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ΗΠολωνία κατατάσσεται
στην 13η θέση των χω-
ρών-εισαγωγέων ελληνι-

κών προϊόντων (9η στην ΕΕ) με
μερίδιο 1,9% επί του συνόλου
των ελληνικών εξαγωγών, σύμ-
φωνα με τη μελέτη «Αξιολόγη-
σης Διεθνών Αγορών» του
υπουργείου Εξωτερικών (2019).
Αυτά τα στοιχεία αναφέρθηκαν
στην διαδικτυακή εκδήλωση
που διοργάνωσε, πρόσφατα, η
Enterprise Greece σε συνεργα-
σία με το Γραφείο Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων της
ελληνικής πρεσβείας στη Βαρ-
σοβία, σχετικά με τις προοπτικές
της περαιτέρω ενίσχυσης και
αξιοποίησης των εμπορικών
σχέσεων μεταξύ της Ελλάδος

και της Πολωνίας. Στο webinar:
«Doing Business in Poland-CO-
VID 19 Challenges and Opportu-
nities», ιδιαίτερη αναφορά έγινε
για τον κλάδο των τροφίμων και
προϊόντων HORECA, και ιδιαίτε-
ρα στο αναξιοποίητο εξαγωγικό
δυναμικό του κλάδου των τρο-
φίμων, που αγγίζει τα 32,6 εκατ.
δολάρια». Τα τελευταία χρόνια,
οι δύο χώρες έχουν καταφέρει
να μετουσιώσουν τους διαχρο-
νικά άριστους παραδοσιακούς
τους δεσμούς, σε εξαιρετική εμ-
πορική συνεργασία, με την Πο-
λωνία να θεωρείται από τους ση-
μαντικούς προορισμούς για τα
ελληνικά εξαγωγικά προϊόντα.
Οι ομιλητές παρουσίασαν τά-
σεις, πρακτικές, εμπειρίες κα-

θώς και χρήσιμη πληροφόρηση
για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις,
οι οποίες επιδιώκουν να διεισ-
δύσουν ή και να ισχυροποι-
ήσουν την παρουσία τους στην
αγορά της Πολωνίας. Ιδιαίτερη
αναφορά έγινε στις συχνές
εναλλαγές που παρατηρούνται
στις προτιμήσεις των Πολωνών
καταναλωτών, οι οποίοι δίνουν
μεγάλη σημασία στην σχέση ποι-
ότητας-τιμής. Επίσης, επισημάν-
θηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος
που παίζουν τα εκπτωτικά κατα-
στήματα στη αγορά λιανικής,
ενώ τονίστηκε και η εντυπωσια-
κή στροφή των Πολωνών προς
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξαι-
τίας της πανδημίας, με αύξηση
που άγγιξε το 164%.

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021
Αρ. τεύχους 265

"Πουλάνε" στην Πολωνία 
τα ελληνικά προϊόντα



Ένα ακόμα Χρυσό Βραβείο πρό-
σθεσε στη συλλογή του το Κτήμα
Βασιλάκη από το Μιραμπέλλο Λασι-
θίου Κρήτης.

Με το εξαιρετικό παρθένο ελαι-
όλαδο charisma η εταιρεία συμμε-
τείχε στον 6ο Διεθνή Διαγωνισμό
Ελαιολάδου «ATHENA IOOC 2021»,
που διεξήχθη στην Ελλάδα με 570

ετικέτες ελαιολάδων από όλο τον
κόσμο.

Το charisma που παράγεται από
κορωνέικη ποικιλία ελιάς και προ-
έρχεται από τους ελαιοπαραγωγούς
της περιοχής του Μιραμπέλλου εί-
ναι το πολυβραβευμένο και το πλέ-
ον δημοφιλές προϊόν του κτήματος
Βασιλάκη παγκοσμίως.
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Νέα χρυσή βράβευση 
για το Κτήμα Βασιλάκη

Editorial

Τα τελευταία χρόνια, η Ελ-
λάδα και η Πολωνία έχουν
καταφέρει να μετουσιώ-
σουν τους διαχρονικά άρι-
στους παραδοσιακούς τους
δεσμούς, σε εξαιρετική εμ-
πορική συνεργασία, με την
Πολωνία να θεωρείται από
τους σημαντικούς προορι-
σμούς για τα ελληνικά εξα-
γωγικά προϊόντα.

