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Ανανεωμένη εικόνα παρου-
σιάζουν πλέον τα σοκολα-
τούχα ροφήματα, καθώς κυ-

κλοφορούν δεκάδες καινοτόμοι
κωδικοί. Τα σοκολατούχα ροφήμα-
τα, εδώ και δεκαετίες, απευθύνον-
ται κυρίως στα παιδιά και τους εφή-
βους, χωρίς αυτό να αποκλείει βέ-
βαια την κατανάλωσή τους και από
ενήλικες. Ένα σημαντικό ποσοστό
των συγκεκριμένων προϊόντων πω-
λείται τις ώρες που οι μαθητές βρί-
σκονται καθ’ οδόν προς τις εξω-
σχολικές τους δραστηριότητες ή
κατά τη μετακίνησή τους προς κι

από το σχολείο. Πρόκειται για «ένο-
χους» κωδικούς, με υψηλά λιπαρά,
που οι γονείς αποφεύγουν, παρά το
γεγονός ότι οι μικρότερες ηλικίες
τα προτιμούν. Πλέον, όμως, οι εγ-
χώριες βιομηχανίες έχουν «απενο-
χοποιήσει» τα ροφήματα με κακάο,
καθώς τα έχουν προσαρμόσει στις
σύγχρονες διατροφικές τάσεις, μει-
ώνοντας αισθητά τα λιπαρά. Ταυτό-
χρονα, στην αγορά πια διατίθενται
αρκετοί κωδικοί φυτικών σοκολα-
τούχων ροφημάτων σε ατομικές
συσκευασίες, που αποτελούν μια
πιο υγιεινή πρόταση, που δεν υστε-

ρεί σε γεύση των ροφημάτων με
βάση το γάλα. Στο παρελθόν, οι
εταιρείες που διέθεταν σοκολατού-
χα προϊόντα που απευθύνονταν σε
παιδιά πόνταραν στην εθιστική επί-
δραση της ζάχαρης, με στόχο την
άνοδο των πωλήσεών τους. Σήμε-
ρα, όμως, που οι καταναλωτές είναι
περισσότερο ευαισθητοποιημένοι
σε θέματα διατροφής, τα τρόφιμα
για παιδιά με υψηλά ποσοστά ζάχα-
ρης δεν προτιμώνται για συστηματι-
κή κατανάλωση με αποτέλεσμα να
παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση οι
εναλλακτικές προτάσεις.

Tρίτη 25 Μαΐου 2021
Αρ. τεύχους 245

Προσαρμόζονται στις σύγχρονες
τάσεις τα σοκολατούχα ροφήματα



Πρεμιέρα με το online
σεμινάριο «Ψηφιακή
Παρουσία για επιχειρήσεις»
κάνει ο νέος κύκλος
#GrowYourBusiness - The
Digital Sessions, που είναι από
σήμερα διαθέσιμος στο
YouTube κανάλι της COSMOTE. 

Μ έσα από την 1η ενότητα των δω-
ρεάν online σεμιναρίων, οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις και οι

εργαζόμενοι τους, καθώς και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες, θα γνωρίσουν τα ψηφιακά
εργαλεία και τις τακτικές, που είναι απα-
ραίτητες για την απόκτηση μιας αποτελε-
σματικής ψηφιακής παρουσίας, όπως είναι
ο σχεδιασμός των βημάτων που χρειάζεται
να ακολουθηθούν, η οργάνωση της ομά-
δας και η χαρτογράφηση του ταξιδιού του
χρήστη στο ψηφιακό περιβάλλον. Ακόμα,
θα πάρουν χρήσιμες συμβουλές για την
αποδοτικότερη λειτουργία της ιστοσελίδας
ή του ηλεκτρονικού καταστήματος της επι-
χείρησής τους (Google Analytics, SEO -
search engine optimization), καθώς και
για τη διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης, έτσι ώστε να εξυπηρετούν
τους στόχους τους.

Οι ερωτήσεις
Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους,
σχετικά με το περιεχόμενο της 1ης θεματι-
κής ενότητας σε ειδικά διαμορφωμένη
πλατφόρμα. Οι ερωτήσεις θα συγκεντρω-
θούν και θα απαντηθούν μέσα από το 1ο
Live «Ερωτήσεων & Απαντήσεων» από ει-
δικούς με επιτυχημένη δράση σε θέματα
Ψηφιακής Παρουσίας των επιχειρήσεων.
Η δημοσιογράφος Πόπη Τσαπανίδου πα-
ρουσιάζει τα online σεμινάρια και συντονί-

ζει το Live «Ερωτήσεων & Απαντήσεων». 

