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Ανάπτυξη 282% στην αξία
των ηλεκτρονικών (online)
αγορών κατέγραψε το κα-

νάλι του Online Super Market
στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο
του 2021 συγκριτικά με το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2020, σύμφω-
να με την έκθεση που δημοσιεύει
η Convert Group. Τους μήνες Ια-
νουάριο, Φεβρουάριο και Μάρ-
τιο σημειώθηκε αύξηση σε αξία
(ευρώ) online αγορών στις εξής
κατηγορίες: +402% σε ποτά και
αναψυκτικά, +366% σε προϊόντα
αρτοποιίας, +344% σε φρέσκα
τρόφιμα, +313% σε κατεψυγμένα
τρόφιμα, +271% σε συσκευασμέ-

να τρόφιμα, +248% σε προϊόντα
για κατοικίδια, +239% σε καλλυν-
τικά και είδη περιποίησης, +175%
σε χαρτικά και είδη καθαρισμού
και +97% σε προϊόντα περιποί-
ησης και τρόφιμα για βρέφη και
παιδιά. Στα ευρήματα της εταιρεί-
ας φαίνεται ιδιαίτερα ενθαρρυν-
τικό το γεγονός πως η συνήθεια
των online αγορών από σούπερ
μάρκετ, άλλαξε ανεπιστρεπτί με
την έκρηξη της υγειονομικής κρί-
σης και ήρθε για να μείνει στη
ζωή του Έλληνα καταναλωτή. Η
εμφάνιση των πλατφορμών deli-
very μέσα στο 2020, με το ελάχι-
στο όριο παραγγελιών να φτάνει

ακόμη και στα 5 ευρώ αλλά και οι
πιο συχνές online παραγγελίες
από τα νοικοκυριά, μείωσαν κατά
20 ευρώ τη μέση αξία του ηλε-
κτρονικού καλαθιού στα 78,70
ευρώ με το ΦΠΑ, από 100 ευρώ
με το ΦΠΑ στο πρώτο τρίμηνο του
2020. Σχεδόν 9 στα 10 ηλεκτρονι-
κά καλάθια φέτος περιέχει φρέ-
σκα τρόφιμα, επιβεβαιώνοντας
για ακόμη μια φορά πως η τάση
του καταναλωτή να εμπιστεύεται
το online κανάλι για την ποιότητα
της επιλογής των φρέσκων τρο-
φίμων και την ταχύτητα της πα-
ράδοσής τους, ήρθε για να μείνει
στην ελληνική καθημερινότητα.
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Αύξηση 282% στις πωλήσεις των
ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ



Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό
Θεόνη ανακοίνωσε τη
συμπλήρωση 28 Διεθνών
Βραβείων Ποιότητας,
διατηρώντας τη θέση του πιο
Βραβευμένου Ελληνικού
Νερού στον κόσμο.

Σ το πλαίσιο της φετινής διοργά-
νωσης Monde Selection
Awards 2021, το Θεόνη κατά-

φερε να αποσπάσει το Gold Award για
την ανθρακούχα εκδοχή του, δύο
βραβεία Grand Gold Quality Award
για τη γυάλινη και την pet συσκευασία
του ενώ του έχει αποδοθεί και η ανω-
τάτη των διακρίσεων, η πλακέτα Inter-
national High Quality Trophy.

Για έβδομη συνεχή χρονιά, ο διε-
θνής οργανισμός Monde Selection
ξεχωρίζει και επιβραβεύει το Φυσικό
Μεταλλικό Νερό Θεόνη, το «διαμάν-
τι» που αναβλύζει φυσικά από την Πη-
γή Γκούρα και διακρίνεται για το pH
του με τιμή 8 και για τα μοναδικά ποι-
οτικά του χαρακτηριστικά που το
έχουν αναγάγει στο πιο Βραβευμένο
Ελληνικό Νερό στον Κόσμο.

