώλησης 180

τ.μ., με μοναδική διαρρύθμιση, διαθέτοντας στο
εσωτερικό του και bar που θα λειτουργήσει όταν
οι συνθήκες το επιτρέψουν. Δίνοντας έμφαση
στην ποικιλία, παρέχει χιλιάδες βιολογικά και οι-
κολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, από παιδι-
κές τροφές μέχρι συμπληρώματα διατροφής,
ενώ αποτελεί τον απόλυτο προορισμό και για ve-
gan & vegetarian καταναλωτές.

Home delivery

Επιπλέον, με στόχο την αναβάθμιση της αγο-
ραστικής εμπειρίας των πελάτων του, το νέο κα-
τάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγε-
λίες άνω των €25 με home delivery, ενώ για την
καλύτερη online εξυπηρέτησή τους η εταιρεία

διαθέτει πλατφόρμα e-shop στην ιστοσελίδα
www.biologikoxorio.gr.Η Area Manager του
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ Χωριού, Μαρία Κουρτέσογλου, δή-
λωσε σχετικά: «Όλοι εμείς στο Βιολογικό Χωριό
πιστεύουμε στη σκληρή δουλειά και στην εξέλιξη
με επίκεντρο πάντα τον καταναλωτή. Σκοπός μας
είναι να προσφέρουμε υγιεινή και ποιοτική δια-
τροφή σε ακόμη περισσότερα σημεία του νομού
Αττικής. Σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε
καταφέρει να αναπτυχθούμε και σήμερα να κατέ-
χουμε ηγετική θέση στην αγορά των βιολογικών
προϊόντων. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και πε-
ρήφανοι για το νέο μας κατάστημα, που αποτελεί
και το 17ο του δικτύου μας και σας καλούμε
όλους, ακόμη και τους πιο απαιτητικούς να το επι-
σκεφτούν με ασφάλεια και να γευτούν από κοντά
μια εμπειρία βιολογικών αγορών».

Λίγα λόγια για το ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Χωριό 

Το Βιολογικό Χωριό δραστηριοποιείται στον
χώρο των βιολογικών προϊόντων από το 2008 και
σήμερα είναι η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική
αλυσίδα βιολογικών καταστημάτων. Σκοπός της
εταιρείας είναι ο συνεχής εμπλουτισμός της γκά-
μας των προϊόντων έτσι ώστε να καλύπτει και τον
πιο απαιτητικό πελάτη βιολογικών ειδών.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα το Βιολογικό
Χωριό έχει καταφέρει να αναπτυχθεί και σήμερα
έιναι ο leader της αγοράς με 17 supermarket σε
όλη την Αττική. 

INFO
2008: Το
Βιολογικό 
Χωριό κάνει το
ντεμπούτο του
στην αγορά
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Το Vanilla Sweet με γεύση βανίλια είναι ένα δροσιστι-
κό παραδοσιακό γλυκό, μία γευστική απόλαυση για μι-
κρούς και μεγάλους. Πριν πολλά χρόνια η βανίλια (πιο
γνωστή ως «υποβρύχιο») αποτελούσε το πιο αγαπημένο
κέρασμα του καλοκαιριού. Ένα ποτήρι κρύο νερό και μία
γεμάτη κουταλιά λαχταριστής βανίλια αρκούσαν, για να
ευχαριστηθεί ο επισκέπτης. Τα τελευταία χρόνια, το παρα-
δοσιακό αυτό γλύκισμα έχει επιστρέψει για τα καλά στο
τραπέζι όχι μόνο της νοικοκυράς, αλλά και του σύγχρονου
επαγγελματία.Η γλυκιά γεύση, η απαλή υφή και το υπέρο-
χο φυσικό άρωμα της βανίλιας ικανοποιούν και τον πιο
απαιτητικό καταναλωτή. Γιατί η παραδοσιακή συνταγή
πάντα ξεχωρίζει, τόσο στη γεύση όσο και στην ποιότητα.
Το προϊόν είναι διαθέσιμο σε συσκευασία των 400 γραμ-
μαρίων από την εταιρεία Μπαριάμης. Πρόκειται για μία οι-
κογενειακή επιχείρηση παραγωγής χειροποίητων παρα-
δοσιακών γλυκισμάτων. Το εργαστήριο παραγωγήςστε-
γάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στο Αγρίνιο. Οι σύγ-
χρονες προδιαγραφές και η αυστηρή τήρηση των κανό-
νων υγιεινής εξασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια
των προϊόντων.Η πολυετής πείρα και η αγάπη για την πα-
ράδοση είναι το «μυστικό» της πιο γλυκιάς συνταγής των
προϊόντων Μπαριάμης. Όλατα προϊόντα είναι φτιαγμένα
από αγνά υλικά, αρίστης ποιότητας, προσωπικά επιλεγμέ-
να, για να ανταποκρίνονται στις υψηλές γευστικές απαιτή-
σεις του σύγχρονου καταναλωτή.

