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Αύξηση πωλήσεων 10,9% κα-
ταγράφηκε την Μεγάλη
Εβδομάδα (26/4-2/5), σε

σχέση με την αντίστοιχη περυσινή
Μ. Εβδομάδα (13/4-19/4), η οποία
είχε παρουσιάσει πιο συγκρατημέ-
νη θετική τάση στο +5,5%. Σύμφω-
να με την NielsenIQ, η αύξηση οδη-
γείται κατά κύριο λόγο από την κα-
τηγορίες τροφίμων και ποτών. Σε
επίπεδο κατηγοριών, παρατηρείται
μια σχετικά διαφορετική αγοραστι-
κή συμπεριφορά το εφετινό Πά-
σχα. Κατηγορίες, οι οποίες τη Με-
γάλη Εβδομάδα του 2020 είχαν πα-

ρουσιάσει αρνητική τάση, εφέτος
αντέστρεψαν την τάση τους και κι-
νήθηκαν ιδιαίτερα θετικά. Ενδει-
κτικά αναφέρονται τα αποσμητικά
(2020 vs 2019: -15,4%, 2021 vs
2020: +41,1%), τα αφρόλουτρα
(2020 vs 2019: -15,3%, 2021 vs
2020: +17,6%), καθώς και τα προ-
ϊόντα styling για τα μαλλιά (2020 vs
2019: -48,6%, 2021 vs 2020:
+44,1%). Στον αντίποδα, η επανα-
λειτουργία των κομμωτηρίων είχε
σαν αποτέλεσμα μια αντίστροφη
πορεία για τις βαφές μαλλιών
(2020 vs. 2019: +75,4%, 2021 vs

2020: -28,4%). Όσον αφορά στις
κατηγορίες φροντίδας του σπιτιού,
φαίνεται οι Έλληνες καταναλωτές
να έχουν μετριάσει σημαντικά την
κατανάλωση ορισμένων κατηγο-
ριών καθαρισμού. Επίσης, την εφε-
τινή Μεγάλη εβδομάδα η κατανά-
λωση όλων των αλκοολούχων κα-
τηγοριών παρουσίασε ανάπτυξη
πωλήσεων, όπως για παράδειγμα
το ουίσκι (+81,9%), αλλά και οι
μπύρες (+40,6%) και τα κρασιά
(+22,4%). Θετική ήταν και η τάση
που παρουσίασαν τα αναψυκτικά
στο σύνολο τους (+16,2%).
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Αυξημένες οι πασχαλινές
πωλήσεις σε τρόφιμα και ποτά



Συνεχίζοντας την αξιοσημείωτη
πορεία του στους διεθνείς
διαγωνισμούς οίνου, το Ήδυσμα
Δρυός Ασύρτικο 2019, του
κτήματος ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ,
βραβεύθηκε με Πλατινένιο
Βραβείο στον διαγωνισμό
TEXSOM International Wine
Awards. Πρόκειται για μια
ιδιαίτερη διάκριση που μόλις 89
κρασιά έλαβαν φέτος.

Π ερισσότερες από 2.300 ήταν οι συμ-
μετοχές στον φετινό διαγωνισμό,
κρασιών από όλο τον κόσμο. Ο παγ-

κοσμίου φήμης διαγωνισμός TEXSOM IWA
αναγνωρίζεται ως ο πιο επιλεκτικός διαγω-
νισμός στις ΗΠΑ εξαιτίας και των κριτών με
διεθνή αναγνώριση που συμμετέχουν. 

Περιγραφή κρασιού

Το ιδιαίτερο ύφος του Ασύρτικου της
ηπειρωτικής Ελλάδας εκφράζεται με τον
καλύτερο τρόπο στο Ήδυσμα Δρυός, χαρί-
ζοντας ένα αρωματικό χαρμάνι λευκόσαρ-
κων φρούτων και γλυκών μπαχαρικών.

Στο στόμα η οξύτητα ισορροπεί με την
λιπαρότητα χαρίζοντας πληρότητα και γευ-
στική ισορροπία. Το bâtonnage κατά την
ωρίμανση γεμίζει το στόμα και εμπλουτίζει
την αρωματική παλέτα.

Συνδυάζεται ιδανικά με οστρακοειδή,
λιπαρά ψάρια και φιλέτα λευκού κρέατος
και αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση για
τους καλοκαιρινούς μήνες. Επιδέχεται πα-
λαίωση. Το Ήδυσμα Δρυός Ασύρτικο θα το
βρείτε σε επιλεγμένες κάβες και εστιατό-
ρια. 