Ένα διακεκριμένο 
brand name

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Θεόνη Α.Ε., κ. Δημήτρης
Τσέλιος, δήλωσε «Ευχαριστούμε
θερμά τον Διεθνή Οργανισμό Monde
Selection για την επιβράβευση που
αποδίδει για ακόμα μία χρονιά στο
ΘΕΟΝΗ, στο Ελληνικό νερό που μέσα
σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει να απο-
τελεί ένα διακεκριμένο brand name
τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή
αγορά. Δεσμευόμαστε πως αυτή η εμ-
πιστοσύνη προς τα προϊόντα μας θα

εξακολουθήσει να αποτελεί κινητήριο
δύναμη για το μέλλον, στοχεύοντας
σταθερά στη δημιουργία μία ανώτε-
ρης εμπειρίας κατανάλωσης νερού».

Αξίζει να σημειωθεί πως η διάκρι-
ση International High Quality Trophy
αποδίδεται σε προϊόντα που έχουν
βραβευτεί τουλάχιστον τρεις συνεχό-
μενες χρονιές με Gold Quality Award
ή Grand Gold Quality Award από τον
οργανισμό Monde Selection. Μετά το
2017, το Θεόνη τιμάται για 2η φορά με
τη συγκεκριμένη διάκριση, καθώς
αποσπά το Χρυσό Βραβείο Ποιότητας
από τον Οργανισμό Monde Selection
κάθε χρόνο από το 2015 έως σήμερα.

Monde Selection

Η Monde Selection προσφέρει μια
παγκόσμια αξιολόγηση καταναλωτι-
κών προϊόντων. Κάθε χρόνο μια ομά-
δα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων
αφιερώνει χρόνο για να αναλύσει κά-
θε προϊόν ξεχωριστά, βάσει 25 παρα-
μέτρων που καλύπτουν αισθητικές,
επιστημονικές και νομικές πτυχές,
εξέχουσας σημασία για τους κατανα-
λωτές. Παρά τις δύσκολες παγκό-
σμιες συνθήκες στο πλαίσιο της παν-
δημίας, η διοργάνωση Monde Selec-
tion συγκέντρωσε και φέτος πλήθος
συμμετοχών, καθώς συμμετείχαν πε-
ρισσότερες από 1.000 εταιρίες από 90
διαφορετικές χώρες.
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INFO
Η ΑΗΒ Γκρουπ ΑΕ
ιδρύθηκε το 1996

40 άτομα απασχολούνται
στη μονάδα εμφιάλωσης

Σχεδόν 9 στα 10 ηλεκτρονι-
κά καλάθια φέτος περιέχει
φρέσκα τρόφιμα, επιβεβαι-
ώνοντας για ακόμη μια φο-
ρά πως η τάση του κατανα-
λωτή να εμπιστεύεται το on-
line κανάλι για την ποιότητα
της επιλογής των φρέσκων
τροφίμων και την ταχύτητα
της παράδοσής τους, ήρθε
για να μείνει.

Θύμιος Κτενίδης 



O Περιφερειάρχης Δυτι-
κής Μακεδονίας Γεώργιος
Κασαπίδης, συνοδευόμε-
νος από τον Περιφερειακό
Σύμβουλο, Σωτήριο Βόσ-
δου, συναντήθηκαν με τον
πρόεδρο του Επιμελητηρί-
ου Φλώρινας, Σάββα Σαπα-
λίδη. Σκοπός της συνάντη-
σης ήταν οι κοινές ενέργει-
ες για την πιστοποίηση της
πιπεριάς Φλωρίνης ως ιδιό-
τυπου παραδοσιακού προ-
ϊόντος αλλά και η προσπά-
θεια ως ΠΟΠ προϊόν.

“Πιστεύουμε πως με την
κατοχύρωση της πιπεριάς
Φλωρίνης θα αυξηθεί η
καλλιέργεια, αλλά και μετα-
ποίηση του προϊόντος συμ-
βάλλοντας στην ανάπτυξη
δίνοντας, πλούτο στην πε-
ριοχή”, αναφέρει η ανακοί-
νωση του Επιμελητήριου.

