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Κυριαρχούν οι μπάρες στις
προτιμήσεις των Ελλήνων

Οι μπάρες δημητριακών αποτελούν
μια κατηγορία προϊόντων που μέσα σε
μερικά χρόνια οι πωλήσεις τους σημεί-
ωσαν θεαματική άνοδο κι αποτέλεσαν
αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης
ελληνικής διατροφής. Από τη μία πλευ-
ρά ταυτίζονται με τη σύγχρονη τάση
που απαιτεί πιο υγιεινές επιλογές στην
καθημερινή διατροφή των καταναλω-
τών, από την άλλη πλευρά, λόγω της
on the go φιλοσοφίας τους, ευνοείται η
πώλησή τους σε σούπερ μάρκετ και μι-
κρότερα σημεία. Σύμφωνα με πρόσφα-
τα στοιχεία, η παγκόσμια αγορά των
cereal bars αυξάνεται με μέσο ετήσιο

ρυθμό 3,9% κι αναμένεται να ξεπερά-
σει τα 15,5 δισ. δολάρια μέχρι το 2025.
Οι μπάρες χωρίζονται σε τρεις βασικές
κατηγορίες: τις μπάρες ενεργειακής
διατροφής, τις μπάρες τύπου σνακ και
τις άλλες μπάρες δημητριακών. Η κα-
τηγορία των σνακ κυριαρχεί, με περισ-
σότερο από το 70% του μεριδίου της
παγκόσμιας αγοράς, οι μπάρες ενερ-
γειακής διατροφής αποτελούν ανα-
πτυσσόμενη κατηγορία, ενώ οι ετικέ-
τες «χωρίς», όπως χωρίς ζάχαρη, κερ-
δίζουν σημαντικά «έδαφος». Οι μπά-
ρες δημητριακών, κατά βάση, είναι
πλούσιες σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες,

βιταμίνες κι ιχνοστοιχεία. Τα στοιχεία
αυτά είναι ταυτισμένα στη συνείδηση
των καταναλωτών με το σύγχρονο δια-
τροφικό πρότυπο, που στοχεύει στην
απομάκρυνση από τα λιπαρά και στην
αντικατάστασή τους από προϊόντα γευ-
στικά, τα οποία όμως δεν είναι βλαβε-
ρά για την υγεία. Η αλλαγή αυτή στη
συμπεριφορά του αγοραστικού κοι-
νού, σε παγκόσμιο κι εγχώριο επίπεδο,
έχει οδηγήσει πρακτικά στην «εκτίνα-
ξη» της συγκεκριμένης κατηγορίας, η
οποία έχει καθιερωθεί, δίνοντας μάλι-
στα μια τεράστια γκάμα από διαφορετι-
κού τύπου προϊόντα. 
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Αυξημένο ενδιαφέρον για το πρό-
γραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» κατα-
γράφηκε χθες και στις Περιφέρειες Κρή-
της, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου,
όπου άνοιξε στις 10 το πρωί η ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσε-
ων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΝ
για την Περιφέρεια Κρήτης, η πλατφόρ-
μα έκλεισε στις 10.14 το πρωί. Υποβλή-
θηκαν 4.468 αιτήσεις, εκ των οποίων εγ-
κρίθηκαν οι 1.308, δεσμεύοντας το ποσό
που είχε προϋπολογιστεί για την περιφέ-
ρεια (28,2 εκατ. ευρώ). Η μέση επιχορή-
γηση ανά εγκριθείσα αίτηση είναι της τά-
ξης των 21.550 ευρώ.

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
η πλατφόρμα έκλεισε στις 10.16 το πρωί.
Υποβλήθηκαν 1.701 αιτήσεις, εκ των
οποίων εγκρίθηκαν οι 610, δεσμεύοντας
το σύνολο του προϋπολογισμού (13,5
εκατ. ευρώ). Η μέση επιχορήγηση ανά
εγκριθείσα αίτηση διαμορφώνεται στα
22.130 ευρώ.

