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Α ρκετές αλλαγές στον τρό-
πο που ψωνίζουν οι κατα-
ναλωτές έχουν παρατη-

ρηθεί το τελευταίο χρονικό διά-
στημα, καθώς η πανδημία επέ-
δρασσε καθοριστικά ακόμα και
στην αγορά των σνακ. Σύμφωνα
με έρευνα που πραγματοποιήθη-
κε εν μέσω κορονοϊού, οι μισοί
από τους ενήλικες παγκοσμίως
δηλώνουν ότι έχουν αρχίσει να
αγοράζουν σνακ στο διαδίκτυο
πιο συχνά απ’ ό, τι στο κατάστημα
ή offline (47%), με 7 στους 10 να
σχεδιάζουν να συνεχίσουν να

ψωνίζουν σνακ στο διαδίκτυο, μό-
λις τελειώσει η πανδημία (69%).
Πολλοί καταναλωτές ισχυρίζον-
ται ότι η πανδημία έχει αναδείξει
περισσότερους τρόπους για να
αγοράζουν σνακ απ’ όσους γνώ-
ριζαν ότι υπήρχαν (57%), ενώ 3
στους 10 δηλώνουν ότι έχουν
ανακαλύψει νέα σνακ στα κοινω-
νικά δίκτυα (28%). Η κατανάλωση
σνακ σε όλο τον κόσμο επιταχύν-
θηκε, λόγω του περισσότερου
χρόνου που περνούν στο σπίτι οι
καταναλωτές. Ταυτόχρονα, η
πλειονότητα των ερωτηθέντων

βλέπει τη συγκεκριμένη κατηγο-
ρία τροφίμων να έχει αυξανόμε-
νο ρόλο στην καθημερινότητά του
στο μέλλον. Μάλιστα, τα δύο τρίτα
των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η
τρέχουσα πανδημία θα έχει μα-
κροπρόθεσμη επίδραση στον
τρόπο με τον οποίο καταναλώ-
νουμε σνακ ως κοινωνία (65%).
Σχεδόν τα δύο τρίτα των ενηλίκων
παγκοσμίως δηλώνουν ότι σκο-
πεύουν να συνεχίσουν να τρώνε
μικρά σνακ στη διάρκεια της ημέ-
ρας, σε αντίθεση με λιγότερα με-
γάλα γεύματα (64%).
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Νέα δεδομένα στις 
πωλήσεις των snacks



Το takeaway κράτησε όρθια την αγορά της Εστίασης τον
Ιανουάριο, περιορίζοντας την πτώση, ωστόσο, το πρόβλημα
από τα κλειστά μαγαζιά εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά
σοβαρό, έχοντας παρενέργειες στις βιοτεχνίες αλλά και τον
πρωτογενή τομέα. 

Σ ύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον Ιανουάριο, οι
επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης δι-
πλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μη-

νιαία βάση, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 53.128.124 ευρώ, έναντι
124.225.697 ευρώ τον Ιανουάριο του 2020, όταν δεν είχε ξεσπάσει ακόμη η παν-
δημία του κορωνοϊού. Σημείωσε δηλαδή πτώση 57,2% σε μηνιαία βάση, η οποία,
χαρακτηρίζεται ως... λογική, τηρουμένων των αναλογιών. 

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνο-
λικό κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη του 1,0%, η μεγαλύτερη μείωση

στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2021
σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2020 παρα-
τηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θή-
ρας (92,8%) και η μικρότερη μείωση κατα-
γράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλ-
κιδικής (21,1%).

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του
κλάδου, η κατάσταση θα αρχίσει να αλλάζει
ουσιαστικά από τον Μάιο, καθώς τότε εκτι-

μάται ότι η Εστίαση θα μπει σε έναν ρυθμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει το
άνοιγμα της έστω και με μισό... βήμα μέσα στον Απρίλιο. 

Αναμενόμενηκατάρρευση
Ο τζίρος των καταλυμάτων συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση,

καθώς δεν υπάρχει ομαλή τουριστική ροή, ενώ έχει περιοριστεί και η κινητικότη-
τα των πολιτών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις του κλάδου παρο-
χής καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο
2021 διαμορφώθηκε σε 19.476.243 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 74,0% σε σχέ-
ση με τον Ιανουάριο 2020, όπου είχε ανέλθει στα 74.986.738 ευρώ. 

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνο-
λικό κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη του 1,0%, η μεγαλύτερη μείωση
στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2021 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2020
παρατηρήθηκε στηνΠεριφερειακή Ενότητα Λασιθίου (92,5%) και η μικρότερη
μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου (18,2%).