Συνάντηση για το θέμα της πιπεριάς Φλωρίνης

To Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
για το έργο ONTOCHAIN

Δεκαοκτώ προτάσεις από internet innovators, μεταξύ των οποίων και δύο
ελληνικές, επελέγησαν για τη δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος λογισμι-
κού, που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του έργου ONTOCHAIN, της πρωτοβου-
λίας Next Generation Internet της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εν λόγω προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από το έργο ONTOCHAIN, στο
οποίο συμμετέχει και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο ως εταίρος.

Το ONΤΟCHAIN διερευνά και παρέχει καινοτόμα διαλειτουργικά δεδομέ-
να στην «αλυσίδα» και «εκτός αλυσίδας», μεθόδους οντολογίας, γνώσης και
διαχείρισης πληροφοριών.

«Νέες δυναμικές 
συνέργειες» από 
Επιμελητήριο 
και Π.Ε. Πιερίας

Συνέχεια στην εποικοδομητική τους συ-
νεργασία δίνουν το Επιμελητήριο και η Περι-
φερειακή Ενότητα Πιερίας με μία σειρά δυ-
ναμικών συνεργιών προς όφελος της τοπι-
κής κοινωνίας και των επαγγελματιών της
περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Πιερίας, Ηλίας Χατζηχριστοδού-
λου, είχε συνάντηση εργασίας με την αντιπε-
ριφερειάρχη Πιερίας Σοφία Μαυρίδου προ-
κειμένου να υποστηρίξουν από κοινού μια
σειρά δράσεων για το επόμενο διάστημα.
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Βεργίνα: Χρυσό και αργυρό βραβείο στον
Concours International de Lyon 2021

Χρυσό και Αργυρό βραβείο
απέσπασαν η Βεργίνα Weiss και
Βεργίνα Red αντίστοιχα, στον
Παγκόσμιο Διαγωνισμό Concours
International de Lyon 2021, στην
κατηγορία της μπύρας.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στη
Λυών της Γαλλίας, την πρωτεύουσα της
γαστρονομίας και φημίζεται για τους

υψηλού κύρους συνεργάτες του, ενώ δέχεται
υποψηφιότητες από όλο τον κόσμο.

Βεργίνα Weiss και Βεργίνα Red
Η ήδη βραβευμένη Βεργίνα Weiss, η οποία

αναγνωρίζεται ως μία από τις καλύτερες μπύρες
του κόσμου στην κατηγορία Hefeweizen, έχοντας
κερδίσει μετάλλια και διακρίσεις στους μεγαλύτε-
ρους διεθνείς διαγωνισμούς, απέσπασε Χρυσό
βραβείο στην κατηγορία «Wheat-Wheat Beer-
Weizenbier-Hefeweizen Hell και βραβεύτηκε ως
η καλύτερη ελληνική μπύρα του διαγωνισμού,
αλλά και ως «μία από τις 10 καλύτερες μπύρες
Weiss παγκοσμίως».

Η Βεργίνα Weiss είναι «μία μπύρα με πλούσια
και αρωματική γεύση, σταρένια, αφρώδη και θο-
λή εμφάνιση, η οποία οφείλεται στην ειδική
αφροζύμη που περιέχει, δίνοντάς της ένα πλού-
σιο, φρουτώδες άρωμα που θυμίζει γαρύφαλλο
και μπανάνα».

Στον ίδιο διαγωνισμό, «η Βεργίνα Red, αρω-
ματικη�, κεχριμπαρε�νια μπυ�ρα φτιαγμε�νη με μο-
ναδικη� συνταγη� απο� σπα�νιες βυ�νες Θρα�κης, απέ-

σπασε Αργυρό βραβείο στην κατηγορία “Red and
Amber Lager”».