Το κτήμα ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ

Πίσω από το κτήμα ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ βρί-

σκονται οι Γιάννης Παπαδόπουλος πολιτι-
κός μηχανικός και  Γιάννης Καλαϊτζίδης αρ-
χιτέκτονας μηχανικός , πετυχημένοι επαγ-
γελματίες και οι δύο. Το ξεκίνημα γίνεται το
1993 όταν ο Γ. Παπαδόπουλος επενδύει το
μεράκι του σ’ έναν μικρό οικογενειακό αμ-
πελώνα στο Μικροχώρι  Δράμας και ταυτό-
χρονα στεγάζει τ’ όνειρό του σ’ ένα χώρο λι-
τό και αρχίζει την οινοποίηση για χόμπι και
προσωπική ικανοποίηση. Δύο χρόνια αργό-
τερα, το 1995, περνάει το κατώφλι του οινο-
ποιείου και ο Γ. Καλαιτζίδης . Η δημιουργία
του κτήματος Τέχνη Οίνου είναι πλέον γε-
γονός και συνοδεύεται από την κυκλοφορία
των πρώτων τους κρασιών, τη σειρά του
λευκού, ροζέ και ερυθρού «Τέχνη Αλυ-
πίας» που πολύ γρήγορα κατέλαβαν τη θέ-
ση τους στην αγορά των νέων ποιοτικών ελ-
ληνικών κρασιών. Στόχος του κτήματος εί-
ναι η ανάδειξη του άριστου εγκλιματισμού
συγκεκριμένων κοσμοπολίτικων αλλά και
ελληνικών ποικιλιών σταφυλιού, στο οικο-
σύστημα της Δράμας.

Οι αμπελώνες και το οινοποιείο του κτή-
ματος ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ βρίσκονται στο Μι-
κροχώρι Δράμας. 

Οι αμπελώνες του κτήματος ΤΕΧΝΗ ΟΙ-
ΝΟΥ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ εγκαταστάθηκαν σε
60 στρέμματα γης. Επικλινείς τοποθεσίες,
που επιλέχθηκαν για τον ευνοϊκό νότιο προ-
σανατολισμό και τα αμμοαργιλοπηλώδη
εδάφη τους.

Έτσι παράγονται οι λευκοί, οι ροζέ και οι
ερυθροί οίνοι Τέχνη Αλυπίας με ετήσια πα-
ραγωγή, που φθάνει τις 60000 φιάλες.
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Editorial

INFO
Το 45% της παραγωγής
του κτήματος ΤΕΧΝΗ
ΟΙΝΟΥ εξάγεται

Αύξηση στις πωλήσεις των
σούπερ μάρκετ σημειώθη-
κε τη Μεγάλη Εβδομάδα, με
τους καταναλωτές να αλλά-
ζουν συμπεριφορά, καθώς
πλέον έχουν εξοικειωθεί
με τα δεδομένα της πανδη-
μίας

Θύμιος Κτενίδης 
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Οι “Voreia” στις προτιμήσεις 
των... εραστών της μπύρας  

Με αρώματα, πλούσια γεύση και
μακρά επίγευση, οι “Voreia”
απευθύνονται στους απανταχού...
εραστές της μπύρας.  

0 H Μικροζυθοποιία Σερρών & Β. Ελλάδος με
τον διακριτικό τίτλο “Siris MicroBrewery”
ιδρύθηκε το 2013 με έδρα τις Σέρρες από

μια παρέα που λατρεύει τις καλές μπύρες και τα
γαστρονομικά ταξίδια. Οι εγκαταστάσεις της εκτεί-
νονται σε ένα διώροφο κτίριο στεγασμένης επιφά-
νειας 800 τ.μ., ενώ για την ολοκλήρωσή τους χρη-
σιμοποιήθηκε ένας υπερσύγχρονος τεχνολογικός
εξοπλισμός, ο οποίος και εξασφαλίζει υψηλή ποι-
ότητα στα προϊόντα μας. Η μονάδα παραγωγής
έχει σήμερα δυναμικότητα που αγγίζει τα 2.600
εκατόλιτρα ετησίως. Σκοπός της εξαρχής ήταν η
παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και όχι η
μαζικότητα. 