Οι παράγοντες του τουρισμού εκτιμούν ότι το άνοιγμα εντός του Μαίου, θα
έχει μια καλή αφετηρία, αλλά εκτιμούν ότι ουσιαστικά η φετινή σαιζόν θα περιορι-
στεί σε δυόμισι μήνες, δηλαδή από τα μέσα Ιουνίου έως και τα τέλη Αυγούστου. 

Καθημερινή διατροφική
συνήθεια των σύγχρονων
καταναλωτών αποτελούν
πλέον τα snacks, τα οποία
μάλιστα προμηθεύονται και
από το διαδίκτυο εν μέσω
πανδημίας, με τις πωλήσεις
να αυξάνονται σε παγκό-
σμιο επίπεδο.

Θύμιος Κτενίδης 
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Editorial

INFO
Το takeaway κρατάει
όρθια την αγορά 
του φαγητού 
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Μείωση εισοδημάτων έως 35% το
2020 λόγω αναστολών συμβάσεων

“Βουτιά” των εισοδημάτων κατά
35% και ανασφάλεια για το
μέλλον 1 εκατ. εργαζομένων,
έφερε η πανδημία του κορωνοιού. 

Αυτό προκύπτει από τη μελέτη του Εθνι-
κού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, που αποτελεί επο-

πτευόμενο φορέα του υπουργείου Εργασίας,
ενώ κατά την αρχική φάση της πανδημίας,
Μάρτιος - Απρίλιος 2020, μπήκαν σε αναστο-
λή 992.443 άτομα, που αντιστοιχούν στο
46,4% του συνόλου των μισθωτών της χώ-
ρας. Το τρίμηνο Μαίου-Ιουλίου, οι αναστολές
συμβάσεων παρουσίασαν αξιοσημείωτη
πτώση. Έτσι, από τους 542.244 μισθωτούς
τον Μάιο (25,3 του συνόλου των μισθωτών),
μειώθηκαν στους 70.254 τον Ιούλιο, αυξήθη-
καν στους 147.432 τον Αύγουστο και στους
185.614 τον Οκτώβριο. Το lockdown του Νο-
εμβρίου εκτόξευσε τον αριθμό των μισθωτών
με αναστολή σύμβασης στους 743.143, τον
Ιανουάριο μειώθηκαν στους 670.404 και τον
Φεβρουάριο στους 532.208. 

Απώλειες

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΙΕΑΔ, το
ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρ-
χεται κατά μέσο όρο στα 476 ευρώ μηνιαίως
και αντιστοιχεί στο 87% του καθαρού εθνικού

κατώτατου μισθού, στο 71% του καθαρού
εθνικού διάμεσου μισθού και στο 65% του
καθαρού εθνικού μέσου μισθού. Οι μηνιαίες
μισθολογικές απώλειες των εργαζομένων με
αναστολή σύμβασης εργασίας (και για όσο
διάστημα βρέθηκαν σε αναστολή σύμβασης
εργασίας) εκτιμάται ότι ανέρχονται περίπου
στο 30% έως 35%. Η συνολική κρατική χρη-
ματοδοτική δαπάνη για την καταβολή αποζη-
μιώσεων ειδικού σκοπού εκτιμάται ότι μέχρι
σήμερα ανέρχεται στα 2,719 δισ. ευρώ.

Δεν... περπάτησε

Από την άλλη, ο αριθμός των εργαζομέ-
νων που εντάχθηκε στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» είναι εξαιρετικά χαμηλός και συ-
νολικά από τον Ιούνιο 2020, οπότε και θε-
σμοθετήθηκε, δεν υπερβαίνει το 3,4% του
συνόλου των μισθωτών (68.364 άτομα), με
σημαντικές διαφοροποιήσεις ωστόσο ανά
μήνα αλλά και διαφοροποιήσεις ως προς τη
διάρκεια του χρονικού διαστήματος που εν-
τάχθηκαν σε αυτόν. Ο μέσος όρος της μι-
σθολογικής αναπλήρωσης του (μέρους του
μισθού τους) από τον Μηχανισμό ανέρχεται
στα 247 ευρώ μηνιαίως. Το συνολικό ύψος
της κρατικής κάλυψης του μέρους των μι-
σθών για τους εργαζόμενους που έχουν εν-
ταχθεί στον Μηχανισμό ανέρχεται μέχρι σή-
μερα στα 69,798 εκατ. ευρώ.

INFO
Περιορισμένο
ενδιαφέρον για 
τον μηχανισμό
“ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”
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H ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έχει τη δική
της “γωνιά” στον Θανόπουλο

Μέχρι τις 6 Απριλίου συνεχίζεται η πρώτη
ενέργεια της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στο
λιανεμπόριο για το 2021 με σκοπό την
προβολή και προώθηση του Σήματος της
Πρωτοβουλίας στο καταναλωτικό κοινό σε
συνεργασία με την Δ. Θανόπουλος Α.Ε,
που αποτελεί μια 100% ελληνική
οικογενειακή εταιρεία και το μοναδικό
ελληνικό σούπερ μάρκετ με ιστορία και
εμπειρία 144 χρόνων.