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η

πλατφόρμα έκλεισε στις 11.27 πμ. Υπο-
βλήθηκαν 1.903 αιτήσεις, εκ των οποίων
εγκρίθηκαν οι 1.211, δεσμεύοντας το
σύνολο του προϋπολογισμού (23 εκατ.
ευρώ). Η μέση επιχορήγηση ανά εγκρι-
θείσα αίτηση διαμορφώνεται στα 19.000
ευρώ περίπου.

Ποιες κατοικίες αφορά
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αφορά

κύριες κατοικίες (μονοκατοικίες, πολυ-
κατοικίες καθώς και μεμονωμένα διαμε-
ρίσματα) αλλά όχι και ιδιοκτησίες του κτι-
ρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κα-
τοικία (π.χ κατάστημα).

Η κατοικία πρέπει επίσης να υφίστα-
ται νόμιμα, να έχει καταταχθεί βάσει του
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
σε κατηγορία ίση ή χαμηλότερης της “Δ”
και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται τη Δευτέ-
ρα, 11 Ιανουαρίου 2021, με το άνοιγμα
της πλατφόρμας για την Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
στις 10 πμ.

Editorial
Ένα από τα

δημοφιλέ-

στερα

snacks

στη χώρα

μας, με

μεγάλα

περιθώρια ανάπτυξης, είναι

οι μπάρες δημητριακών, κα-

θώς εναρμονίζονται με τις

πιο υγιεινές σύγχρονες δια-

τροφικές συνήθειες και την

λογική της on the go κατανά-

λωσης.

Θύμιος Κτενίδης 
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Για τα δάνεια έως 50.000 ευρώ για
μικρές επιχειρήσεις μίλησε ο υπουργός
Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Συμφωνήσαμε μέσα στην ελληνική
αναπτυξιακή τράπεζα και δεσμεύσαμε
ένα πόσο 450 εκατ. ευρώ. Αυτό το ποσό
και η προκήρυξη θα βγει μέσα στον Ια-
νουάριο στον αέρα» σημείωσε χαρακτη-
ριστικά.

Όπως επεσήμανε η διαφορά με το
τρέχον εγγυοδοτικό θα είναι πως θα
έχουμε μεγαλύτερες εγγυήσεις από το
τρέχον εγγυοδοτικό, δηλαδή θα οι επι-
χειρήσεις θα χρειάζονται λιγότερες εγ-
γυήσεις για να πάρουν τα δάνεια και πε-
ρισσότερες επιχειρήσεις θα περνάνε τον
πήχη για να πάρουν το δάνειο και το δά-
νειο αυτό θα είναι έως 50.000 ευρώ δη-
λαδή θα είναι ένα δάνειο που θα απευ-
θύνεται στις μικρές επιχειρήσεις 

Έκανε γνωστό ότι υπάρχουν σκέψεις
από τον Ιανουάριο, το κράτος να αναλά-
βει να καταβάλει όχι μόνο τους τόκους
αλλά και ένα μέρος της δόσης των επι-
χειρηματικών δανείων. 

Δάνεια έως 50.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ: 
Παράταση 3 μηνών

Τρίμηνη παράταση στο πρόγραμμα «Γέφυ-
ρα», δηλαδή έως και την 31η Μαρτίου, προβλέ-
πει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή και
αφορά την κρατική επιδότηση δόσεων στεγα-
στικών δανείων για τους πληγέντες από την
πανδημία. 

Ειδικότερα:
1. Επεκτείνεται η προθεσμία επίτευξης ρύθ-

μισης δανείων μεταξύ χρηματοδοτικών φορέ-
ων και οφειλετών δυνάμει του προγράμματος
«Γέφυρα» του ν. 4714/2020.

2. Μετατίθεται η έναρξη εφαρμογής επιμέ-
ρους διαδικασιών του ν.473 8/2020 (ρύθμιση
χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς
φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης).

Αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 14,7 εκατ. ευρώ θα πληρώσει σήμερα,
22 Δεκεμβρίου, ο ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού το ποσό
που θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 9.301 δικαιούχων φυτικού και ζωι-
κού κεφαλαίου ανέρχεται σε 14.787.235,68 ευρώ.