Θύμιος Κτενίδης 

Χρυσό Βιολογικό E-LA-WON 
στον ATHIOOC 2021

Με φόντο την παραδεισένια Λέσβο και με ιστορικό αποτύπωμα το ατελείωτο δάσος
ελιάς του νησιού - περίπου 11 εκατομμύρια ελαιόδεντρα - διεξήχθη ο μοναδικός Διε-
θνής Διαγωνισμός που διοργανώνεται στην Ελλάδα, γιατί η χώρα μας αποτελεί μία
από τις μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγικές δυνάμεις στον κόσμο.

Ο 6ος Διεθνής Διαγωνισμός ελαιολάδου ATHENA 2021 είχε ρεκόρ συμμετοχών,
574 δείγματα από 24 χώρες. Μεταξύ τους πολλά από τα πιο γνωστά ελαιόλαδα του κό-
σμου. Σ΄ ένα ιδανικό χώρο, στο μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, οι 25 κρι-
τές - γευσιγνώστες από 12 χώρες δοκίμασαν όλη την γκάμα των ελαιολάδων που συμ-
μετείχαν.

Το Organic E-LA-WON, προϊόν βιολογικής γεωργίας και Κορωνέικης ποικιλίας με
πιστοποίηση από τον Οργανισμό Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, έχει ιδιαίτερα
αρώματα και ισορροπημένο πικρό και πικάντικο χαρακτήρα απέσπασε Χρυσό Βρα-
βείο.

Αναφερόμενος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της E-LA-WON, κος Ιωάννης Καμπού-
ρης, τόνισε «στηρίζουμε την Ελλάδα, διότι η αξιοποίηση του πολιτισμού της ελιάς και η
ανάπτυξη του ελαιοτουρισμού δίνει προοπτικές και ευαισθητοποιεί τους νέους να
βρουν διέξοδο από τον πρωτογενή τομέα της πατρίδας μας».



Διπλή διάκριση στα Sommeliers Choice
Awards για το κτήμα Νίκο Λαζαρίδη

Στον 3ο ετήσιο οινικό διαγωνισμό Sommeliers
Choice Awards, που διεξήχθη στο Σαν Φρανσίσκο
τον Μάιο που μας πέρασε η NICO LAZARIDI κατά-
φερε να αποσπάσει δύο βραβεία με τα δύο κρασιά
με τα οποία συμμετείχε: Χρυσό μετάλλιο για το
Perpetuus Ερυθρό 2017 και Ασημένιο για το Ca-
valieri Lazaridi Λευκό 2019. Στον συγκεκριμένο
διαγωνισμό τα κρασιά κρίνονται από sommeliers,
στελέχη της οινικής αγοράς και ειδικούς του κρα-
σιού.

Τα κριτήρια για τις βραβεύσεις
Τα μετάλλια δίνονται στους οίνους που πλη-

ρούν πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, με απώτερο
σκοπό να ξεχωρίσουν όσα ενδείκνυνται να συμπε-
ριληφθούν σε wine lists εστιατορίων. Τα κρασιά
κρίνονται με βάση το πόσο καλά συνδυάζονται με
φαγητό και τη γενικότερη “πολυχρηστικότητα” και
“ευελιξία” τους, ενώ έξτρα πόντους λαμβάνουν τα
κρασιά που έχουν καλή σχέση ποιότητας - τιμής.
Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό σκορ κάθε οίνου
είναι το άθροισμα από τις βαθμολογίες που δίνον-
ται  στις κατηγορίες “Food Parability”, “Typicity”,
“Quality”, “Value” και “Packaging”.