Μ ετά την επιτυχία και τη θερμή αποδοχή της
δράσης από το κοινό το προηγούμενο διάστη-
μα, από τις 17 Μαρτίου η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

έχει νέα, δυναμική εμφάνιση στο κατάστημα Θανόπου-
λος στη Νέα Κηφισιά με κεντρικό μήνυμα της ενέργειας
«Το ‘ψαξες;». H «γέννηση» της κοινής αυτής δράσης
προέκυψε με στόχο την περαιτέρω αναγνωρισιμότητα
του Σήματος ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αλλά και την προτροπή
προς τους καταναλωτές της αλυσίδας να το αναζητή-
σουν στις συσκευασίες των προϊόντων που ανήκουν στα
Μέλη της Πρωτοβουλίας κατά τη διάρκεια των αγορών
τους. 

Ποιες εταιρείες συμμετέχουν

Οι συμμετέχουσες εταιρείες είναι στο σύνολο τους
24 και διαθέτουν κωδικούς σε ειδική προσφορά. Συγκε-
κριμένα συμμετέχουν οι εταιρείες, Agrino, ΕΨΑ, Λουξ,
ΧΗΤΟΣ – ΖΑΓΟΡΙ, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ζυμαρικά
ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, Brava, Ευβοϊκή Ζύμη, KΥΚΝΟΣ,
Petrou Nuts, Βιολάντα, Endless-Ευρωχαρτική, Ελληνι-
κά Εκλεκτά Έλαια, Μανδρέκας, Χρυσά αυγά, Draculi
Coffee, Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης,
ΧΙΩΝ, Κτήμα Σκούρα, Μύλοι Θράκης,  Γεωδή και ΑΤΤΙ-

ΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ. 
Η συντονισμένη επικοινωνία της ενέργειας προβάλ-

λεται με ειδική κατασκευή που δημιουργεί μια «γωνιά»
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στο εσωτερικό του καταστήματος Θα-
νόπουλος. Παράλληλα, πραγματοποιείται προώθηση
της συνέργειας στο φυλλάδιο προσφορών και στα digi-
tal μέσα της Δ.Θανόπουλος Α.Ε, η οποία συνδυάζει αρ-
μονικά την παράδοση με τις σύγχρονες τάσεις προσφέ-
ροντας μια μοναδική αγοραστική εμπειρία. Η προβολή
θα ενισχυθεί σε επιλεγμένες ημέρες και από συνεργά-
τες-προωθήτριες, οι οποίες θα έχουν ως ρόλο να επικοι-
νωνούν με τους πελάτες της αλυσίδας και να απαντούν
σε ερωτήσεις που αφορούν στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ.  

Η  πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
Να σημειωθεί ότι στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ

ΜΑΣ συμμετέχουν οι εξής εταιρείες: Agrino, ΕΨΑ,
Λουξ, Νιτσιάκος, Ζαγόρι, Καλαμάτα Παπαδημητρίου,
ΜΕΓΑ, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, Φλώρινας Δι-
νάκη, Brava, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη,
SKAG, KΥΚΝΟΣ, HellasFrost, PetrouNuts, Captain’s,
Βιολάντα, Κτήμα Γεροβασιλείου, Endless-Ευρωχαρτι-
κή, TheWritingFields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά
Βλαχάκη, Galenica, Camper-Gaz, Μανδρέκας, Χρυσά
αυγά, Απ. Παπαδόπουλος- MeatCompany, Αφοί Χαΐτο-
γλου, TottisPack, DraculiCoffee, Αποστακτήρια Καλλι-
κούνη,  Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, Sa-
tiva, Αμπελώνες Ναβαρίνο, Κτήμα Βιβλία Χώρα, Πυρή-
νας, Biosolids, Κρόκος  Κοζάνης, ΧΙΩΝ, Γεωργική Ανά-
πτυξη, Δ. Κορωνάκης, Ε. Θυμέλης, ΔΙΡΦΥΣ, Κτήμα
Σκούρα, Τυροκομείο Καρακάνας, Τρικαλινός, Μύλοι
Δάκου, Μύλοι Θράκης, CARTONTEC, Γεωδή, ΜΕΒΓΑΛ,
Polyeco, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, Οικογένεια Στεργίου, Do-
mus, VITEX, Κατράδης, Forlabels, FLEXIA, Elikon Gra-
phic Arts, Φάρμα Κουκάκη, Καρύδης Labels

INFO
144 τα χρόνια
παρουσίας της Δ.
Θανόπουλος Α.Ε. στην
αγορά
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Για την καλύτερη δια-
σφάλιση της τήρησης των
βέλτιστων δυνατών προ-
τύπων βιωσιμότητας, η
Chiquita δεσμεύεται να
πληροί τις απαιτήσεις των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης των Ηνωμένων
Εθνών.