“Από την επιλογή ενός υπερσύγχρονου εξο-
πλισμού και των καλύτερων ποιοτικά βυνών και
λυκίσκων από όλο τον κόσμο, μέχρι την επιλογή
των τελικών συνταγών, των κατάλληλων συνεργα-
τών και την προσπέλαση του γραφειοκρατικού κυ-
κεώνα οι προκλήσεις ήταν πολλές, οι ευθύνες πε-
ρισσότερες και οι δυσκολίες σχεδόν ατελείωτες.
Αλλά καθώς το κέφι και το μεράκι ήταν μεγαλύτε-
ρα και αρκετά για να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο
όλα τα παραπάνω συντέλεσαν στο να δέσουν με
ακόμα περισσότερη αγάπη την προσπάθειά μας”,
αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Αγνά υλικά

Για την παραγωγή των προϊόντων της, η εται-
ρεία χρησιμοποιεί αποκλειστικά αγνά υλικά. Για τις
πρώτες ύλες (βύνες κριθαριού, λυκίσκοι και μα-

γιά) πραγματοποίησε μια μεγάλη έρευνα στην παγ-
κόσμια αγορά, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα
υλικά που συνθέτουν τις «Βόρειες» είναι κορυφαί-
ας ποιότητας και φέρουν πάντα τις αντίστοιχες πι-
στοποιήσεις.

Τις πρώτες ύλες συμπληρώνει το κρυστάλλινο
και εξαιρετικής σύστασης νερό των Σερρών, το
οποίο επεξεργάζεται και διαμορφώνεται κατάλλη-
λα για κάθε τύπο μπύρας, προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα και γεύση στις μπύ-
ρες.

Οι εγκαταστάσεις στις Σέρρες
To ζυθοποιείο “γεννήθηκε” στις Σέρρες, λίγο

πιο έξω από την πόλη. Για την προμήθεια όλου του
μηχανολογικού εξοπλισμού η εταιρεία συνεργά-
στηκε με τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες του
κλάδου, διότι αφενός ήθελε να υποστηρίξει την
ελληνική αγορά και αφετέρου πιστεύει ακράδαντα
στη δυναμική και τις δυνατότητες των επιχειρήσε-
ων, των ανθρώπων και της βιομηχανίας του τόπου
μας.

Το ζυθοποιείο διαθέτει σήμερα, ένα ζυθοβρα-
στήριο, έντεκα δεξαμενές ωρίμανσης, δύο δεξα-
μενές έτοιμου προϊόντος και μια υπερσύγχρονη
μονάδα εμφιάλωσης και επικόλλησης ετικετών. Η
δυνατότητα παραγωγής του ζυθοποιείου προσεγ-
γίζει το όριο των 2.600 εκατόλιτρων ετησίως. Όλες
οι παραγωγικές διαδικασίες πραγματοποιούνται
με απόλυτα φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους
που εξασφαλίζουν την μείωση του οικολογικού
μας αποτυπώματος στο ελάχιστο δυνατό. Παράλ-
ληλα, σε όλα τα στάδια της παραγωγής ακολου-
θούνται αυστηρότατοι έλεγχοι ποιότητας στα προ-
ϊόντα μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα
φτάσει στον καταναλωτή ένα απόλυτα ασφαλές
και ποιοτικό τελικό προϊόν.

INFO
Το 2013 
η ίδρυση της
Μικροζυθοποιίας
Σερρών 
& Β. Ελλάδος
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Σύγκρουση Ένωσης
Ηρακλείου 
- Οινοποιών

Αντίθετη με την απόφαση του Δικτύου Οι-
νοποιών ν.Ηρακλείου για την εισαγωγή κρα-
σιού από το εξωτερικό, είναι η Ένωση Ηρα-
κλείου, που συζήτησε το θέμα στην πρόσφα-
τη γενική της συνέλευση. Όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση της Ένωσης, "η απόφα-
ση (σ.σ. του Δικτύου Οινοποιών) ανοίγει διά-
πλατα την κερκόπορτα των εισαγωγών".