Τα κρασιά που διακρίθηκαν 
Το PERPETUUS εσοδείας 2017 (60% Caber-

net Franc, 40% Μαυρούδι) κέρδισε το Χρυσό Με-
τάλλιο, κερδίζοντας πόντους για την Ποιότητα
(91/100) και Packaging (92/100). Οι κριτές το ξε-
χώρισαν για τη βελούδινη υφή του, εντοπίζοντας
γεύσεις από άγρια μούρα, κεράσια, καπνό και λε-
βάντα. Διέκριναν τη δυνατότητά του να εξελιχθεί
τα επόμενα 10 χρόνια και να αποτελεί ιδανικό pai-
ring σε πιάτα με αγριόχοιρο και ζυμαρικά

Το Perpetuus 2017 έχει διακριθεί και με το
Ασημένιο μετάλλιο Mundus Vini Spring Tasting
που διεξήχθη νωρίτερα φέτος στην Γερμανία. 

Το CAVALIERI LAZARIDI Λευκό του 2019 (70%
Ασύρτικο, 15% Sauvignon Blanc, 15% Ugni
Blanc) απέσπασε το Ασημένιο Μετάλλιο, σημει-
ώνοντας υψηλές επιδόσεις στις κατηγορίες “Food
Palatability” (86/100), “Typicity” & “Quality”
(85/100). Ο πολύπλοκος λευκός οίνος που με την
ιδιαίτερη οινοποίηση (ένα ποσοστό του Ασύρτικου
ολοκληρώνει την ζύμωση σε καινούργια βαρέλια
ακακίας) ξεχώρισε για το πλούσιο και γεμάτο σώμα
με μακρά επίγευση.

Το Cavalieri Lazaridi 2019 έχει διακριθεί και με
το Χρυσό Μετάλλιο στο περσινό Asia Wine Trophy
που έγινε στην Νότια Κορέα.

INFO
1997: Η ανέγερση
του Οινοποιείου
Château Lazaridi
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Η βιομηχανία ζυμαρικών Ήλιος 
στο Bites of Greece στο Λονδίνο

H Βιομηχανία ζυμαρικών Ήλιος με
στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της
παρουσίας της στη διεθνή αγορά,
συμμετέχει στην πρωτοπόρα δράση
Bites of Greece, που δίνει την ευκαιρία
στους επαγγελματίες του χώρου, αλλά
και στους κατοίκους και επισκέπτες
του Λονδίνου, να γνωρίσουν από
κοντά τα ελληνικά προϊόντα και τις
εκλεπτυσμένες γεύσεις τους
ενισχύοντας το εξαγωγικό αποτύπωμα
των εταιριών που συμμετέχουν.

Τα προϊόντα

Τα βραβευμένα προϊόντα της Βιομηχανίας Ζυ-
μαρικών Ήλιος παρουσιάζονται στα ράφια Bites of
Greece στο Partridges, το διάσημο delicatessen
του Λονδίνου, γνωστό για τα ιδιαίτερα, υψηλής ποι-
ότητας προϊόντα που διαθέτει.

Επιπλέον, επιλεγμένα προϊόντα της Βιομηχα-
νίας Ζυμαρικών Ήλιος συμμετέχουν στο ειδικά
σχεδιασμένο pop-up store στο Islington, αγαπημέ-
νη περιοχή για τους «foodies» του Λονδίνου. Εκεί
λειτουργεί έκθεση με δυνατότητα γευσιγνωσίας,
ενώ υπάρχουν παράλληλα προτάσεις γευμάτων,
μαγειρική και γευσιγνωσία από την μοναδική σεφ
Ειρήνη Τζώρτζογλου – Νικήτρια του Masterchef
Βρετανίας το 2019, συνδυασμός γεύσεων με κρασί
κ.λπ.

Τα 100% ελληνικά και ποιοτικά ζυμαρικά Ήλιος
θα βρεθούν το επόμενο διάστημα και στο διάσημο
Truman Brewery’s Upmarket στο Brick Lane, ένα
σημείο που συστήνει στο απαιτητικό Λονδρέζικο
κοινό νέες γεύσεις και προϊόντα από όλο τον κό-

σμο».