Η ιστορία της ζυθοποιίας

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης ιδρύθηκε
το 1996. Όλα άρχισαν στα μέσα της δεκαετίας του
’90, τότε που η Ελλάδα δε διέθετε πλέον ούτε μία
100% γνήσια ελληνική μπύρα. Ο Δημήτρης Πολι-
τόπουλος, γεννημένος στην Αθήνα, με πτυχίο χη-
μικού μηχανικού και MBA από το Stevens Institu-
te of Technology New Jersey, USA, αποφασίζει
να εξειδικεύσει τις γνώσεις του στη ζυθοποιία
αποκτώντας Brewing Technology Diploma από
το Siebel Institute of Technology Chicago Illinois,
USA,προκειμένου να υλοποιήσει μια παράτολμη
ιδέα: να επιστρέψει στην πατρίδα του και να δημι-
ουργήσει μια ελληνική ζυθοποιία με στόχο την
παραγωγή, την εμφιάλωση και την εμπορία μπύ-
ρας ανώτερης ποιότητας, που να παράγεται από
ελληνικό κριθάρι και να έχει ελληνικό όνομα.

Επιλέγει την περιοχή της Κομοτηνής, λόγω
της υψηλής ποιότητας νερού που διαθέτει (σύμ-
φωνα με την παράδοση, εκεί παράχθηκε για πρώ-
τη φορά ελληνική μπύρα στους αρχαίους χρό-
νους) και της στρατηγικής της θέσης αναφορικά
με την εγγύτητά της στις αγορές της υπόλοιπης
Ευρώπης και Ασίας, και ιδρύει τη Ζυθοποιία Μα-
κεδονίας Θράκης σηματοδοτώντας την έναρξη
της επανάστασης της ανεξάρτητης ζυθοποιίας
στην Ελλάδα. Το 1998 παράγεται η υψηλής ποι-
ότητας ΒΕΡΓΙΝΑ Premium Lager και το ταξίδι μιας
γνήσιας 100% ελληνικής μπύρας έχει μόλις αρχί-
σει...

INFO
1996: Ιδρύθηκε 
η Ζυθοποιία
Μακεδονίας
Θράκης 
1998: Παράγεται 
η υψηλής
ποιότητας
ΒΕΡΓΙΝΑ 
Premium Lager



Εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της
ΔΩΔΩΝΗ από την CVC Capital Partners

Σε συμφωνία εξαγοράς
πλειοψηφικού ποσοστού της
ΔΩΔΩΝΗ από το CVC Capital Partners
VII κατέληξαν το αμερικανικό
επενδυτικό κεφάλαιο και η SI Foods,
βασικός μέτοχος της
γαλακτοβιομηχανίας.

Σ το πλαίσιο της συμφωνίας οι ιδιοκτήτες της
SI Foods παραμένουν ενεργοί μέτοχοι,
διατηρώντας τη διοίκηση της ΔΩΔΩΝΗ,

των θυγατρικών εταιρειών και των λειτουργιών
της. Η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει τη βάση
τόσο για την SIF όσο και για την ΔΩΔΩΝΗ, για την
περαιτέρω ανάπτυξη κυρίως στην κατηγορία των
τυροκομικών προϊόντων, καθώς και σε παρεμφε-
ρείς κατηγορίες τροφίμων μέσω επενδύσεων και
πιθανών εξαγορών τόσο στην Ελλάδα, όσο και
στο εξωτερικό.

Η ιδιωτικοποίηση της ΔΩΔΩΝΗ
Η βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων

ΔΩΔΩΝΗ ιδιωτικοποιήθηκε το 2012 με την πώ-
ληση των μετοχών της στην SI Foods Ltd, έναν
επιχειρηματικό επενδυτικό όμιλο στον οποίο με-
τέχει και η Lime Capital Partners Ltd. Από την
ιδιωτικοποίηση της έως σήμερα, οι υφιστάμενοι
ιδιοκτήτες έχουν πετύχει σημαντική αναδιοργά-
νωση της εταιρείας, επενδύοντας σημαντικά κε-
φάλαια στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων,