Μεταξύ άλλων αναφέρει: “Εμείς δεν εί-
παμε ότι είναι παράνομη η εισαγωγή αν κατα-
λήγει στον καταναλωτή ως προϊόν Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και όχι σαν Ελληνικό προϊόν, εί-
παμε ότι δεν είναι ηθικό τα μέλη του Δικτυού
Οινοποιών Κρήτης να προβαίνουν σε αυτές
τις κινήσεις, αφού αν διαβάσει κάποιος προ-
σεχτικά το Καταστατικό του Δικτύου γίνεται
συνεχώς αναφορά στην Κρήτη, στους κρητι-
κούς αμπελουργούς, στις κρητικές ποικιλίες,
πουθενά όμως δεν αναφέρει για ξενόφερτα
κρασιά”.

«Τώρα που η αγορά ξανανοίγει, ας στηρίξουμε όσους περιμένουν να μας καλωσορίσουν με το όνομά μας. Κάνουμε τις αγορές
μας στα καταστήματα των νησιών μας και βοηθάμε ώστε την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι εδώ».

Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων που έχει σαν στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής κί-
νησης και τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων του κάθε νησιού, τώρα που ανοίγουν ξανά μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα
που είχαν παραμείνει κλειστές.

Όπως σημειώνεται, «η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των Κυκλάδων και των εργαζόμενων σε αυτές αντιμετωπί-
ζουν τις σοβαρές επιπτώσεις από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων και το κλείσιμο της αγοράς που σε συνδυασμό με την επο-
χική δραστηριότητα δεν τους έχει επιτρέψει να λειτουργήσουν «σε κανονικές συνθήκες» από τον Οκτώβριο του 2019. Στις μικρές κοι-
νωνίες του κάθε νησιού, που οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι πολύ σημαντικό για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή, να
στηρίξει ο ένας τον άλλον».

Επιμελητήριo Κυκλάδων: Καμπάνια για τη στήριξη της τοπικής αγοράς 
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Ελαιουργικοί συνεταιρισμοί
της Μεσσηνίας σε 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα "Μικροί Θησαυροί της
Ευρώπης" συμμετέχουν ο Αγροτικός Ελαι-
οκομικός Συνεταιρισμός Στέρνας Μεσσηνίας
με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ο Αγροτικός
Συνεταιρισμός Μικρής Μαντίνειας με το
ΠΟΠ Ελαιόλαδο «Καλαμάτα Αβία».

Στο πλαίσιο του προγράμματος, 11 συνε-
ταιρισμοί από όλη την Ελλάδα δημιούργησαν
κοινό καλάθι με προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ  υπο-
βάλλοντας σχετικό φάκελο χρηματοδότησης
επικοινωνιακής καμπάνιας για τα προϊόντα
τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος που φέρει
την ονομασία «Μικροί Θησαυροί της Ευρώ-
πης» και τελεί υπό την επίβλεψη του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Νέας ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη τριετές πλά-
νο προώθησης των συγκεκριμένων προϊόν-
των στην ελληνική αγορά. Την υλοποίηση
του προγράμματος και την κατάθεση του
σχετικού φακέλου έχει αναλάβει η εταιρεία
Foodstandard.

Η AΜΒΥΞ, η μεγαλύτερη και παλαιότερη εταιρεία διανομής αλκοολούχων ποτών, οίνων και μπύρας στην Ελλάδα, ανακοινώνει
την ανάληψη της αποκλειστικής διανομής, εμπορίας και μάρκετινγκ του χαρτοφυλακίου της εταιρίας ποτών Proximo.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την τεκίλα Jose Cuervo® (ηγέτη στην κατηγορία της τεκίλας στην Ελλάδα και τον κόσμο), το ιρλανδικό
ουίσκι Bushmills®, το Kraken Black Spiced® Rum και την τεκίλας 1800®.

Ο κ. Γιάννης Αρτινός, Γενικός Διευθυντής της Άμβυξ, δήλωσε: «Στα πλαίσια στρατηγικής διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου της ΑΜ-
ΒΥΞ, με χαρά καλωσορίζουμε τα εμβληματικά brands της Proximo τα οποία συμπεριλαμβάνουν την τεκίλα Jose Cuervo, τη νούμερο
ένα τεκίλα στον κόσμο, αλλά και το Ιρλανδέζικο ουίσκι Bushmills, με μακρά ιστορία, παραγόμενο από το 1608 στο παλαιότερο πιστο-
ποιημένο αποστακτήριο στον κόσμο. Ανυπομονούμε να δουλέψουμε στενά με τους συνεργάτες μας για την ανάπτυξη αυτών των τόσο
αγαπημένων μαρκών, ώστε να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την παρουσία μας στην Ελληνική αγορά αλλά και τις σχέσεις με τους πε-
λάτες μας και τον καταναλωτή».