Όπως σημειώνει ο οργανισμός στην ίδια ανακοίνωση, η εκκαθάριση των
υποχρεώσεων του ασφαλιστικού οργανισμού ως προς τις αποζημιώσεις
των ζημιών του “Ιανού” προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Ια-
νουαρίου 2021.

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών θα κατευθυνθεί στο νομό Ηρα-
κλείου και θα ανέρχεται σε 3.225.979,73 ευρώ, ακολουθεί ο νομός Φθιώτι-
δος με 1.616.564,36 ευρώ και ο νομός Λέσβου με 780.991,27 ευρώ.

ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 
σε 9.301 δικαιούχους



Συνεχίζεται η απαλλαγή από την
καταβολή τελών για επιχειρήσεις 

Νέα μέτρα ανακούφισης με απαλλαγές καταβολής
τελών λαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων για τις επιχειρήσεις
της πόλης για να περιοριστούν οι οικονομικές και κοι-
νωνικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.

Συγκεκριμένα με απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου της πόλης:

-Απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου αν-
ταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού όλες
οι πληττόμενες επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα
που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. 

-Απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους χρή-
σεως κοινοχρήστου χώρου όλες οι πληττόμενες επι-
χειρήσεις για το χρονικό διάστημα που έχει ανασταλεί η
λειτουργία τους. 

-Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθα-
ριότητας και φωτισμού μπορούν να έχουν και οι επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν ή πλήττονται από τα έκτακτα μέ-
τρα λόγω της διασποράς της νόσου covid-19 που επέ-
βαλε η πολιτεία και αποδεδειγμένα δεν έχουν λειτουρ-
γήσει κατά το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως
και 31/12/2020.

ΔΕΔΔΗΕ: Ρεκόρ 
διεθνούς επενδυτικού
ενδιαφέροντος

«Limit up» για τον ΔΕΔΔΗΕ. Στην έναρξη
του διαγωνισμού για την πώληση του 49% των
μετοχών του Διαχειριστή καταγράφεται ρεκόρ
διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ο διαγωνισμός για τον ΔΕΔΔΗΕ προκηρύχ-
θηκε την περασμένη εβδομάδα από τη ΔΕΗ και
σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πη-
γές, από 70 πιθανούς επενδυτές οι 19 ανταπο-
κρίθηκαν θετικά, αριθμός που δεν έχει παρου-
σιαστεί στο παρελθόν σε market test για ελλη-
νική εταιρεία.

Την τεχνολογία VoLTE (Voice
over LTE), που φέρνει ακόμα υψη-
λότερη ποιότητα κλήσεων στις
υπηρεσίες φωνής, ενώ επιτυγχά-
νεται ταχύτερα η επικοινωνία των
συνδρομητών της ενεργοποίησε
στο 4G δίκτυό της η Wind.

Η φωνή στο VoLTE μεταδίδεται
αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας
δεδομένων του LTE δικτύου. Η

χρήση των δεδομένων από την
υπηρεσία για την μετάδοση αυτή
είναι δωρεάν για τον καταναλωτή.
H μπαταρία δεν επηρεάζεται και
μπορεί να διαρκεί περισσότερο σε
σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο
κινητής επικοινωνίας.

Η υπηρεσία VoLTE είναι διαθέ-
σιμη σε πολλές συσκευές που μπο-
ρούν να την υποστηρίξουν. 
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WIND: Νέος βελτιωμένος
τρόπος κλήσεων 



Με την εφαρμογή της δράσης «We
Do It For You», ο Σύνδεσμος Επιχειρημα-
τιών Γυναικών Ελλάδας (ΣΕΓΕ), δηλώνει
την έμπρακτη υποστήριξή του στις γυναί-
κες-επιχειρηματίες μέλη του που θέλουν
να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρο-
νικό κατάστημα και να αποκτήσουν έτσι
πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.