Η δράση

Το Bites of Greece έχει έντονη προβολή μέσω
των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και αποτελεί
μία άριστη ευκαιρία για τα ελληνικά προϊόντα να γί-
νουν ευρέως γνωστά σε ένα πολυπολιτισμικό και
ενθουσιώδες κοινό. Η ιδέα της δράσης αυτής και
όλη η διοργάνωση υποστηρίχτηκε θερμά από τις
Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Στε-
ρεάς Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων με οικο-
νομική υποστήριξη στις επιχειρήσεις που συμμετέ-
χουν. Το Bites of Greece υλοποιήθηκε με την συ-
νεργασία και την προβολή της Enterprise Greece,
της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο και του Ελ-
ληνοβρετανικού Επιμελητηρίου.

Οι ημερομηνίες - ορόσημο 
για την εταιρεία

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ‘ΗΛΙΟΣ’ ιδρύθηκε το
1932 στην Ελευσίνα και το 1934 μεταφέρθηκε στο
κέντρο της Αθήνας σε ιδιόκτητο εργοστάσιο, στην
οδό Γιατράκου στο Μεταξουργείο, εκεί όπου σήμε-
ρα στεγάζεται το 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ.

Το 1937 πέρασε στην ομόρρυθμη εταιρεία των
αδελφών Α. Σακκαλή. 

Το 1974 η εταιρεία εκσυγχρονίζεται και μετα-
φέρεται σε νέο κτίριο στο 11ο χλμ της Εθν. Οδού
Αθηνών-Λαμίας, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Το 1982 μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία συ-
νεχίζοντας την καθιερωμένη παράδοσή της για
εκλεκτής ποιότητας προϊόντα.

Το 1995 ολόκληρο το πακέτο των μετοχών αγο-
ράζεται από τον αλευροβιομήχανο κ.  Παναγιώτη
Σπ. Δάκο και η επωνυμία τροποποιήθηκε σε ‘ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠ. ΔΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Ζ.Τ.’.

INFO
Η εταιρεία είναι
αμιγώς ελληνική
και το ΔΣ
αποτελείται 
από 6 μέλη



Αυξάνονται οι εξαγωγές 
τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ

Οι παρασκευασμένες ή διατηρημένες
σε άρμη επιτραπέζιες ελιές
κατατάσσονται ως το σημαντικότερο
εξαγόμενο αγροτικό προϊόν μας στις
ΗΠΑ, σύμφωνα με την επεξεργασία
των στατιστικών στοιχείων των
αρμόδιων αρχών, από τα γραφεία
Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων των πρεσβειών Αγίου
Φραγκίσκου, Νέας Υόρκης,
Ουάσιγκτον και Σικάγο.

Οι κατηγορίες των εξαγωγών 
στις ΗΠΑ

Σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες/κλάδους
προϊόντων, κατανέμονται οι ελληνικές εξαγωγές
στις ΗΠΑ: Τρόφιμα/ποτά, βιομηχανικά προϊόντα
(προϊόντα χαλκού, σιδήρου, αλουμινίου, χημικά,
πλαστικά κλπ.), δομικά υλικά και πετρελαιοειδή
και από την ετήσια έκθεση των γραφείων ΟΕΥ των
πρεσβειών μας: «Η οικονομία των ΗΠΑ και οι διμε-
ρείς οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα, 2020»,
που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του
υπουργείου Εξωτερικών, για τις εξαγωγές, από τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη διετία 2019 - 2020 προ-
κύπτουν τα εξής στοιχεία:

- Η αισθητή άνοδος του μεριδίου των τροφί-
μων/ποτών, που κατέλαβαν το 2020 μερίδιο 35%
έναντι 28% το 2019, παρά το τεράστιο πλήγμα που
υπέστη ο κλάδος της εστίασης στις ΗΠΑ, δείγμα
της δυναμικής και των δυνατοτήτων περαιτέρω δι-
είσδυσής τους στην αμερικανική αγορά.