στην ανάπτυξη της οργανωτικής δομής και στην
ενίσχυση των πωλήσεων και της εμπορικής πα-
ρουσίας. Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις της ΔΩΔΩ-
ΝΗ στο διάστημα αυτό έχουν διπλασιαστεί, με το
50% αυτών να προέρχεται από τη σημαντική ανά-
πτυξη στις αγορές του εξωτερικού. Από το 2012
μέχρι σήμερα, η εταιρία στηρίζει σημαντικά τον
πρωτογενή τομέα, έχοντας διαθέσει ποσό άνω
του 0,5 δισ. ευρώ στους προμηθευτές της, ενώ
έχει αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό στις εγκατα-
στάσεις της στην Ελλάδα από 270 σε περισσότε-
ρους από 600 εργαζομένους.

Εταιρεία - κολοσσός

H CVC Capital Partners αποτελεί ηγέτιδα συμ-
βουλευτική και επενδυτική εταιρεία σε διεθνές
επίπεδο, με γραφεία σε 23 χώρες σε Ευρώπη,
Ασία και ΗΠΑ. Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η
CVC είναι επενδυμένα σε περισσότερες από 90
επιχειρήσεις παγκοσμίως και απασχολεί περισ-
σότερους από 450.000 εργαζομένους. Από το
2017 ως σήμερα, η CVC αποτελεί μια από τις πλέ-
ον δραστήριες επενδυτικές εταιρείες στην Ελλά-
δα, διαθέτοντας στελέχη με μόνιμη παρουσία στη
χώρα μας και έχοντας επενδύσει ποσό άνω του 1
δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία. Στις επενδύ-
σεις της περιλαμβάνονται το Hellenic Healthcare
Group, το e-travel, η Skroutz, η D-Marin, η Vivar-
tia, καθώς και η πρόσφατα αποκτηθείσα Εθνική
Ασφαλιστική.

INFO
Πάνω από 5
τόνους προϊόντων
έχει διαθέσει 
η ΔΩΔΩΝΗ 
σε σωματεία
φροντίδας παιδιών 
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Αύξηση στα κέρδη α’ τριμήνου
για την Heineken

Ενισχύθηκαν τα καθαρά κέρδη της
Heineken NV στο α΄ τρίμηνο χάρη
στους υψηλότερους όγκους σε
περισσότερες από 40 αγορές στις
οποίες δραστηριοποιείται.

Η ολλανδική ζυθοποιία ανακοίνωσε καθα-
ρά κέρδη 168 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο,
σε σχέση με τα 94 εκατ. ευρώ πριν από

ένα άχρονο, και έναντι των 299 εκατ. ευρώ στην
αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι όγκοι για το brand Heineken αυξήθηκαν
12% σε ετήσια βάση, κυρίως χάρη στην πρόοδο
που σημειώθηκε στην Ανατολική Ευρώπη, στην
Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στην Ασία -Ε ιρηνικό
και πιο ήπια, στη Λατινική Αμερική.

“Οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες ήταν σε πτώ-
ση εξαιτίας της πανδημίας και των συναφών πε-
ριορισμών”, τόνισε η Heineken, προσθέτοντας
πως “αναμένουμε ότι οι συνθήκες της αγοράς
σταδιακά θα βελτιωθούν στο β΄ μισό του έτους,
ανάλογα με τη διάθεση των εμβολίων”.

Η ιστορία της Heineken
Το 1873 ο νεαρός επιχειρηματίας Gerard Hei-

neken ανακάλυψε το πάθος του για τη ζυθοποιία.
Έτσι, αγόρασε ένα κομμάτι γης στο σημερινό κέν-
τρο του Άμστερνταμ, έχτισε ένα ζυθοποιείο και
έβαλε στόχο να τελειοποιήσει τη συνταγή που

έμελλε να γίνει σύντομα η πρώτη "premium" la-
ger μπίρα της Ολλανδίας. Η φήμη της εξαπλώθη-
κε γρήγορα και το όνομα Heineken, που τυπωνό-
ταν σε κάθε φιάλη, έγινε το εθνικό σύμβολο ποι-
ότητας. Μέσα στα επόμενα 140 χρόνια το ζυθο-
ποιείο επεκτάθηκε, τα παιδιά και τα εγγόνια του
Gerard εξερεύνησαν νέους κόσμους, αλλά το
όνομα στη φιάλη δεν άλλαξε ποτέ. Σήμερα, τέσ-
σερις γενιές αργότερα, έχουν το ίδιο πάθος για
την παρασκευή "premium" μπίρας. 