«Αρκετές επιχειρήσεις- μέλη μας
εξακολουθούν να παραμένουν κλειστές,
λόγω των μέτρων που έχουν επιβληθεί
για την αποφυγή της διάδοσης του κορο-
νοϊού, ενώ δεν έχουν αναπτύξει τις δυ-
νατότητες που δίνει το ηλεκτρονικό εμ-
πόριο. Δεν διαθέτουν e-shop και δεν
έχουν γνώσεις και δεξιότητες για να εκ-
μεταλλευτούν το ‘'παράθυρο'' που ανοί-
γουν για την επιχειρηματικότητα οι νέες
τεχνολογίες», υπογραμμίζει η πρόεδρος
του ΣΕΓΕ, Λίνα Τσαλταμπάση.

Έτσι, στο πλαίσιο του νέου προγράμ-
ματος ΕΣΠΑ, δράση «Εργαλειοθήκη Αν-
ταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μι-
κρών Επιχειρήσεων», ο ΣΕΓΕ με σημερι-
νή του ανακοίνωση γνωστοποίησε την

πρόθεσή του να προσφέρει δωρεάν την
κατάρτιση φακέλου για υπαγωγή σε αυ-
τό,(επιδοτεί τη δημιουργία e-shop), κα-
θώς και την εκπαίδευση και καθοδήγηση
που απαιτούνται, για τη λειτουργία της
επιχείρησής στην ηλεκτρονική αγορά.

Το πακέτο παροχής δωρεάν υπηρε-

σιών από τον ΣΕΓΕ είναι εξασφαλισμένο
για τις πρώτες 200 γυναίκες επιχειρημα-
τίες οι οποίες θα εκδηλώσουν ενδιαφέ-
ρον, ενώ το ύψος της παρεχόμενης υπο-
στήριξης υπολογίζεται σε 100.000 ευρώ
και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του
συνδέσμου.
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Δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης
για δημιουργία e-shop

Δωρεά στη ΜΕΘ του «Σωτηρία» από πέντε ασφαλιστικές εταιρείες 
Οι ασφαλιστικές εταιρείες ΑΤΛΑΝΤΙ-

ΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, NP
Ασφαλιστική, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ασφαλι-
στική και ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Ασφαλιστική, προ-
χώρησαν στη δωρεά ενός Συστήματος
Μακράς Υποστήριξης Καρδιάς και Πνευ-
μόνων (Extracorporeal Μembrane Οxy-
genation - ECMO) στην ΜΕΘ της Α' Πανε-
πιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής
του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων
Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο
εξοπλισμός προσφέρεται κατόπιν υπόδει-
ξης των υπευθύνων του νοσοκομείου για
την ενίσχυση της ΜΕΘ και για περιπτώ-
σεις που αφορούν στη νοσηλεία βαρέως
πασχόντων ασθενών με COVID-19. Το
κόστος για την προμήθεια του συστήμα-
τος, μαζί με την 3ετή του συντήρηση,
υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ (πλέον φό-
ρων) και καλύφθηκε από κοινού από τις
πέντε ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ επι-
πλέον αναλώσιμα υλικά αξίας περί των
8.000 ευρώ προσέφερε η προμηθεύτρια
εταιρεία Santair A.E.



Μετά από 8 χρόνια λειτουργίας, το
CarPoint, η πρότυπη μονάδα αποζημίω-
σης και επισκευής αυτοκινήτων της IN-
TERAMERICAN, αποτελεί πλέον ένα από
τα διακριτά ανταγωνιστικά πλεονεκτήμα-
τα του oργανισμού στο οικοσύστημα που
αναπτύσσει και της καθετοποιημένης
διαχείρισης της ζημιάς στον μοναδικό
κλάδο υποχρεωτικής ασφάλισης. Αυτό
αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρεί-
ας και σημειώνεται ότι φέτος έχουν εξυ-
πηρετηθεί περισσότερα από 3.500 οχή-
ματα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του
Κέντρου (λεωφ. Αθηνών 161).