Οι Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης εδραιώθηκαν
για πρώτη φορά στη διά-
σκεψη των Ηνωμένων
Εθνών στο Ρίο ντε Τζανέι-
ρο της Βραζιλίας το 2012,
και συμπεριλαμβάνουν
17 αλληλένδετους στό-
χους που αφορούν στην
αντιμετώπιση ποικίλων
θεμάτων, όπως την απει-
λή της κλιματικής αλλα-
γής, την επίτευξη της ισό-
τητας των φύλων, τη βελ-
τίωση της υγείας και την
εξάλειψη της φτώχειας,
έως το 2030.

Chiquita: Επιτυγχάνει τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Δωρεά υγειονομικού υλικού 
από το Επιμελητήριο Αργολίδας

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας κ. Φώτιος Δαμούλος και ο
κ. Δημήτριος Μαγκλάρας Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ και εξυπηρέτησης επιχειρή-
σεων, παρέδωσαν υγειονομικό υλικό για την κάλυψη των αυξημένων
αναγκών του υγειονομικού προσωπικού της ΚΟΜΥ Αργολίδας.

Η δωρεά αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων και ενεργειών του
Επιμελητηρίου Αργολίδας, με σκοπό την στήριξη των δομών υγείας του
νομού και την υποστήριξη του μετώπου κατά της εξάπλωσης της πανδη-
μίας του κορονοϊού.

“Αέρας” ανανέωσης 
για το Επιμελητήριο
Φθιώτιδας

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας επανασχε-
δίασε την εταιρική του ταυτότητα. Όπως ανα-
φέρει: “Η σκέψη: Ένα σχήμα και δύο γράμμα-
τα που διακρίνονται, αντιπροσωπεύουν τη
νέα εποχή του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας,
που νοητά το Ε & το Φ κινούνται μέσα στο χώ-
ρο. Ε (Έψιλον) Επιμελητήριο, Φ (Φι) Φθιώτι-
δα, Χώρος, Ορθογώνιο, Λογική…”.



Η εταιρεία Μύλοι Λούλη,
με υψηλό αίσθημα ευθύνης
απέναντι στην κοινωνία και
τους συνεργάτες της, στηρί-
ζει τους κατοίκους των πε-
ριοχών Ελασσόνας και Τυρ-
νάβου που έχουν πληγεί
από τον σεισμό.

Με την προσφορά 2 τό-
νων αλεύρι σε συνεργάτες
της στους δήμους Ελασσό-
νας και Τυρνάβου, η εται-
ρεία υποστηρίζει έμπρακτα
τις τοπικές κοινωνίες σε αυ-
τές τις δύσκολες συνθήκες
που καλούνται να αντιμετω-
πίσουν. Συγκεκριμένα, η
δωρεά αλεύρων από τη Μύ-
λοι Λούλη θα αξιοποιηθεί
από τους τοπικούς αρτοποι-
ούς, κατόπιν συνεννόησης
με τον Πρόεδρο Αρτοποιών
Λάρισας, στην παραγωγή
ψωμιού για τους συμπολίτες
μας των παραπάνω περιο-
χών.

Unilever: Στηρίζει το κοινωνικό οδοντιατρείο της Praksis

Μύλοι Λούλη: Δύο τόνοι αλεύρι στους πληγέντες της Θεσσαλίας

Η ανανέωση, για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά, της επιτυχημένης συνεργασίας ανάμε-
σα στην ΕΛΑΪΣ - Unilever Hellas και την
ανεξάρτητη ανθρωπιστική οργάνωση
PRAKSIS επισφραγίστηκε και επίσημα με
αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Στο-
ματικής Υγείας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, «η
Unilever θα εξακολουθήσει να στηρίζει το
Κοινωνικό Οδοντιατρείο της Praksis, το
οποίο προσφέρει δωρεάν οδοντιατρική
φροντίδα σε όσους δεν έχουν πρόσβαση
σε βασικές παροχές υγείας, καλύπτοντας
τα έξοδα λειτουργίας για όλο το έτος».