Η... συνταγή της επιτυχίας

Η επιτυχία της Heineken οφείλεται στα αγνά,
φυσικά συστατικά της: βύνη κριθαριού, νερό, λυ-
κίσκος και μια μικρή αλλά σημαντική ποσότητα
μαγιάς Α. Η μοναδική μαγιά Α της Heineken είναι
εκείνη που της δίνει μια πλούσια, ισορροπημένη
γεύση με τις διακριτικές φρουτώδεις νότες που
χαρακτηρίζουν κάθε Heineken από το 19ο αιώνα.
Καθώς περνούσαν τα χρόνια, οι ζυθοποιοί της συ-
νέχιζαν να τελειοποιούν την τέχνη τους. Έμαθαν
ότι χρησιμοποιώντας οριζόντιες δεξαμενές και
όχι τις συνηθισμένες κατακόρυφες για τη ζύμωση
της μπίρας, δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες
πίεσης για τη μαγιά A. Αυτό είναι το συστατικό που
δίνει στη Heineken τη χαρακτηριστική ισορροπη-
μένη, πλούσια γεύση της. Επίσης, έμαθαν ότι
χρειάζονται 28 ημέρες για να παρασκευαστεί μια
μπίρα με όμορφο χρυσοκίτρινο χρώμα. 

INFO
Καθημερινά
σερβίρονται 25
εκατ. Heineken
σε 192 χώρες



Η HELL επεκτείνει την γκάμα των παγωμένων καφέ-
δων της με δύο νέες ξεχωριστές γεύσεις. Το ENERGY
COFFEE, που σύμφωνα με στοιχεία από τα έσοδα και τον
αριθμό πωλήσεων από τον Δεκέμβριο του περασμένου
έτους αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο στη κατηγορία του από
τους Έλληνες καταναλωτές, παρουσιάζει δύο νέες γεύ-
σεις για τους λάτρεις του καφέ. Ο λόγος για το ENERGY
COFFEE Coconut, το οποίο είναι ιδανικό για άτομα που πα-
ρουσιάζουν δυσανεξία ή ευαισθησία στη λακτόζη και το
ENERGY COFFEE DoubleEspresso που θα αγαπηθεί ιδιαί-
τερα από εκείνους που λατρεύουν την έντονη γεύση καφέ.
Τα νέα προϊόντα κυκλοφορούν σε κουτάκια των 250ml,
χωρίς συντηρητικά και είναι φτιαγμένα με υψηλής ποιότη-
τας συστατικά προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία καφέ
σε φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες. Το καλοκαίρι
του 2019, η HELL ENERGY παρουσίασε τη σειρά προϊόν-
των ENERGY COFFEE, που αποτελούταν από τρεις γεύ-
σεις. Χάρη στα εξαιρετικής ποιότητας συστατικά καθώς και
τα πραγματικά εκχυλίσματα καφέ, το γάλα, και την αρμο-
νία γεύσεων που προσέφερε, κατάφερε να γίνει γρήγορα
δημοφιλής στους καταναλωτές. Μόλις ένα χρόνο αργότε-
ρα, τα ENERGY COFFEE κατέκτησαν την κορυφή της αγο-
ράς των ready-to-drink παγωμένων καφέδων στο εγχώ-
ριο λιανικό εμπόριο, τόσο όσον αφορά την αξία όσο και τον
αριθμό των τεμαχίων που πωλήθηκαν.