Εκτός από το κεντρικό CarPoint, η
INTERAMERICAN υπενθυμίζει με ανα-
κοίνωσή της ότι έχει δημιουργήσει μια
αλυσίδα συνεργείων στο ίδιο πρότυπο,
σε άλλα  7 σημεία: 2 στην Αττική και 5
στην περιφέρεια, ενώ πρόκειται να
προστεθούν σύντομα και νέα συνερ-
γεία αναλόγων προδιαγραφών. «Το
CarPoint αποτελεί καινοτομία στη χώρα
μας, εξασφαλίζοντας στον πελάτη εξαι-
ρετικά προνόμια και υποδειγματική
εξυπηρέτηση. Ενδεικτικά, οι επισκευές
φανοποιίας συνοδεύονται από πιστο-
ποιητικό εγγύησης απεριόριστης διάρ-

κειας, εφ' όσον ο ιδιοκτήτης του οχήμα-
τος παραμένει ο ίδιος. Για τα μηχανικά
μέρη, παρέχεται πιστοποιητικό εγγύη-
σης για 12 μήνες. Το CarPoint παρέχει,
ακόμη, προνομιακή πρόσβαση και ειδι-
κές τιμές, εξασφαλίζοντας service με
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή

του αυτοκινήτου και 12 άτοκες δόσεις
για επισκευές άνω των 100 ευρώ, κα-
θώς και αποκλειστικές προσφορές: βα-
σικό service μόνο με 89 ευρώ και ακό-
μη, 10% έκπτωση στα ανταλλακτικά και
στις εργασίες φανοποιίας» όπως ανα-
φέρεται στην ανακοίνωση.
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Η Eurolife FFH απέσπασε το Customer
Service Distinction Award στην κατηγο-
ρία Customer Experience Game-Chan-
ger of the Year, στο πλαίσιο των φετινών
Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελα-
τών, τα οποία διοργανώθηκαν για 11η
χρονιά από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπη-
ρέτησης Πελατών. Συγκεκριμένα, η εται-
ρεία διακρίθηκε για τις δραστηριότητες
της ομάδας επιχειρηματικών συνεργα-
τών.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της
εταρείας, ο αναπληρωτής γενικός διευ-
θυντής Εργασιών και Εξυπηρέτησης της
Eurolife FFH Σωτήρης Ματσιούλας, δή-
λωσε: «Οι άνθρωποί μας είναι το πιο πο-
λύτιμο κεφάλαιό μας και μας κάνουν κα-
θημερινά υπερήφανους με το έργο και τις
προσπάθειές τους. Η ομάδα επιχειρηματι-
κών συνεργατών εργάζεται με υψηλά
standards, ώστε να προσφέρει μια εξαι-
ρετική εμπειρία σε κάθε συνεργάτη της
εταιρείας μας. Τους ευχαριστώ για όλα
αυτά που καταφέρνουν κάθε ημέρα και
για το πάθος τους να αναβαθμίζουν συνε-
χώς τις υπηρεσίες μας».

Νέα διάκριση για τη Eurolife 

Νέα συνεργεία στο “CarPoint” της INTERAMERICAN
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Η Nutricia εξειδικεύεται στη βρεφική και νηπιακή
διατροφή για περισσότερα από 85 χρόνια στην Ελλά-
δα. Τα προϊόντα της παρασκευάζονται με τις πιο αυ-
στηρές προδιαγραφές με πρωταρχικό στόχο την
ασφάλεια στη διατροφή του βρέφους. Οι βρεφικές
κρέμες NUTRICIA ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ από
6 μηνών, Φαρίν Λακτέ, Μπισκοτόκρεμα, Φρουτό-
κρεμα, Πολυδημητριακά και Δημητριακά & Φρούτα,
είναι ειδικά μελετημένες για να καλύπτουν τις δια-
τροφικές ανάγκες του μωρού, έτσι ώστε να εξοικειώ-
νεται με νέες γεύσεις. Οι νέες βρεφικές κρέμες NU-
TRICIA ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ μάλιστα ανα-
δείχθηκαν ως το Προϊόν της Χρονιάς 2020. Σύμφωνα
με τη σύσταση του Υπουργείου Υγείας για την εισα-
γωγή στις στερεές τροφές, η κατανάλωση τροφίμων
με πρόσθετη ζάχαρη και αλάτι συνιστάται να αποφεύ-
γεται κατά τον 1ο χρόνο της ζωής, λόγω της μεταβο-
λικής επιβάρυνσης από τα συστατικά αυτά, αλλά και
για λόγους διαμόρφωσης υγιών γευστικών επιλο-
γών.