Το προϊόν «Λαχανικά παρασκευασμένα ή δια-

τηρημένα χωρίς ξύδι, μη κατεψυγμένα» (Κωδικός
2005) ήταν το πρώτο εξαγόμενο προϊόν μας στις
ΗΠΑ το 2020, καταγράφοντας συνολική αξία εξα-
γωγών 136,3 εκ., ευρώ έναντι 140,38 εκ. ευρώ το
2019. Το ίδιο προϊόν εμφανίζεται επίσης πρώτο
στη λίστα της αρμόδιας αμερικανικής υπηρεσίας,
με καταγεγραμμένη αξία 161,4 εκ. δολάρια ΗΠΑ.,
έναντι 167,42 εκ. δολάρια το 2019. Υπογραμμίζε-
ται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εν λόγω εξαγω-
γών αφορά στις παρασκευασμένες ή διατηρημέ-
νες σε άρμη επιτραπέζιες ελιές (6-ψήφιος κωδικός
2005700), γεγονός που τις κατατάσσει, για άλλη
μια χρονιά, στο σημαντικότερο εξαγόμενο αγροτι-
κό προϊόν μας στις ΗΠΑ.

Ανέβηκε η αξία των τυροκομικών

- Αξιοσημείωτη χαρακτηρίζεται ότι ήταν η άνο-
δος της αξίας των τυροκομικών προϊόντων με
30,65 εκ. ευρώ έναντι 27,7 το 2019, παρά το γεγο-
νός ότι οι σημαντικότεροι κωδικοί ελληνικών τυ-
ριών είχαν πληγεί από τους επιπρόσθετους δα-
σμούς της κυβέρνησης Trump, στο πλαίσιο της αν-
τιδικίας ΗΠΑ- ΕΕ για τις επιδοτήσεις στις βιομηχα-
νίες κατασκευής αεροσκαφών. Εικάζεται ότι η δα-
σμολογική ανακατάταξη των τυροκομικών μας
προϊόντων στην οποία κατέφυγαν πολλοί εισαγω-
γείς ευνόησε τη διατήρηση των εισαγωγών σε
υψηλά επίπεδα.

-Το 2020 σημειώθηκε πτώση των εξαγωγών
ελληνικού ελαιόλαδου, με αξία 34,9 εκ., ευρώ
έναντι 38,85 εκ. ευρώ το 2019. Τα αμερικανικά
στοιχεία ωστόσο καταγράφουν σταθερότητα για το
εν λόγω προϊόν, με 42 εκ. δολάρια για το 2020
έναντι 42,9 δολάρια για το 2019.

INFO
Στα 30,65 εκ. ευρώ
η αξία των
τυροκομικών 
το 2020
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120.000 μερίδες δημητριακά Kölln για τους σεισμόπληκτους Δήμους 
Στην προσφορά

120.000 μερίδων δη-
μητριακών βρώμης
Kölln προς τους κα-
τοίκους των Δήμων
Ελασσόνας και Τυρ-
νάβου, που έχουν
πληγεί από την ισχυ-
ρή σεισμική δόνηση
που σημειώθηκε αρ-
χές Μαρτίου στην πε-
ριοχή προχώρησε η
Kafea Terra.

Συγκεκριμένα σε
συνεργασία με τις αρ-
μόδιες αρχές φρόντι-
σε να παραλάβουν με
ασφάλεια οι 2.000
πολίτες, που έχουν
χαρακτηριστεί τα σπί-
τια τους μη κατοικήσι-
μα, τη δωρεά σε δη-
μητριακά βρώμης
Kölln, προκειμένου
να διευκολύνει όσο
είναι εφικτό την κα-
θημερινότητα τους.

Τα Μy market και η ΚΕΔΕ ταξιδεύουν με ποδήλατο σε όλη την Ελλάδα
«Πόλη με Ποδήλατα – Όμορφη Πόλη»: Το νέο πρό-

γραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας από τα My market, που
διοργανώνεται με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος, πραγματοποίησε ήδη το πρώτο του «τα-
ξίδι» σε 4 μεγάλες πόλεις της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη χρήση των ποδηλάτων μέ-
σα στις πόλεις και στην υποστήριξη της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας, και ταξιδεύει σε 19 πόλεις της Ελλάδας.
Στις 23 Ιουνίου το πρόγραμμα θα ταξιδέψει στο Ναύπλιο,
την Τρίπολη και την Καλαμάτα αντίστοιχα, ενώ στις 7 Ιου-
λίου θα βρίσκεται στο νησί της Ρόδου. Ακολουθούν: Μυτι-
λήνη, Χίος, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Ναύπακτος,
Μέγαρα και αρκετές δράσεις στην Αττική.