«Η Unilever στην Ελλάδα, όπως και σε
όλο τον κόσμο, έχει θέσει εδώ και χρόνια
ως προτεραιότητα να βρίσκεται δίπλα σε
άτομα που αντιμετωπίζουν αυξημένες
ανάγκες, μόνιμες ή έκτακτες. Προκειμέ-
νου να υλοποιεί τον κορυφαίο αυτό στόχο,
αναζητά συμπράξεις με οργανώσεις και
ανθρώπους που μοιράζονται το όραμά της
για μια κοινωνία μεγαλύτερης ευημερίας,
χωρίς αποκλεισμούς. “Οχήματα” σ’ αυτή
τη διαδρομή είναι οι αειφόρες μάρκες της -
ή, αλλιώς, “μάρκες με σκοπό” - όπως το
Dove, η ΑΙΜ, η Knorr, η Klinex, το Skip και
πολλές άλλες».
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Lidl Ελλάς: Είδη οικιακής χρήσης
από ανακυκλωμένο πλαστικό

Είδη οικιακής χρήσης από
ανακυκλωμένο πλαστικό προσφέρει
για πρώτη φορά η Lidl Ελλάς.

Σ ύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο
πλαίσιο της στρατηγικής REset Plastic, η
Lidl αποσκοπεί στη μείωση χρήσης πλα-

στικού και στην αύξηση της χρήσης ανακυκλω-
μένου πλαστικού προκειμένου να βρεθεί ένα
βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του οράματός
της «Λιγότερο πλαστικό - Κλειστοί Κύκλοι πρώ-
των υλών».

Νέα πνοή στο πλαστικό

Από τον Μάρτιο 2021, η Lidl έχει εντάξει
προϊόντα στην γκάμα της, τα οποία αποτελούν-
ται σε ποσοστό τουλάχιστον 95% από ανακυ-
κλωμένο πλαστικό. Χάρη στα νέα είδη οικιακής
χρήσης, η παραγωγή των οποίων απαιτεί ση-
μαντικά λιγότερους πόρους σε σχέση με τα πα-
ραδοσιακά νέα πλαστικά προϊόντα, η Lidl και η
PreZero δίνουν νέα πνοή στο πλαστικό. Τα νέα
και φιλικά πλέον προς το περιβάλλον προϊόντα,
όπως πτυσσόμενα τελάρα, καλάθια/λεκάνες
ρούχων, κουτιά αποθήκευσης και κάδοι απορ-
ριμμάτων, συμπληρώνουν την γκάμα ειδών οι-
κιακής χρήσης της Lidl.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, το
πλαστικό χρησιμοποιείται για την παραγωγή
πολλών προϊόντων, αλλά και ως υλικό συ-
σκευασίας. Η υψηλή κατανάλωση πόρων για

την παραγωγή πλαστικών προϊόντων, τα χαμη-
λά ποσοστά ανακύκλωσης, καθώς και η περι-
βαλλοντική επιβάρυνση από τα πλαστικά απορ-
ρίμματα, καθιστούν το πλαστικό έναν πόρο με
έντονο αντίκτυπο στο περιβάλλον, με αποτέλε-
σμα η χρήση του να εγείρει σοβαρές ανησυχίες.
Για τον λόγο αυτόν, η Lidl έχει θέσει ως στόχο τη
χρήση περισσότερου ανακυκλωμένου πλαστι-
κού και επομένως, την αποτελεσματική επανα-
χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.

Η αξιοποίηση

Με τη σειρά των νέων προϊόντων οικιακής
χρήσης, η Lidl επικεντρώνεται στο ανακυκλω-
μένο πλαστικό: Tα πλαστικά απορρίμματα των
νοικοκυριών συλλέγονται από την PreZero, κα-
θαρίζονται και μεταποιούνται σε ανακυκλωμέ-
νους πλαστικούς κόκκους. Στη συνέχεια, από
αυτούς τους κόκκους, παράγονται νέα, υψηλής
ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον προϊόν-
τα.

Χάρη στα είδη οικιακής χρήσης από ανακυ-
κλωμένο πλαστικό, οι πελάτες διαθέτουν μια
πιο βιώσιμη εναλλακτική επιλογή και μπορούν
να αξιοποιήσουν την αγοραστική τους δύναμη
για να συμβάλουν ενεργά στη διατήρηση ση-
μαντικών πόρων. Με αυτόν τον τρόπο, 1.500
τόνοι ανακυκλώσιμου υλικού έχουν ήδη χρησι-
μοποιηθεί για την παραγωγή νέων ειδών οικια-
κής χρήσης, αποφεύγοντας τη χρήση νέου πλα-
στικού.

INFO
1.500 τόνοι
ανακυκλώσιμου
υλικού έχουν ήδη
χρησιμοποιηθεί 
95% το ανακυκλωμένο
πλαστικό σε προϊόντα
Lidl
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Ανανέωση της συνεργασίας 
Μασούτη - «Αποστολής»

Στην ανανέωση της συνεργασίας
τους προχώρησαν η Αρχιεπισκοπή
Αθηνών, μέσω της «Αποστολής»,
και η «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.»,
με σκοπό την υλοποίηση του
προγράμματος «Μαζί, όπου υπάρχει
ανάγκη» για τη στήριξη οικογενειών
που ζουν στα όρια της φτώχειας.