Πίτσα για vegan Esti
Μια κατηγορία που ανα-

πτύσσεται με ταχύτατο ρυθμό
τα τελευταία χρόνια είναι τα ve-
gan προϊόντα, τα οποία αποτε-
λούν μία από τις σημαντικότε-
ρες τάσεις που επικρατούν
πλέον στη βιομηχανία τροφί-
μων. Είτε πρόκειται για φυτικά
ροφήματα είτε για plant based
μπέργκερ και λουκάνικα, τα
στοιχεία της αγοράς φανερώ-
νουν ότι τα vegan προϊόντα δεν
αποτελούν μια παροδική μόδα
αλλά μια εναλλακτική κατηγο-
ρία προϊόντων που θα παίξει
καθοριστικό ρόλο στα ράφια
των καταστημάτων την επόμε-
νη δεκαετία. Με πολλές μεγά-
λες εταιρείες να δραστηριοποι-
ούνται, πλέον, στην αγορά των
vegan προϊόντων, παρατηρεί-
ται έντονη κινητικότητα στο
λανσάρισμα νέων κωδικών.
Στα σούπερ μάρκετ, μεταξύ άλ-
λων, κυκλοφορεί και η κατε-
ψυγμένη Vegan πίτσα Esti με
φυτικά burgers και φυτικά
προιόντα γεύσης με gouda και
mozzarella σε συσκευασία των
440 γραμμαρίων.

Κρέμες Nutricia χωρίς προσθήκη ζάχαρης



Η μπίρα Berlin αποτελεί μια γνήσια Lager
υψηλής ποιότητας και διατίθεται στην ελληνι-
κή αγορά σε συσκευασίες των 330 και 500 ml
από την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης.

Πρόκειται για μια ξανθιά γευστική Lager,
με 5% αλκοόλ, που παράγεται από υψηλής
ποιότητας πρώτες ύλες, σύμφωνα με το Γερ-
μανικό Νόμο Αγνότητας (Reinheitsgebot). Η
πρωτότυπη συνταγή της είναι διαμορφωμένη
από κορυφαία ομάδα ζυθοποιών οι οποίοι βα-
σίστηκαν στις μεσογειακές κλιματολογικές
συνθήκες και σε ένα μυστικό στέλεχος μα-
γιάς. Μια μπίρα με καθαρή γεύση, αρμονικά
εξελιγμένη, που συνδυάζει το χαρακτηριστικό
άρωμα του λυκίσκου με ήπια φρουτώδη επί-
γευση.

Σημειώνεται ότι από την έζα διατίθεται και
η μπίρα Gulden Draak, μία μπίρα υψηλής ποι-
ότητας, που παράγεται τη διαδικασία της δι-
πλής ζύμωσης, η οποία παρά το δυνατό της
χαρακτήρα, αποτελεί μια ιδιαίτερα ευκολόπιο-
τη μπίρα. Επιδέχεται παλαίωση μέχρι 2 χρό-
νια.

Nescafé Gold από κόκκους Arabica και Robusta

Μπίρα Berlin από την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης
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Μια συνταγή Nescafé Gold
από εκλεκτό χαρμάνι από κόκ-
κους Arabica και Robusta με
προσθήκη 10 φορές πιο λεπτά
αλεσμένων κόκκων Arabica για
ακόμα πιο πλούσια γεύση και έν-
τονο άρωμα είναι διαθέσιμη στα
σούπερ μάρκετ. Παράγεται με
αργό καβούρδισμα, μέχρι οι κόκ-
κοι να αποκτήσουν χρυσαφένιο
χρώμα και κυκλοφορεί σε ειδικά
σχεδιασμένη γυάλινη συσκευα-
σία, φιλική προς το περιβάλλον,
με καπάκι που “κλειδώνει” το
άρωμα, για να διατηρεί τη γεύση
του NESCAFÉ Gold αναλλοίωτη
μέχρι το τέλος. Οι ειδικοί της
εταιρείας στον καφέ έχουν εξελί-
ξει, με την πάροδο των ετών, την
γνωστή εδώ και δεκαετίες συν-
ταγή του NESCAFÉ Gold, δημι-
ουργώντας μια ολοκαίνουργια
εμπειρία καφέ υψηλής ποιότη-
τας. Είναι διαθέσιμος στα ράφια
των καταστημάτων και στον τύπο
Decaf σε συσκευασίες των 50,
100 και 200 γραμμαρίων.