Κατά τη διάρκεια της κάθε δράσης “μικροί ποδηλάτες”
4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού, είχαν την ευκαιρία να εξα-
σφαλίσουν το πρώτο τους δίπλωμα - το Δίπλωμα Ποδηλά-
του! από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών. Παράλ-
ληλα, οι πολίτες έκαναν test drive με διαφορετικά ποδή-
λατα, συμβατικά και ηλεκτρικά.

Την ενέργεια υλοποιούν τα My market και συνεργάτες
του οργανισμού “Πόλεις για Ποδήλατο”, με τη συνεργα-
σία και την τεχνογνωσία της European Cyclists Federa-
tion.

Τα My market πρόσφατα έλαβαν την πιστοποίηση
“Επιχείρηση φιλική προς το ποδήλατο” και αναπτύσσουν
το πρώτο “Φιλικό προς το ποδήλατο” δίκτυο στην Ελλάδα!
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Κελυφωτό φιστίκι από το κτήμα Παπαστάθη
Το κελυφωτό φιστίκι του κτήματος Παπαστά-

θη είναι προϊόν ταυτότητας της Θεσσαλικής και
Φθιωτικής γής, καρπός των 7500 φιστικόδεν-
τρων. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι αποτέλε-
σμα συνδυασμού πληθώρας παραγόντων που
δίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το καθι-
στούν ακαταμάχητο. Τα ιδιαίτερα γεωμορφολο-
γικά και κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής
καθώς και οι σχολαστικές γεωργικές φροντίδες
με τις απαιτητικές διαχειριστικές προδιαγραφές
καταλήγουν στο προϊόν που περιγράφεται. Οι
αναλύσεις εδάφους σε συνδυασμό με αυτές της
φυλλοδιάγνωσης, είναι τα εργαλεία επικοινω-
νίας με τα δέντρα, ώστε να τους εξασφαλίζεται
ένα γόνιμο θρεπτικό περιβάλλον. Καλλιεργών-
τας με αυστηρούς κανόνες ορθής γεωργικής
πρακτικής και χρησιμοποιώντας αποκλειστικά
και μόνο εγκεκριμένες και επιτρεπόμενες φυτο-
προστατευτικές ουσίες κάτω από την ελληνική
και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ελέγχοντας κάθε
παρτίδα, σε κάθε φάση της παραγωγικής διαδι-
κασίας, από το δέντρο έως τον ράφι σε κρίσιμες
παραμέτρους για την ύπαρξη υπολειμμάτων φυ-
τοφαρμάκων, την ανίχνευση αφλατοξινών και
τη γευστική πληρότητα του καρπού παράγεται
υπερήφανα ένα ελληνικό προϊόν. 

Ανανεωμένη συσκευασία για το γάλα με κακάο ΔΩΔΩΝΗ
Με νέα εμφάνιση και με την ίδια απαράμιλλη γεύση που