H Άμβυξ επίσημος διανομέας της Proximo στην Ελλάδα
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Εξασφάλιση 
της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων 
χωρίς κολλήματα

Την εξασφάλιση της ελεύθερης κυ-
κλοφορίας των εμπορευμάτων, ζητά
με επιστολή του προς τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Σπήλιο Λιβανό, ο ειδικός σύμβουλος
του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρή-
σεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων -
Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-
HELLAS, Γιώργος Πολυχρονάκης.

«Είμαστε η μόνη χώρα που έχει ήδη
θέσει περιορισμό των ωρών λειτουρ-
γίας δύο εκ των βασικότερων χερσαί-
ων πυλών εισόδου της χώρας (Ευζώ-
νων & Κήπων) και έχει δημιουργήσει
προβλήματα και σημαντικές χρονοκα-
θυστερήσεις στην διέλευση των χερ-
σαίων συνόρων μας» αναφέρει μεταξύ
άλλων.

Η Green Cola, στοχεύοντας στη σημαντι-
κή μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυ-
πώματος, ανακοίνωσε την έναρξη χρήσης
ανακυκλωμένων υλικών σε μέρος των συ-
σκευασιών της, ενώ παράλληλα αναπτύσ-
σει μια πλατφόρμα δράσης και ευαισθητο-
ποίησης για την προστασία του περιβάλλον-
τος.

Συγκεκριμένα, η Green Cola προχωράει
άμεσα στην αλλαγή των πλαστικών συ-
σκευασιών των Pet 500ml, οι οποίες θα κα-
τασκευάζονται πλέον από 50% ανακυκλω-
μένο πλαστικό rPET, υπερκαλύπτοντας ήδη
τη νέα νομοθεσία που προβλέπει την κατα-
σκευή των πλαστικών μπουκαλιών από
25% ανακυκλωμένο πλαστικό μέχρι το
2025 και από 35% αντίστοιχα το 2030.

Οι νέες συσκευασίες θα έχουν μια νέα
σήμανση, αυτή του προγράμματος «Choose
Earth», τη νέα πλατφόρμα ενεργειών για
την προστασία του περιβάλλοντος που λαν-
σάρει η Green Cola και στην οποία εντάσσε-
ται και η ενσωμάτωση των νέων μπουκα-
λιών από ανακυκλωμένο πλαστικό rPET.
Στόχος του προγράμματος Choose Earth
αποτελεί από τη μια πλευρά η ευαισθητο-
ποίηση του καταναλωτικού κοινού για την
προστασία της γης και από την άλλη πλευρά
η υλοποίηση δράσεων για το περιβάλλον,
με πρωτοβουλία της Green Cola.

Green Cola: Χρήση συσκευασιών από ανακυκλωμένο πλαστικό rPET  
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Τσουκνιδόσουπα με
μανιτάρια Σαμαρίνα

Το εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρι-
κών Σαμαρίνα διαθέτει στην αγορά το
προϊόν Τσουκνιδόσουπα με μανιτάρια από
τα καλύτερα άλευρα της Θεσσαλικής γης.
Ζυμωμένα με τον πολτό της τσουκνίδας
γνωστή για τα διατροφικά της οφέλη, με
την προσθήκη αποξηραμένων λαχανικών
και μπαχαρικών ώστε να αποτελούν μια
εύκολη και γρήγορη λύση. Σε μόλις 12 λε-
πτά, χωρίς να χρειαστεί να προσθέσετε τί-
ποτα για την προετοιμασία της. Η τσουκνι-
δόσουπα με μανιτάρι είναι μια έκρηξη βι-
ταμινών και γεύσης, χαμηλή σε θερμίδες,
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και γευ-
στική απόλαυση. Ιδανική για τις κρύες μέ-
ρες του χειμώνα αλλά και για όσους νη-
στεύουν. Κυκλοφορεί σε συσκευασία των
450 γραμμαρίων και δεν περιέχει συντη-
ρητικά.