Μπίρα Fischer σε κουτάκι των 330ml

Η HELL ENERGY παρουσίασε δύο νέες γεύσεις ENERGY COFFEE

Η μπίρα Fischer είναι μία κλασι-
κή Pilsener με χαρακτηριστικά
ήπια πικρή γεύση. Αυτό που την
κάνει να ξεχωρίζει είναι το ευχάρι-
στο διακριτικό άρωμα φρούτων και
λουλουδιών, που μένει ως επίγευ-
ση. Η περίτεχνη, ανάγλυφη φιάλη
της και το χαρακτηριστικά κομψό
ποτήρι της ολοκληρώνουν τη μο-
ναδική απολαυστική εμπειρία με
τον διττό χαρακτήρα. Η υψηλή ποι-
ότητα και αισθητική της μπίρας Fi-
scher είναι αποτέλεσμα μίας αρμο-
νικής συνύπαρξης. Η δεξιοτεχνία
και η εμμονή στην ακρίβειαεξα-
σφαλίζουν την επιλογή των καλύ-
τερων συστατικών και τη σταθερή
ποιότητα. Το εκλεπτυσμένο γού-
στο, η κουλτούρα και το πάθος για
την καλή ζωή αποτυπώνονται στην
αίσθηση που αφήνει η κάθε γουλιά
της Fischer. Απόλαυση που ξεκινά
από την εμφάνιση και ολοκληρώ-
νεται στη γεύση. Η μπίρα Fischer
είναι διαθέσιμη και σε κουτάκι των
330ml.
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Η αυθεντική, διαχρονικήσοκολάτα Υγείας Παυλίδη, που έχει γράψει τη δική της ιστορία στην ελληνική αγορά, κυκλοφορεί τον τύ-
πο Εκλεκτή με70% κακάο για ακόμα πιο έντονη απόλαυση σε συσκευασία των 100 γραμμαρίων. Μια ξεχωριστή σοκολατένια εμπει-
ρία από τη σοκολάτα Υγείας Παυλίδη. Η Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη γιορτάζει φέτος τα 160 χρόνια παρουσίας της στην Ελληνική αγο-
ρά. Από το 1861 έως σήμερα, η αγαπημένη και χαρακτηριστική γεύση της ΣοκολάταςΥγείας Παυλίδη αποτελεί τη διαχρονική σταθερή
αξία πολλών γενεών.Με τις αμέτρητες διακρίσεις της και τη διαχρονική της συσκευασία να αποτελούν αναλλοίωταχαρακτηριστικά
που αναδεικνύουν τη μακρόχρονη ιστορία της, η Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη έχειαναπτύξει μια βαθιά, μοναδική σχέση με το κατανα-
λωτικό κοινό, τοποθετώντας την υψηλά στις προτιμήσεις του για πολλές δεκαετίες.