ξετρελαίνει μικρά και μεγάλα παιδιά, είναι ήδη διαθέσιμο
στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ το αγαπημένο γάλα ΔΩΔΩ-
ΝΗ με κακάο, στην πρακτική συσκευασία του 0,5 λίτρου!
Διατηρώντας το χαρακτηριστικό σοκολατί χρώμα, η νέα ελ-
κυστική εμφάνιση του γάλα ΔΩΔΩΝΗ με κακάο έρχεται να
αναδείξει τη μοναδικότητα του, συνδυάζοντας ένα μοντέρνο
και λαχταριστό εικαστικό, το οποίο κυριαρχεί στη συσκευα-
σία του, συνθέτοντας παράλληλα με έναν πολύ δημιουργικό
τρόπο, το διαχρονικό λογότυπο και χαρακτηριστικό κόκκινο
χρώμα της εταιρείας. Το γάλα ΔΩΔΩΝΗ με κακάο, παράγε-
ται από αποβουτυρωμένο, 100% φρέσκο ελληνικό γάλα, το
οποίο συλλέγεται καθημερινά από 5.500 Έλληνες παραγω-
γούς σε 514 χωριά της χώρας, προσφέροντας κορυφαία εμ-
πειρία γεύσης, ενώ διατηρεί όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συ-
στατικά του. Ανακαλύψτε τώρα και εσείς την νέα ανανεωμέ-
νη συσκευασία του γάλα ΔΩΔΩΝΗ με κακάο και απολαύστε
το αγαπημένο σας γάλα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας,
όπου και εάν βρίσκεστε! Με σημείο εκκίνησης την Ήπειρο, η
ΔΩΔΩΝΗ εδώ και 58 χρόνια μεταφέρει καθημερινά τη Γεύ-
ση του Καλού, σε χιλιάδες καταναλωτές, που την επιλέγουν
για την αυθεντικότητα και την υψηλή ποιότητά της, παράγον-
τας 100 διαφορετικά είδη. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει
σταθερά στην ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων της, αν-
ταποκρινομένη πλήρως στις σύγχρονες τάσεις και διατροφι-
κές απαιτήσεις.



Ψητές κόκκινες πιπεριές Νέστος
Η Νέστος ΑΒΕΕ αποτελεί

μια εταιρεία στην Ελλάδα που
επεξεργάζεται τη φρέσκια πι-
περιά κυριολεκτικά από το χω-
ράφι στο πιάτο. Καλλιεργεί τις
πιπεριές στα χωράφια της και
τις επιλέγει μία μία με το χέρι.
Αφού τις ψήσει, τις ξεφλουδί-
ζει και βγάζει τους μίσχους και
πάλι με το χέρι, μία-μία. Έτσι
διασφαλίζει την εξαιρετική
ποιότητα του προϊόντος που
φτάνει στο πιάτο του κατανα-
λωτή. Διαθέτει στην αγορά και
ψητές κόκκινες πιπεριές σε
βάζο των 370ml. Οι εγκατα-
στάσεις της Νέστος βρίσκονται
σε ιδιόκτητο χώρο και αποτε-
λούνται από 4.000 m2 χώρων
παραγωγής και επεξεργασίας
προϊόντων και από 5.500 m2
χώρων αποθήκευσης, εξοπλι-
σμένες με όλες τις προδιαγρα-
φές των σύγχρονων απαιτήσε-
ων της εποχής μας. Έτσι εξα-
σφαλίζεται ότι από το χωράφι
η φρεσκάδα βρίσκεται απευ-
θείας στο πιάτο.

Λαδοτύρι Μυτιλήνης Π.Ο.Π. ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ σε ελαιόλαδο

Το Λαδοτύρι Μυτιλήνης Π.Ο.Π. ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ σε ελαιόλαδο είναι ένα ιδιαίτερο τυρί που παράγεται μόνο στη Λέσβο. Ακολουθεί
την παλιά τεχνική συντήρησης του τυριού αυτού, που πριν εμφανιστούν τα ψυγεία, ήταν η τοποθέτησή του σε κιούπια γεμάτα με ελαι-
όλαδο. Για το λόγο αυτό ονομάστηκε και λαδοτύρι. Το εξαιρετικό ελαιόλαδο Μυτιλήνης, δίνει στο τυρί μοναδικά αρώματα και γεύση.
Η Γαλακτοκομικά ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ, δημιούργησε συσκευασίες με το λαδοτύρι στο λάδι, ακολουθώντας και εξελίσσοντας τον παραδο-
σιακό τρόπο παρασκευής του, που έρχεται από χιλιάδες χρόνια πριν. Το Λαδοτύρι Μυτιλήνης Π.Ο.Π. ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ σε ελαιόλαδο
διατίθεται σε: Ροδέλες των 250 έως 500 γραμμάρια αεροστεγώς κλεισμένες (vacuum), “Μπαστουνάκια” σε γυάλινο βάζο των 314 ml
και “Μπαστουνάκια” σε γυάλινο βάζο των 410 ml σε χάρτινο κουτί.
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Κατεψυγμένα κεφτεδάκια Πίνδος