Τ ο σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη
στην Αρχιεπισκοπή από τον Αρχιεπίσκο-
πο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυ-

μο και τον κ. Ιωάννη Μασούτη, διευθύνοντα
σύμβουλο της εταιρείας, παρουσία του γενικού
διευθυντή της «Αποστολής», Κωνσταντίνου
Δήμτσα, και συνεργατών.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα
Το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει τη διανο-

μή χιλιάδων δεμάτων με τρόφιμα, σε οικογένει-
ες των ακριτικών περιοχών που έχουν ανάγκη,
σε συνεργασία με τις Μητροπόλεις, ενώ παράλ-
ληλα καλύπτονται και ανάγκες σε άλλες περιο-
χές της χώρας.

«Η συνεργασία αυτή είναι ένας μεγάλος
σταθμός στην ιστορία της ‘'Αποστολής''», τόνι-
σε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ευχήθηκε
«να προοδεύσουμε, ώστε να μη χρειάζεται να
αυξάνονται τα δέματα, αλλά να μειώνονται. Η
βοήθειά σας να χρησιμοποιείται σε άλλους στό-
χους. Αυτό είναι όνειρο και η ευχή μας και γι'

αυτό πρέπει να εργαζόμαστε, όχι μόνο εμείς,
αλλά όλη η Ελλάδα».

Από την πλευρά του, ο κ. Μασούτης ευχή-
θηκε «να μη χρειάζεται ο κόσμος τη δική μας
ανάγκη» και σημείωσε πως «κλείνοντας τα τέσ-
σερα χρόνια συνεργασίας, έχουμε ξεπεράσει
τα 1.700.000 γεύματα και έχουμε σκοπό να ξε-
περάσουμε τα δύο εκατομμύρια».

Λίγα λόγια για την 
εταιρεία Μασούτης

Tο 1976, ο ιδρυτής της εταιρείας κ. Διαμαν-
τής Μασούτης εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα
της αλυσίδας στην οδό Κ. Κρυστάλλη, στην καρ-
διά της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, η εταιρεία Δια-
μαντής Μασούτης Α.Ε., διαθέτει ένα μεγάλο δί-
κτυο καταστημάτων στη Βόρεια Ελλάδα και ση-
μαντική θέση στο χώρο του λιανικού εμπορίου,
ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται ανάμε-
σα στις μεγαλύτερες αλυσίδες.

Με 333 καταστήματα, 311 καταστήματα λια-
νικής, 22 καταστήματα χονδρικής Cash & Carry,
ένα κέντρο αποθήκευσης και διανομής στο Κα-
βαλάρι και ένα στο Βιομηχανικό πάρκο Μαρκό-
πουλο, Αττική, καλύπτει γεωγραφικά όλες τις
περιφέρειες της Μακεδονίας, της Θράκης, της
Θεσσαλίας, της Ηπείρου, τη Φθιώτιδα, την Εύ-
βοια, την Αιτωλοακαρνανία, την Αττική και τα
νησιά Θάσο, Λήμνο, Λέσβο, Χίο και Άνδρο.
Απασχολεί περισσότερους από 8.150 εργαζό-
μενους.

INFO
1976: Το πρώτο
κατάστημα Μασούτης
333: Τα καταστήματα
της εταιρείας
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Τα Αβγά Βιολογικής Γεωρ-
γίας Τσακίρη, παράγονται στα
ιδιόκτητα κτήματα της οικογέ-
νειας, στη Νεοχωρούδα Θεσσα-
λονίκης, από κότες που ζουν
ελεύθερες, όπως στο κοτέτσι
του παππού, αλλά τρέφονται
αποκλειστικά «βιολογικά». Για
την εκτροφή των πουλερικών
χρησιμοποιούνται, καλαμπόκι,
σιτάρι καθώς επίσης και τριφύλ-
λι, όλα ελληνικά και προπάντων
βιολογικά. Τα κτήματα όπως και
οι ζωοτροφές της εταιρείας είναι
πιστοποιημένα βιολογικά από
τον πιστοποιητικό οργανισμό
aCert. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί
ότι δεν χρησιμοποιείται ίχνος
τροφής ζωικής προέλευσης ενώ
λείπει παντελώς η χρήση φαρ-
μάκων. Επί της ουσίας, η κότα
μεγαλώνει σε ένα απόλυτα φυ-
σικό περιβάλλον με όλες τις
«πολυτέλειες» που της προσφέ-
ρει η φύση. Θα τα αναγνωρίσετε
από το πρώτο ψηφίο στον κωδι-