Δημητριακά COOKIE CRISP

Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη Εκλεκτή με 70% κακάο

Μια μεγάλη γκάμα δημητριακών κυ-
κλοφορεί στα ράφια των καταστημάτων,
που απευθύνονται στο παιδικό κατανα-
λωτικό κοινό, μεταξύ των οποίων συγ-
καταλέγονται και τα COOKIE CRISP. Τα
COOKIE CRISP μοιάζουν με μπισκότα
με κομματάκια σοκολάτας, αλλά είναι
πεντανόστιμα δημητριακά πρωινού.Ένα
μπολ με δημητριακά COOKIE CRISP
καιγάλα κάνει το πρωινό μικρών καιμε-
γάλων όσο πιο μπισκοτένια απολαυστι-
κό γίνεται. Τα δημητριακά COOKIE
CRISP της Nestle είναι φτιαγμένα με
ολική άλεση και εμπλουτισμένα με βιτα-
μίνες, ασβέστιο και σίδηρο σε κάθε πεν-
τανόστιμη μπουκιά, τα δημητριακά CO-
OKIE CRISP προσφέρουν θρεπτικά συ-
στατικά που χρειαζόμαστε για το πιο δυ-
νατό ξεκίνημα στη μέρα μας. Είναι δια-
θέσιμα σε δύο γεύσεις. Κλασικά και με
σοκολάτα. Τα δημητριακά COOKIE
CRISP CHOCO TOASTS έχουν απίθανη
γεύση πραλίνας φουντουκιού και μονα-
δικό σχήμα τοστ.
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Το ΠΕΤΡΩΤΟ είναι ένα λευκό τυ-
ρί άλμης που παράγεται από φρέσκο,
παστεριωμένο κατσικίσιο γάλα από
το τυροκομείο Σταθώρης και δεν πε-
ριέχει πρόσθετα ή συντηρητικά. Είναι
σκληρό τυρί, με λίγα λιπαρά και μι-
κρή περιεκτικότητα σε αλάτι σε χαρα-
κτηριστικό σχήμα (τσαντήλα). Πρό-
κειται για ένα τυρί που ανταποκρίνε-
ται πλήρως στις σύγχρονες απαιτή-
σεις της υγιεινής διατροφής και προ-
έρχεται από την κοντινή μας παράδο-
ση. Η επιχείρηση ξεκίνησε το 1986
ως κτηνοτροφική μονάδα καθώς και
με ένα μικρό παραδοσιακό τυροκο-
μείο μετά την αποφοίτηση του ιδιο-
κτήτη Ιωάννη Σταθώρη από την Γα-
λακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Το
2005 η παραδοσιακή μονάδα μετα-
τράπηκε σε μια υπερσύγχρονη μονά-
δα παραγωγής και εμπορίας τυροκο-
μικών προϊόντων. Η παράδοση όμως
παρέμεινε βασική αρχή των νέων
παραγωγικών διαδικασιών που ακο-
λουθούν τους αυστηρούς κανόνες
υγιεινής σύμφωνα με την εθνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Λευκό τυρί άλμης ΠΕΤΡΩΤΟ

Γιαούρτι αγελάδας Νεογάλ με 3,90% λιπαρά

Το γιαούρτι αγελάδας Νεογάλμε 3,90% λιπαρά παράγεται αποκλειστικά
από φρέσκο Ελληνικό γάλα ημέρας άριστης ποιότητας. Μια μοναδική απόλαυ-
ση που προέρχεται από το πλήρες γάλα σε συνδυασμό με την καλλιέργεια γι-
αούρτης προσδίδοντας ξεχωριστή γεύση και υφή. Παράγεται και συσκευάζε-
ται αεροστεγώς μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα διατηρώντας όλα τα πλούσια
και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά του γιαουρτιού. Κυκλοφορεί σε συσκευα-
σία των 200 γραμμαρίων. Όλα τα προϊόντα γιαούρτης της Νεογάλ αποτελούν
μοναδική πηγή θρεπτικών συστατικών απαραίτητων για την σωστή λειτουργία
του οργανισμού. Η μοναδική γεύση και υφή τους τα καθιστά μια απολαυστική
εμπειρία ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς.

Μαρμελάδα φράουλα
με steviaαπό τη Γεωδή

Μια ελαφριά μαρμελάδα με γεύση φρά-
ουλας είναι διαθέσιμη στην αγορά από την
εταιρεία Γεωδή. Πρόκειται για ένα προϊόν με
γλυκαντικό από το φυτό Stevia που κυκλο-
φορεί σε βάζο των 270g. Οι μαρμελάδες χω-
ρίς προσθήκη ζάχαρης με Stevia της Γεωδή
αποτελούν ιδανική λύση για όσους επιδιώ-
κουν να υιοθετήσουν μια πιο υγιεινή διατρο-
φή μειώνοντας θερμίδες και ζάχαρη με φυσι-
κό τρόπο (περιέχουν έως και 60% λιγότερες
θερμίδες από τις συμβατικές μαρμελάδες και
ολικά σάκχαρα φρούτων κάτω από 25%).
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