Νέες μπάρες δημητριακών Zero

Vanilla Sweet από την εταιρεία Μπαριάμης

Η εταιρεία Βιολάντα απο-
φάσισε να κάνει την περίοδο
πριν το καλοκαίρι πιο όμορφη
και γευστική, με τις νέες Μπά-
ρες Δημητριακών ZERO.Για
εσάς που αγαπάτε την ισορρο-
πημένη διατροφή και αναζη-
τάτε νόστιμα σνακ χωρίς ζάχα-
ρη, οι νέες Μπάρες Δημητρια-
κών ZERO της Βιολάντα θα γί-
νουν ο καλύτερος σας φίλος,
καθώς κυκλοφορούν σε δύο
ακαταμάχητες γεύσεις:Μπά-
ρες Δημητριακών ZERO με
0% ζάχαρη και κομμάτια μαύ-
ρης σοκολάτας και Μπάρες
Δημητριακών ZERO με 0% ζά-
χαρη, κακάο και κομμάτια
μαύρης σοκολάτας. Οι νέες
Μπάρες Δημητριακών ZERO
της Βιολάντα, είναι το υγιεινό
διάλειμμα που χρειάζεσαι μέ-
σα στην ημέρα, το οποίο πα-
ράλληλα θα σου χαρίσει την
ιδανική δόση ενέργειας που
αναζητά ο οργανισμός σου,
για να συνεχίσεις το πρόγραμ-
μά σου δυναμικά.



Τα νέα Τορτελίνι ΗΛΙΟΣ χωρίς
γλουτένη με προσούτο και Τορτελόνι
ΗΛΙΟΣ χωρίς γλουτένη με ρικότα και
σπανάκι αποτελούν νέες προσθήκες
ζυμαρικών στο χαρτοφυλάκιο της
ΗΛΙΟΣ. Σε λαμπερή και εύχρηστη συ-
σκευασία προστατευμένης ατμόσφαι-
ρας, διατηρούν άψογα το μοναδικό
σχήμα τους.Εύπεπτα και γευστικά με
κόκκινη, ή λευκή σάλτσα και λίγο τριμ-
μένο τυρί. Υπέροχα στο φούρνο με τυ-
ριά και κρέμα, ή με την προσθήκη κιμά
ή σάλτσας. Με κάθε τρόπο τα νέα Τορ-
τελίνι ΗΛΙΟΣ χωρίς γλουτένη με προ-
σούτο και τα Τορτελόνι ΗΛΙΟΣ χωρίς
γλουτένη με ρικότα και σπανάκι είναι
μία απόλαυση που κανείς δεν θα μπο-
ρεί να αντισταθεί!Φτιαγμένα με φρέ-
σκα αυγά και χωρίς να χρειάζεται προ-
σθήκη αλατιού στο βράσιμο, τα νέα
Τορτελίνι ΗΛΙΟΣ χωρίς γλουτένη με
προσούτο και Τορτελόνι ΗΛΙΟΣ χωρίς
γλουτένη με ρικότα και σπανάκι εγ-
γυώνται νέες γευστικές  εμπειρίες
υψηλής ποιότητας.

Gourmet επιδόρπιο «Strawberry Collection»