Οικογένεια Χαλβατζή: Νέες
συσκευασίες για χαλβά και ταχίνι
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Ξεχώρισαν τα προϊόντα Veganact στα Vegan Awards 2020
Την κορυφαία διάκριση του διαγωνι-

σμού Vegan Awards απέσπασε η εταιρεία
Nikolopoulou, η οποία με το brand Vega-
nact, κέρδισε τον τίτλο του Vegan Food &
Beverage Brand of the Υear. Πέραν αυτού
η εταιρεία κατάφερε να αποκομίσει και
άλλες επτά πρωτιές στην κατηγορία Meat
Alternative of the Year όπως:

-Χρυσό βραβείο στο Best Burger Al-
ternative με το Genius Burger

-Χρυσό βραβείο στο Best Chicken Al-
ternative με τα Genius Nuggets

-Χρυσό βραβείο στο Best Kebab Meat
Alternative με το Genius Kebab

-Ασημένιο βραβείο στο Best Cordon
Bleu Meat Alternative με το Genius Cor-
don Bleu

-Ασημένιο βραβείο στο Best Meatball
Alternative με τα Genius Balls

-Ασημένιο βραβείο στο Best Vegan
Frozen Meal με το Vegan Σνίτσελ Super-
foods με λαχανικά και όσπρια

-Χάλκινο βραβείο στο Best Vegan Fro-
zen Meal με τις Vegan Τυροκροκέτες με
φυτικά τυριά.

Σε νέες συσκευασίες κυ-
κλοφόρησαν πρόσφατα
προϊόντα της εταιρείας Οικο-
γένεια Χαλβατζή. Πρόκειται
για όλες τις γεύσεις του Χαλ-
βά: βανίλια, κακάο και αμύ-
γδαλο, καθώς και τη νέα,
μοντέρνα γεύση Super
Fruits, αρώνια, goji berries-
cranberries και σοκολάτα
υγείας. Με νέα εμφάνιση
διατίθεται και όλη η σειρά
του Ταχινιού: Φυσικό, Ολι-
κής Άλεσης και με Σοκολάτα
Υγείας και ο θρεπτικός Πολ-
τός Φιστικιού, με όλη την
ενέργεια που χρειάζεται ο
οργανισμός, ΧΩΡΙΣ φοινικέ-
λαιο. Η Μακεδονική Χαλβα-
τζή, πάντα με γνώμονα τη δι-
ευκόλυνση του Έλληνα κα-
ταναλωτή αυτούς τους δύ-
σκολους καιρούς, μειώνει
κατά 1€ την τιμή όλης της
σειράς του παραδοσιακού
Χαλβά.

Πολύσπορες
φρυγανιές Elite

Η Elite Πολύσπορη Φρυγανιά αποτελεί
ένα καινοτόμο προϊόν, που εμπνέεται από
την ελληνική Μεσογειακή Διατροφή, είναι
φτιαγμένη από συστατικά βάσει μιας ισορρο-
πημένης διατροφικά συνταγής και περιέχει
σπόρους που δίνουν ιδιαίτερη γεύση και ξε-
χωριστό άρωμα, όπως το κεχρί, ο λιναρόσπο-
ρος και παπαρουνόσπορος. Αφράτες, τραγα-
νές και καλοψημένες, οι φρυγανιές Elite
αποτελούν πηγή φυτικών ινών και μπορούν
να αποτελέσουν τη βάση για χιλιάδες γευστι-
κές ιδέες και προτάσεις. Συνδυάζονται άψο-
γα με μέλι ή τυρί για ένα νόστιμο πρωινό, με
μια δροσερή σαλάτα για ένα ελαφρύ και θρε-
πτικό γεύμα ή απολαμβάνονται ακόμη και
σκέτες σαν ένα υγιεινό σνακ, ιδανικό για κά-
θε στιγμή της ημέρας προσφέροντας ποιοτι-
κές, γευστικές επιλογές.