Για την παραγωγή των έτοιμων ψημένων προϊόντων της, η Πίνδος έχει επι-
στρατεύσει τις πιο σύγχρονες μεθόδους που διαθέτει η σημερινή τεχνολογία
της πτηνοτροφίας. Ακολουθείται μέθοδος συσκευασίας σε τροποποιημένες
ατμόσφαιρες πάντα για την παράδοση των καλύτερων προϊόντων στους κατανα-
λωτές της. Η Πίνδος προσφέρει εξασφαλισμένη ποιότητα και ασύγκριτη γεύση.
Στην αγορά είναι διαθέσιμα και τα Κεφτεδάκια Κατεψυγμένα με το νόστιμο, ορει-
νό κοτόπουλο, φρέσκο και μεγαλωμένο σε ορεινό κλίμα. Πρόκειται για μείγμα
από φιλέτο μπούτι και φιλέτο στήθος, το οποίο αναμιγνύεται με φυσικά μπαχαρι-
κά ψήνεται, ψύχεται και συσκευάζεται.

Ouzo Veto Gold
Tο 1892 o Γιώργος Σπέν-

τζας στην Πέργαμο της Μι-
κράς Ασίας αποκτά τη γνώση
της απόσταξης. Γνώση η
οποία μεταλαμπαδεύεται από
γενιά σε γενιά. Σήμερα το Ou-
zo VETO συνεχίζει να κατα-
κτά τους λάτρεις του ούζου
με το θαλασσινό του χαρα-
κτήρα, το πυκνό του σώμα και
το πλούσιο ισορροπημένο,
ελαφρύ και γλυκό άρωμα. Το
γλυκόπιοτο αυτό ούζο προ-
έρχεται κατά 100% από από-
σταξη με γλυκάνισο και δια-
τηρεί μέσα του ολοζώντανο
το χαρακτηριστικό άρωμα του
βοτάνου. Ένα ευωδιαστό
απόσταγμα με την πιο απαλή
γεύση για τον ουρανίσκο που
ευφραίνει τις αισθήσεις από
την πρώτη στάλα. Ταξιδέψτε
μαζί του σ’ έναν κόσμο γευ-
στικής απόλαυσης και θα
ανακαλύψετε το αληθινό
απόσταγμα του “εύ ζήν”.

Μαρμελάδες
Break a pom από
την Οικογένεια
Αγγελή

Οι Μαρμελάδες Χωρίς Ζάχαρη
Break a pom της Οικογένειας Αγγελή
είναι διαθέσιμες σε 3 γεύσεις και απο-
τελούν χειροποίητα προϊόντα. Κυκλο-
φορούν στους τύπους Ρόδι-Φράου-
λα-Μήλο, Ρόδι-Δαμάσκηνο και Ρόδι-
Σύκο. Έχουν 100% περιεκτικότητα σε
φρέσκα φρούτα και παράγονται μόνο
με φυσικά σάκχαρα φρούτων. Ακο-
λουθώντας τις σύγχρονες τάσεις δεν
περιέχουν ζάχαρη ή άλλο τεχνητό
γλυκαντικό. Χωρίς πηκτίνη, χωρίς
συντηρητικά, χωρίς χρωστικές, χωρίς
τεχνητά αρώματα διατίθενται σε συ-
σκευασία των 240gr. Η εταιρεία δρα-
στηριοποιείται με την καλλιέργεια Ρο-
διάς στο ιδιόκτητο «Κτήμα Αγγελή»
στην Χλόη Μαγνησίας. Παράγει με
μεράκι και αγάπη τους κατακόκκινους
καρπούς της ποικιλίας Wonderful,
τους συλλέγει σχολαστικά και τους
επεξεργάζεται.