Τι είναι το #GrowYourBusiness 
- The Digital Sessions

Ο νέος κύκλος #GrowYourBusiness –
The Digital Sessions είναι μια online σειρά
δωρεάν σεμιναρίων για μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες,
που φιλοξενείται στο YouTube κανάλι της
COSMOTE, προσαρμοσμένος στις ιδιαίτε-
ρες απαιτήσεις της εποχής. Ο στόχος των
online σεμιναρίων είναι οι συμμετέχοντες
να γνωρίσουν τα εργαλεία και τις τακτικές
που θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν,
με όχημα την τεχνολογία. Παράλληλα, μέ-
σω των Live «Ερωτήσεων & Απαντήσεων»,
που θα ακολουθούν των online σεμινα-
ρίων, οι συμμετέχοντες θα έρχονται σε
επαφή με ειδικούς σε τομείς όπως είναι η
ψηφιακή παρουσία, το ηλεκτρονικό εμπό-
ριο, το digital marketing κ.α., οι οποίοι θα
απαντήσουν στις ερωτήσεις τους και θα
τους κατευθύνουν με πρακτικές συμβου-
λές. 

Η COSMOTE μεταφέροντας τον 3ο κύ-
κλο του #GrowYourBusiness στο ψηφιακό
περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις
επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στη νέα
online σειρά δωρεάν σεμιναρίων #Gro-
wYourBusiness – The Digital Sessions,
ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα τους
στον ψηφιακό κόσμο. 
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2019: Διάκριση με το
βραβείο «Ψηφιακή
Εξέλιξη»

Οι εγχώριες βιομηχανίες
έχουν «απενοχοποιήσει»
τα ροφήματα με κακάο, κα-
θώς τα έχουν προσαρμόσει
πλέον στις σύγχρονες δια-
τροφικές τάσεις, μειώνον-
τας αισθητά τα λιπαρά. Στην
αγορά πια διατίθενται αρκε-
τοί κωδικοί φυτικών σοκο-
λατούχων ροφημάτων σε
ατομικές συσκευασίες, που
αποτελούν μια πιο υγιεινή
πρόταση.

Θύμιος Κτενίδης 
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H Wolt επεκτείνει την παρουσία
της στην επικράτεια

Η δημοφιλής εφαρμογή online
delivery είναι διαθέσιμη πλέον και
στην πόλη του Βόλου, η οποία είναι η
τρίτη πόλη μέσα στο 2021, στην οποία
η Wolt επεκτείνει την παρουσία της.
Σημειώνεται ότι πρόσφατα
ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας
σε Πάτρα και Λάρισα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έναρξη
της λειτουργίας της υπηρεσίας στο Βόλο,
συνοδεύεται από μια σειρά από κορυφαίους

χώρους εστίασης, με τον αριθμό των συνεργαζό-
μενων επιχειρήσεων να αυξάνεται καθημερινά.
Μέσω της συνεργασίας με τη Wolt, οι τοπικές επι-
χειρήσεις έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν τα
έσοδα τους αποκτώντας άμεσα πρόσβαση στο on-
line κανάλι διανομής. 

Εύκολη και γρήγορη παράδοση

Οι πελάτες της Wolt έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν από μία μεγάλη γκάμα προϊόντων, με
μενού το οποίο συνοδεύεται από φωτογραφίες,
ώστε η επιλογή να γίνεται ακόμη πιο εύκολη. Τα
προϊόντα παραδίδονται σε μέγιστο χρόνο 30' λε-
πτά. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να παρακο-
λουθούν την εξέλιξη της παραγγελίας τους σε

ζωντανό χρόνο μέσα από το live tracking της
εφαρμογής και εφόσον το επιθυμούν οι παραγγε-
λίες παραδίδονται ανέπαφα και με ασφάλεια. Η
Wolt παρέχει επίσης τη δυνατότητα προγραμματι-
σμού της παράδοσης σε ημέρα και ώρα που τους
εξυπηρετεί, ενώ σε περίπτωση που χρειαστεί,
έχουν στη διάθεσή τους την ταχύτερη και καλύτε-
ρη ομάδα εξυπηρέτησης πελατών στο online deli-
very, που απαντάει στα μηνύματα σε λιγότερο από
40 δευτερόλεπτα, όπως σημειώνεται στην ίδια
ανακοίνωση.