Με στόχο να ανταποκριθεί ακόμα καλύτερα στις
σύγχρονες προτιμήσεις του κοινού που έχει αγαπή-
σει το Rose Demi Sec, η οινοποιία Μπουτάρη προχώ-
ρησε στην επιλογή μιας νέας, λεπτότερης φιάλης που
αναβαθμίζει  το προϊόν, δίνοντάς του μια πιο φινετσά-
τη και κομψή εικόνα. Η νέα φιάλη θα κυκλοφορεί με
δύο διαφορετικά  εικαστικά ετικετών, των οποίων βα-
σικό χαρακτηριστικό είναι οι παπαρούνες που παρα-
πέμπουν στα ανθικά  αρώματα του κρασιού. Τέλος, το
πιο ανοιχτό χρώμα του κρασιού, χωρίς όμως να αλλά-
ζει η ποικιλιακή του  σύνθεση (ξινόμαυρο), θα αγαπη-
θεί από ακόμα περισσότερους καταναλωτές που φαί-
νεται ότι σήμερα  επιλέγουν λιγότερο έντονες απο-
χρώσεις ροζέ κρασιών.  Το Rose Demi Sec Boutari εί-
ναι χαρακτηριστικό Μακεδονικό ροζέ, ιδιαίτερα αγα-
πητό σε όσους προτιμούν τις  λιγότερο ξηρές γεύσεις.
Έχει έντονα αρωματικά χαρακτηριστικά τυπικά του ξι-
νόμαυρου, όπως γλυκά αρώματα  από κόκκινα φρού-
τα, ενώ στο στόμα έχει απαλή γεύση και δροσιστική
οξύτητα, άψογα ισορροπημένο με την  γλυκύτητα που
αποδίδουν τα υπολειμματικά ζάχαρα. Στο σύνολό του
δίνει ένα κρασί που απολαμβάνεται  δροσερό στους
7-10°C σκέτο ως απεριτίφ ή σε συνδυασμό με πιάτο
τυριών/αλλαντικών ή με φρούτα. Το Rose Demi Sec
Boutari διατίθεται σε φιάλες: 750ml, 375ml και
187ml. Κορυφαίο στις προτιμήσεις των καταναλω-
τών, εντός και εκτός Ελλάδος, το Rose Demi Sec Bo-
utari αποτελεί  εδώ και χρόνια ένα από τα πιο πετυχη-
μένα εμπορικά σήματα της οινοποιίας Μπουτάρη.  

Σε νέα φιάλη το Rose Demi Sec της Μπουτάρη



Βιολογική κινόα Green Family
H βιολογική κινόα Green Fa-

mily είναι μια υπερτροφή, καθώς
έχει υψηλή περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνη. Περιέχει ισορροπημέ-
νη περιεκτικότητα σε ουσιώδη
αμινοξέα, κάνοντάς την ασυνή-
θιστα πλήρες είδος διατροφής.
Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται λι-
γότερη πρωτεΐνη κινόα από
πρωτεΐνη σιταριού για τις ανάγ-
κες του καταναλωτή. Μολονότι
στην πράξη είναι ένας σπόρος, η
κινόα θεωρείται πλήρες δημη-
τριακό και μια καλή πηγή φυτι-
κών ινών. Η κινόα επιπλέον πε-
ριέχει Ωμέγα 3 λιπαρά, τα οποία
δε βλάπτουν την καρδιά. Επίσης
είναι καλή πηγή φωσφόρου και
έχει πολύ μαγνήσιο και σίδηρο.
Δεν έχει γλουτένη και χωνεύεται
εύκολα. Τα βιολογικά προϊόντα
συνιστούν μια πολύ σημαντική
διατροφική επιλογή, έχουν θρε-
πτικά συστατικά, είναι εύγευστα
και διατηρούν τη γεύση τους
αναλλοίωτη και ωφελούν ση-
μαντικά την υγεία.