κό παραγωγού στο κέλυφός
τους, ο οποίος είναι το 0. TSAKI-
RIS FAMILY

Η TSAKIRIS FAMILY AE είναι
μια οικογενειακή επιχείρηση.
Αποτελεί εξέλιξη της ΑΒΓΑ ΝΕ-
ΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ. Με
έδρα τη Νεοχωρούδα Θεσσαλο-
νίκης, βασικό της αντικείμενο
ήταν παραγωγή και η τροφοδο-
σία της αγοράς της Θεσσαλονί-
κης με φρέσκα αβγά. Το 1988 η
επιχείρηση πέρασε στη δεύτερη
γενιά. Σταδιακά, επέκτεινε το δί-
κτυο διανομής της και στα τέλη
της δεκαετίας του 90’ εξυπηρε-
τεί όλη τη Μακεδονία. Το 2005
μπαίνει ενεργά στον χώρο και η
τρίτη γενιά. Η οικογένεια απο-
φασίζει να επενδύσει στην προ-
σθήκη της υπεραξίας των προ-
ϊόντων και ξεκινά μια σειρά
επενδύσεων σε ειδικές εκτρο-
φές (αβγά βιολογικής γεωργίας,
ελευθέρας βοσκής, Ω3). 

Σαρδέλα Μαρινάτη Φιλέτο Trikalinos

Αβγά Βιολογικής Γεωργίας Τσακίρη

H Trikalinos Σαρδέλα Μαρινάτη
Φιλέτο αποτελεί έναν υψηλής ποι-
ότητας μεζέ από σαρδέλα φιλέτο,
χωρίς δέρμα, η οποία είναι μαρινα-
ρισμένη στα πιο αγνά και φρέσκα
υλικά του τόπου μας. Η απουσία
συντηρητικών, πρόσθετων και
οποιασδήποτε χημικής επεξεργα-
σίας, όπως και τα αγνά υλικά της
μαρινάδας της, διατηρούν τη σαρ-
δέλα φρέσκια και γευστική σε όλη
τη διάρκεια ζωής της. Είναι κατάλ-
ληλο συνοδευτικό ούζου, ρακής,
τσίπουρου, αποσταγμάτων και βότ-
κας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
σαλάτες, σάλτσες ζυμαρικών, πί-
τσες και ριζότο για να εμπλουτίσει
γευστικά κάθε πιάτο με την αύρα
της θάλασσας. Από το 1856 η κλη-
ρονομιά επεξεργασίας των αυγών
του θηλυκού Κέφαλου, περνά για
τέσσερις γενιές από παππού σε υιό,
στην οικογένεια Τρικαλινός. Σήμε-
ρα, με πίστη στην παράδοση και
όραμα για το αύριο, η εταιρία Trika-
linos καινοτομεί παράγοντας ποι-
οτικά ανώτερα προϊόντα, υψηλής
διατροφικής αξίας. 



Η οικογενειακή επιχείρηση Χρυσό Μήλο
με σπιτική φροντίδα παρασκευάζει, από το
1978, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, πετιμέ-
ζι, και μηλόξιδα, ακολουθώντας με ευλάβεια
τις παραδοσιακές συνταγές που διατηρεί
αναλλοίωτες από γενιά σε γενιά. Στηρίζεται
στην τοπική παραγωγή της ευρύτερης περιο-
χής του Πηλίου, η οποία διαθέτει έναν φυσικό
πλούτο φρούτων και καρπών εξαιρετικής ποι-
κιλίας και ποιότητας. Τα προϊόντα παράγονται
μόνο εκλεκτά και αγνά υλικά, δίνοντας έμφα-
ση στην προσεκτική επιλογή και διαλογή των
φρούτων, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο
γευστικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Τα παραδοσιακά γλυκά κουταλιού είναι
παρασκευασμένα είναι 100% φυσικά προϊόν-
τα παρασκευασμένα με σπιτικές συνταγές χω-
ρίς προσθήκη συντηρητικών και γλυκόζης. Η
απόλυτη ισορροπία μεταξύ του φρούτου και
του σιροπιού τα κάνουν ένα μοναδικό γλύκι-
σμα που μπορεί να συνοδέψει τον καφέ ή να
προστεθεί πάνω από γιαούρτι, παγωτό, βά-
φλες ή κέικ. Είναι διαθέσιμα σε 12 γεύσεις σε
γυάλινο βάζο των 450g!