«Είμαστε σίγουροι ότι 
θα ξεχωρίσουμε»

Ο Δημήτρης Καρέλος, γενικός διευθυντής της
Wolt για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε: «Με
μεγάλη χαρά ξεκινάμε τη λειτουργία μας στην πό-
λη του Βόλου. Ο Βόλος είναι μια πόλη με δυναμι-
κή, στην οποία είμαστε σίγουροι ότι θα ξεχωρίσου-
με με τη μοναδική εμπειρία και αποτελεσματικότη-
τα που προσφέρει η τεχνολογία μας προς όφελος
των καταναλωτών και των επιχειρήσεων της πό-
λης».

Σχολιάζοντας την ανάπτυξη της εταιρίας μέχρι
στιγμής συμπλήρωσε: «Ο Βόλος είναι η τρίτη πόλη
που καλύπτουμε μέσα στη χρονιά, και θα συνεχί-
σουμε το ίδιο δυναμικά επεκτείνοντας τη γεωγρα-
φική κάλυψη και το εύρος των προϊόντων που είναι
διαθέσιμα στην πλατφόρμα».

INFO
2019: Η Wolt ήρθε
στην Ελλάδα
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Ανανεωμένο και
βιωσιμότερο 
το BEEFEATER

Το πιο βραβευμένο Gin παγκοσμίως παρου-
σιάζει τη νέα του φιάλη από 100% ανακυκλώσι-
μο γυαλί και χωρίς πλαστικό.

Το Beefeater Dry Gin καλωσορίζει μια νέα
εποχή, με τον premium αλλά και ταυτόχρονα
διαχρονικό σχεδιασμό της νέας του φιάλης, που
συμπίπτει με την συμπλήρωση 200 ετών παρά-
δοσης στην απόσταξη. Η νέα φιάλη αποτελείται
από ένα 100% ανακυκλώσιμο γυάλινο μπουκά-
λι, το υπάρχον πλαστικό καπάκι έχει αντικατα-
σταθεί με ένα ανάγλυφο premium πώμα από
αλουμίνιο και η ετικέτα έχει μετατραπεί από πλα-
στική σε χάρτινη χαρίζοντας μια χειροποίητη,
κομψή αίσθηση στην συσκευασία. Αυτές οι βιώ-
σιμες επιλογές επιτρέπουν στο brand να εξοικο-
νομήσει 410 τόνους πλαστικού ετησίως, βάρος
ισοδύναμο με 17 εκατομμύρια τυποποιημένα
πλαστικά μπουκάλια νερού.

Η νέα φιάλη κυκλοφόρησε παγκοσμίως τον
Ιανουάριο του 2021, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται
στην αγορά από αρχές Μαΐου του 2021.

Τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία εξαγομένων προϊόντων (αφαιρουμένων των πετρελαιοει-
δών) με εξαγωγές ύψους 1,8 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, δηλαδή ποσοστό 21% του συνόλου των εξαγωγών, σύμφωνα με
ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα αγροτικά προϊόντα περιλαμβάνουν τις κατηγορίες τρόφιμα και ζώντα ζώα, ποτά και καπνός και λάδια - λίπη ζωικής ή φυτικής
προέλευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣΕ, εξετάζοντας το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου του 2021, σημαντική άνοδο καταγράφουν οι κλά-
δοι των Χημικών (+21,7%), των Μηχανημάτων (+13,4%), των Πρώτων Υλών (+33,7%) και του κλάδου Ποτά και Καπνός (+14,9%).
Μικρότερη αύξηση εξαγωγών εμφανίζει η κατηγορία των Πετρελαιοειδών - Καυσίμων (+3,8%), των Βιομηχανικών (+8,2%), των
Τροφίμων (+8,3%) και των Διαφόρων Βιομηχανικών (+0,7%). 

Εξαγωγές: Ποιοι κλάδοι κατέγραψαν άνοδο



Δύο κλίνες ΜΕΘ δωρεά 
από τα Bread Factory

Δύο σύγχρονες κλίνες Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για την
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, δωρεά των Bread Factory,
παραδόθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο
Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και
Τριανταφύλλειο» και στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ο Πάνος Δημητρόπουλος, διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας κατά την παράδοση
των κλινών δήλωσε: «Με αίσθημα ευθύ-

νης απέναντι στην κοινωνία και με στόχο να συμ-
βάλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας στην
προσπάθεια της πολιτείας για την αντιμετώπιση
της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης του CO-
VID-19, προχωρήσαμε στη δωρεά 2 σύγχρονων
κλινών ΜΕΘ, ελπίζοντας να μείνουν και ως παρα-
καταθήκη για το εθνικό σύστημα υγείας».