Νέα ζυμαρικά από την Ήλιος

Οι «γουμένισσες» έχουν λανσάρει
στην αγορά ένα gourmet επιδόρπιο, το
“StrawberryCollection” για υψηλές γα-
στριμαργικές απολαύσεις. Πρόκειται για
ζουμερές φράουλες με σοκολάτα κου-
βερτούρα που απογειώνουν τη γεύση.
Καταναλώνονται με διάφορα τυριά και
αλλαντικά, σαν συνοδευτικό με αφρώ-
δες κρασί ή σαμπάνια, σε κρέπες ή σου,
με στραγγιστό γιαούρτι, με παγωτό ή
απλά σκέτες. Οι «γουμένισσες» σήμερα
παράγουν χειροποίητα πάνω από 150
διαφορετικούς κωδικούς σε περισσότε-
ρες από 20 κατηγορίες, και αναπτύσ-
σουν συνεχώς νέα delicatessen προ-
ϊόντα με έμπνευση τις ελληνικές παρα-
δοσιακές γεύσεις με σύγχρονη άποψη.
Αλλά δεν σταματούν εδώ. Προσαρμό-
ζουν συνταγές της διεθνούς σκηνής, σε
μεσογειακό γευστικό προφίλ, ενώ
αφουγκραζόμενες τις ανάγκες των σύγ-
χρονων καταναλωτών, αναπτύσσουν
προϊόντα vegan, με χαμηλή περιεκτικό-
τητα σε αλάτι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς
γλουτένη και άλλα ειδικά χαρακτηριστι-
κά για όσους ακολουθούν ένα εναλλα-
κτικό τρόπο διατροφής. 
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Το ελληνικό βιολογικό τσάι του βουνού
“Inoni”σε συσκευασία των 18 γραμμαρίων
είναι ένα ευεργετικό βότανο για την υγεία
του ανθρώπινου οργανισμού με πολλές ιδιό-
τητες και βιολογικές δράσεις. Αυτοφύεται
άφθονο στη μεσογειακή ζώνη, και ιδιαίτερα
στα ορεινά ελληνικά εδάφη, ενώ τα τελευ-
ταία χρόνια σημειώνονται σημαντικά ποσο-
στά καλλιέργειάς του. Διακρίνεται για την έν-
τονη αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δρά-
ση του, καθώς επίσης και για την αντιμυκη-
τιακή, αντιβακτηριακή, αντισηπτική, αντι-
φλεγμονώδη και αναλγητική βιολογική δρα-
στικότητά του, που αποδίδεται στην ύπαρξη
φαινολικών ενώσεων, των φλαβονοειδών.
Παραδοσιακά στην Ελλάδα θεωρείται ευερ-
γετικό έναντι του κοινού κρυολογήματος,
του βήχα, της βρογχίτιδας και του βρογχικού
άσθματος. Η συστηματική πόση του δύναται
να προλαμβάνει ή να καταπολεμά διαταρα-
χές που προέρχοται από άγχος, κατάθλιψη
ακόμα και εκφυλισμό των εγκεφαλικών κυτ-
τάρων (νόσος Alzheimer). Ιδιαίτερα ευεργε-
τικό βότανο πλούσιο σε κατεχίνες και σίδη-
ρο.

Βιολογικό τσάι του βουνού “Inoni”

Παστελάκια Jannis με ιπποφαές και αρώνια

Η γνωστή εταιρεία Jannis έχει ενσωματώσει στο χαρτοφυλάκιό της τον κω-
δικό Μίνι Παστελάκια με ιπποφαές, γκότζιμπέρι και αρώνια, ένα προϊόν που
παράγεται χωρίς προσθήκη ζάχαρης και είναι διαθέσιμο στην αγορά σε συ-
σκευασία των 150 γραμμαρίων. Τα Παστελάκια Jannis διαθέτουν υψηλή πε-
ριεκτικότητα σε φυτικές ίνες, είναι πηγή πρωτεΐνης και είναι κατάλληλη επιλο-
γή και για Vegans. Διαθέτουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και παρά-
γονται χωρίς λακτόζη, χωρίς γαλακτοκομικά και χωρίς συντηρητικά. Είναι δια-
θέσιμα στα ράφια των σούπερ μάρκετ πανελλαδικά και αποτελούν ένα υγιεινό
σνακ για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Παιδικό σνακ Kinder 
Γαλακτοφέτες

Οι Kinder Γαλακτοφέτες είναι ένα σνακ
κατάλληλο για παιδιά με απλή και φρέσκια
γεύση, φτιαγμένο από παστεριωμένο γάλα,
ένα απλό και αγνό συστατικό. Πρόκειται για
μια απαλή και ελαφριά κρέμα από γάλα με
μια σταγόνα μέλι ανάμεσα σε δύο λεπτά
στρώματα αφράτου κέικ. Οι KinderΓαλακτο-
φέτες λόγω των αγνών συστατικών και της
απουσίας πρόσθετων συντηρητικών διατη-
ρούνται μόνο στο ψυγείο. Δεν περιέχουν
χρωστικά πρόσθετα και αποτελούν ένα προ-
ϊόν σύμφωνο με τις σύγχρονες διατροφικές
τάσεις.
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