Φέτα ΠΟΠ Παπαθανασίου
Η φέτα ΠΟΠ Παπαθανασίου θεωρείται

ως η κορυφή της Ελληνικής φέτας. Φτιά-
χνεται με απόλυτη προσήλωση στην ποι-
ότητα και αυστηρούς κανόνες στον τρόπο
παραγωγής της αλλά και με σεβασμό στην
παράδοση που έχει δημιουργήσει η οικο-
γένεια Παπαθανασίου στην ορεινή Τριχω-
νίδα. Παρασκευάζεται από 100% ελληνικό
γάλα της περιοχής με τουλάχιστον 70%
πρόβειο. Έχει την γεύση της γνήσιας φέ-
τας, αφού ωριμάζει για τουλάχιστον 3-4
μήνες σε άλμη, μέσα σε ξύλινα βαρέλια
στα οποία το τυρί αναπνέει και ωριμάζει σε
φυσικό περιβάλλον. Έχει απόλυτα λευκό
χρώμα και διατηρεί πάντα σταθερή τη γεύ-
ση της που έχουν αγαπήσει οι χιλιάδες κα-
ταναλωτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η φέτα ΠΟΠ Παπαθανασίου συνοδεύει το
γεύμα είτε σκέτη, είτε ως επικάλυψη σε ζε-
στό τραγανιστό ψωμί, «δένει» ιδανικά με
τις τηγανίτες, ακόμα και με μια φρουτοσα-
λάτα, ενώ ταιριάζει με τηγανητά αυγά και
φυσικά ως γέμιση στην ομελέτα, αλλά και
σε τυροπιτάκια.
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Η εταιρεία το Φίλεμα της Λέλας
διαθέτει στην αγορά ένα γλυκό του
κουταλιού χωρίς ζάχαρη από φρέ-
σκα διαλεχτά κυδώνια, από την πε-
ριοχή του Κιάτου βρασμένα μέσα σε
χυμούς φρούτων καιαρμπαρόριζα.
Η θρεπτική αξία του φρούτου έγκει-
ται κυρίως στη βιταμίνη C που πε-
ριέχει. Περιέχει δύο πολύ σημαντι-
κές ουσίες την θεαμίνη και τη ριβο-
φλαβίνη που ενισχύουν την μνήμη
και την εγκεφαλική μας λειτουργία.
Περιέχει και υψηλά ποσοστά πηκτί-
νης, μιας ουσίας που είναι χρήσιμη
σε αυτούς που πάσχουν από διαβή-
τη τύπου 2, καθώς επιβραδύνει την
απορρόφηση των σακχάρων, ενώ
μπορεί να βελτιώσει και τα επίπεδά
τους στο αίμα. Γενικά όσοι πάσχουν
από διαβήτη πρέπει να ακολουθούν
διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες
και το κυδώνι αποτελεί εξαιρετική
πηγή. Το γλυκό κουταλιού περιέχει
αυτό το φρούτο τουλάχιστον σε πο-
σοστό 78%. Ταιριάζει με γιαούρτι
και διατίθεται σε συσκευασία των
240γραμμαρίων.

Γλυκό του κουταλιού κυδώνι «το Φίλεμα της Λέλας»

Βιολογικό μέλι Vasilissa

Το βιολογικό μέλι δάσους με βασιλικό πολτό Vasilissa είναι υψηλής ποιότητας,
καθαρό οργανικό μέλι με λεπτό άρωμα και εξαιρετική γεύση, που παράγεται και
πιστοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας από άγρια βότανα
στα βουνά της Εύβοιας.Το συγκεκριμένο μέλι της StayiaFarm, εντυπωσιάζει όχι
μόνο για την ύπαρξη του βασιλικού πολτού στα συστατικά του, αλλά και της γύρης.
Ένα συστατικό που αποτελεί από μόνη της μια θαυματουργή τροφή από την αρχαι-
ότητα. Η ελληνική γύρη, χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική της ποιότητα και αυτό
λόγω του μοναδικού ελληνικού κλίματος και της εκπληκτικής ανθοφορίας που πα-
ρουσιάζεται σε όλες τις γωνιές της χώρας.
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Ελληνικό κελυφωτό
φιστίκι Nutorious

Το ελληνικό κελυφωτό φιστίκιNu-
toriousείναι ιδανικό συνοδευτικό για
το ποτό, αλλά καταναλώνεται ευχάρι-
στα και σκέτο μιας και οι ευεργετικές
ιδιότητες του αιγινήτικουφιστικιού εί-
ναι πολλές. Διατίθεται σε πλαστικό βά-
ζο των 100 γραμμαρίων με καπάκι
αλουμινίου και έξτρα πλαστικό καπάκι.
Μια καινοτομία στην συσκευασία που
κρατά το περιεχόμενο φρέσκο, μπορεί
να διαχειριστεί ο καταναλωτής το προ-
ϊόν τρώγοντας σε δόσεις το περιεχόμε-
νο και να το αποθηκεύσει και πάλι.