Στόχος η ενίσχυση των υποδομών
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δωρεές

των κλινών ΜΕΘ από τα Bread Factory έτυχαν ευ-
ρείας αποδοχής από τις διοικήσεις των δύο νοσο-
κομείων, αλλά και από το νοσηλευτικό προσωπι-
κό, που εδώ και ένα και πλέον χρόνο καταβάλει
υπεράνθρωπες προσπάθειες να αντεπεξέλθει στις
πρωτοφανείς συνθήκες που βιώνει το Σύστημα
Υγείας λόγω της πανδημίας.

Η συγκεκριμένη δράση Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης από τα Bread Factory στοχεύει στην ενί-
σχυση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης
της χώρας, και στην καταπολέμηση των κοινωνι-
κοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, τόσο
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Επενδύοντας στις προοπτικές συνεργασίας με-
ταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα Bread Fac-
tory προσδοκούν να ενισχύσουν, στο πλαίσιο ορ-

γανωμένων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύ-
νης που υλοποιούν στον τομέα της Υγείας και της
Κοινωνίας, την ετοιμότητα του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,
όπως αυτή που βιώνουμε, συμβάλλοντας στη διά-
σωση ανθρώπινων ζωών.

Λίγα λόγια για τα Bread Factory

Τα Bread Factory, αποτελούν πολυχώρους
εστίασης που λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα 7
ημέρες την εβδομάδα, στους οποίους εργάζονται
πάνω από 1.500 άτομα, ενώ η μέση επισκεψιμότη-
τα, κυμαίνεται σε περισσότερους από 2.000 πελά-
τες ημερησίως ανά κατάστημα και η γκάμα των
προϊόντων της περιλαμβάνει περίπου 1.000 κωδι-
κούς, είδη αρτοποιείου, ζαχαροπλαστικής, έτοιμα
γεύματα, καφέ αλλά και ξεχωριστό τμήμα με τυπο-
ποιημένα τρόφιμα και ποτά από επιλεγμένους πα-
ραγωγούς σε όλη την Ελλάδα.

Τα προϊόντα των Bread Factory

Οι περισσότερες ποικιλίες του ψωμιού των
Bread Factory είναι χωρίς μαγιά και έχουν μεγάλο
χρόνο ωρίμανσης. Η ποικιλία είναι μεγάλη, με πε-
ρισσότερα από 30 διαφορετικά ψωμιά – από το
100% προζυμένιο που ωριμάζει μέχρι και 24
ώρες, το μοναστηριακό με τη γλυκόξινη γεύση, τα
φανταστικά ψωμιά βρώμης και ζέας, παραδοσια-
κές συνταγές από όλη την Ευρώπη (γαλλικές
μπαγκέτες, γερμανικά, πολύσπορα, ιταλικές φο-
κάτσιες), αλλά και τα αξεπέραστα super food ψω-
μιά, όπως το προσωπικό αγαπημένο μας με κράνμ-
περι.

Στο εστιατόριο, οι επιλογές είναι πολλές, υγιει-
νές και εναλλάσσονται με τις εποχές. Από λαδερά
και όσπρια, μέχρι γιουβέτσι, γαριδομακαρονάδα
και σουτζουκάκια, σαλάτες, μακαρονοσαλάτες κι
άλλα πολλά.

INFO
7 τα καταστήματα
Bread Factory σε
όλη την Ελλάδα
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«Συμμαχία» Βενέτη - Tailor
Made με στόχο τον καφέ

Διευρύνει περαιτέρω το «μπουκέτο»
των δραστηριοτήτων της η Βενέτης,
που προχωρά σε συνεργασία με το
γνωστό κι επιτυχημένο κατάστημα
στης Πλ. Αγίας Ειρήνης στο ιστορικό
κέντρο της Αθήνας, το Tailor Made.

Ε τσι ο διευθύνων σύμβουλος και βασικός μέ-
τοχος της Βενέτης, Παναγιώτης Μονεμβα-
σιώτης, στη νέα εταιρεία με τη μορφή ΙΚΕ,

που έχει συσταθεί και φέρει την επωνυμία Talor
Made Coffee Company, είναι διαχειριστής. Σύμ-
φωνα με το ΓΕΜΗ ο βασικός μέτοχος της Βενέτης
με 100,2 χιλ. ευρώ συμμετέχει με ποσοστό 60%
ενώ το υπόλοιπο 40% ελέγχει ο Αλέξανδρος Πα-
παγεωργίου.