Αφρίνα από τη «Xiros αλάτι Μεσολογγίου»

Παραδοσιακά γλυκά Πηλίου σε 12 γεύσεις

Ο ανθός αλατιού Fleur De Sel
αφρίνα έχει κάτασπρο χρώμα, κρυ-
σταλλική και αφρώδη μορφή ενώ η
υγρασία που διαθέτει του χαρίζει μο-
ναδική υφή. Είναι γνωστό ότι αποτελεί
μια από τις πιο δημοφιλείς προτιμήσεις
των σεφ παγκοσμίως. Οι αλυκές Με-
σολογγίου προσφέρουν απλόχερα
αυτό το δώρο της φύσης, τον ανθό
αλατιού Fleur De Sel αφρίνα σε όλους
μέσω της εταιρείας “Xiros αλάτι Μεσο-
λογγίου”. Συνοδεύει άψογα ψητό κρέ-
ας ή ψάρι, σαλάτες και λαχανικά. Διατί-
θεται σε συσκευασία βαζάκι 250gr και
σε σακουλάκι 500gr, 1kg. Είναι ένα
πολύ ιδιαίτερο προϊόν, ο ανθός αλατι-
ού Fleur-de-sel ευρέως γνωστό ως
αλάτι άριστης ποιότητας και ως ο βασι-
λιάς του αλατιού. Έχει ξεχωριστή γεύ-
ση, ελαφριά, λειώνει στο στόμα, δημι-
ουργώντας μια μοναδική αίσθηση.
Δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία,
είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία όπως
φθόριο, μαγνήσιο, κάλιο, ασβέστιο.
Συγκεντρώνεται στην επιφάνεια του
νερού στις αλυκές και συλλέγεται αυ-
στηρά με το χέρι. 
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Η ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ συνεχίζει την παράδοση της
γνωστής οικογένειας ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ,
το όνομα της οποίας είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με το χαλβά από το
1926. Το μικρό εργαστήριο στην ́ Ασ-
σηρο σύντομα έδωσε τη θέση του σε
ένα βιοτεχνικό χώρο στη Νεάπολη
Θεσσαλονίκης (1954) για να μετεγ-
κατασταθεί στη συνέχεια σε ένα σύγ-
χρονο εργοστάσιο στην ́ Αγχίαλο
Θεσσαλονίκης (1978) που εξοπλί-
στηκε με μηχανήματα τελευταίας τε-
χνολογίας, διατήρησε όμως την πα-
ραγωγική διαδικασία που ήθελε το
χαλβά να είναι χειροποίητος και που
τον έκανε γνωστό και αγαπητό σε
όλη την Ελλάδα. Σήμερα η εταιρεία
λειτουργεί και πάλι στον τόπο όπου
γεννήθηκε σε σύγχρονες και άρτια
εξοπλισμένες εγκαταστάσεις προ-
σφέροντας το χειροποίητο χαλβά
«ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ» σε διάφορους τύ-
πους. Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρεί-
ας περιλαμβάνεται και ο χαλβάς με
βανίλια «ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ» σε συ-
σκευασία των 400 γραμμαρίων. 

Κατσικίσιο τυρί Εβροφάρμα

Χειροποίητος χαλβάς «ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ»

Γραβιέρα Κρήτης 
Π.Ο.Π. ΓΥΠΑΣ

Τα τυροκομικά προϊόντα ΓΥΠΑΣ παρα-
σκευάζονται, χρησιμοποιώντας αποκλειστι-
κά κρητικό γάλα, πρόβειο και γίδινο και
έχουν κατακτήσει με τη γεύση τους και τους
πιο απαιτητικούς.

Το τυροκομείο, μεταξύ άλλων, διαθέτει
και την Γραβιέρα Κρήτης Π.Ο.Π. ΓΥΠΑΣ, ένα
σκληρό τυρί, από αγνό αιγοπρόβειο γάλα,
τουλάχιστον 3μηνης ωρίμανσης. Πρόκειται
για ένα τυρί με γεμάτη και ελαφρώς πικάντι-
κη γεύση. Είναι κατάλληλο να συνοδεύσει
μοναδικά ένα ποτήρι κρασί, με φρούτα, παξι-
μάδια και κριτσίνια. Μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε σαγανάκι, τριμμένο σε διάφορα φα-
γητά ή σκέτο σαν επιτραπέζιο τυρί.

Το Κατσικίσιο τυρί Εβροφάρμα είναι ένα λευκό τυρί άλμης που παράγεται
αποκλειστικά από φρέσκο γάλα από κατσίκια της Θράκης, καλλιέργεια, πυτιά
και αλάτι. Διαθέτει ιδιαίτερη γεύση και παράγεται με τον παραδοσιακό τρόπο
τυροκόμησης. Έχει σκληρή πάστα, λευκό χρώμα και ελαφρά υπόξινη γεύση.
Κυκλοφορεί σε φακελάκι των 200 gr, σε Τάπερ των 400 gr και σε άλμη σε δο-
χείο των 15 kg. Η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ξεκίνησε ως οικογενειακή επιχείρηση, με ό,τι
σημαίνει αυτό σε φιλοσοφία, νοοτροπία και αξίες και κατόρθωσε να εξελιχθεί
σε μια μεγάλη γαλακτοβιομηχανία με σημαντική παρουσία τόσο στην ελληνική
όσο και στην διεθνή αγορά.