Ο στόχος της συνεργασίας
Με βάση εκτιμήσεις της αγοράς, στόχος της

συνεργασίας είναι η ανάπτυξη δικτύου με αξιοποί-
ηση της τεχνογνωσίας και των δυο πλευρών. Από
τη μια η Βενέτης έχει μεγάλη γνώση στην επέκτα-
ση των σημείων ενώ ο κ. Παπαγεωργίου έχει ανά-
γει «σε επιστήμη» της διαδικασία παρασκευής ρο-
φημάτων καφέ στοχεύοντας σε διαδικασία κατα-
νάλωσης που παραπέμπει σε στάση ζωής.

Δεν πρέπει να παραβλέπει κανείς ότι η αγορά
του καφέ είναι μεγάλη και εκτιμάται ότι φτάνει στο
1 δισ. ευρώ με νέες τάσεις να αναδεικνύονται
όπως η κατανάλωση καφέ take away στο σπίτι.

Υπενθυμίζεται ότι η αλυσίδα Βενέτη φέτος έχει
ξεκινήσει ανάπτυξης δικτύου στα γαλακτοπωλεία-

ζαχαροπλαστεία Cremeria Veneti και τα αναψυ-
κτήρια γρήγορης εξυπηρέτησης Veneti Go. Επίσης
έχει λανσάρει τα σήματα πίτσας και ζυμαρικών στα
Food Halls. Επίσης επεκτάθηκε πρόσφατα στην
Κρήτη ενώ σχεδιάζει και το άνοιγμα και άλλων ση-
μείων.

Η Βενέτης
Το 1948 ο πρώτος φούρνος Βενέτη ανοίγει στη

Νέα Ερυθραία(Στην σημερινή Κηφισιά) . Από τότε
το μαγικό ταξίδι μας στον χώρο της χειροποίητης
αρτοποιίας προσφέρει μοναδικές γευστικές εμπει-
ρίες. Το 1972 ο κ. Χαράλαμπος Βενέτης, σε ηλικία
μόλις 24 χρονών, αναλαμβάνει τον οικογενειακό
φούρνο. Τρία χρόνια αργότερα, ο οικογενειακός
φούρνος μεταφέρεται στην Τατοίου και γίνεται  ση-
μείο αναφοράς για όλη την Αττική. Μια σειρά από
νέες κατηγορίες ευρωπαϊκών άρτων, νέα προϊόν-
τα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής αλλάζουν τον
γευστικό χάρτη της Αθήνας.

Το 2010 το “ΒΕΝΕΤΗ FOOD HALL” κάνει την
εμφάνιση του. Το πρωτοποριακό concept κατα-
στήματος, που αλλάζει για πάντα την έννοια του
φούρνου, προσφέροντας κορυφαίες γευστικές
εμπειρίες. 

Ο πρώτος “πολυχώρος γεύσης”, με ολοκλη-
ρωμένες, ποιοτικές  προτάσεις, που καλύπτουν
κάθε ανάγκη του καταναλωτή: πλήρες πρωινό,
πλούσιες ποικιλίες καφέ, ροφήματα, επώνυμο
γλυκό, μια νέα σειρά αρτοσκευασμάτων ειδικής
διατροφικής αξίας. Και για πρώτη φορά, σπιτικό
φαγητό από ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, με
την υπογραφή του γνωστού σεφ Γιάννη Τζελέπη.

INFO
Τον Μάιο 2020 
η εταιρεία Βεβέτη
έρχεται στο
εμβληματικό
κτήριο
΄Μπάγγειον’ στην
πλατεία Ομονοίας
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Επιτραπέζιες ελιές 
Καλαμών Black Pearls

Οι επιτραπέζιες ελιές Καλαμών Black Pe-
arls προέρχονται από δένδρα όπου η ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση ελαιώνων τα καθιστά εξαι-
ρετικής καρποφορίας. Σε συνδυασμό με την
σχολαστική διαλογή ως προς το μέγεθος, την
μεγάλη περίοδο ζύμωσης με την παραδοσιακή
συνταγή, καθώς και την υψηλών προδιαγρα-
φών, πιστοποιημένη με Food Safety System
Certification (FSSC) 22000, διαδικασία τυπο-
ποίησης, δίνουν ένα κορυφαίο φρούτο που
απευθύνεται στον καταναλωτή που απαιτεί
τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας στο τραπέ-
ζι του. Η σειρά Black Pearls ξεκίνησε σαν ιδέα
σε ένα αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Μια σειρά με διαλεγμένα
προϊόντα από τη Μεσσηνία. Η ελιά αποτελεί τη
βασική πηγή έμπνευσης. Με το εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο μεταφέρονται τα αρώμα-
τα και οι γεύσεις της ελληνικής φύσης σε όλον
τον κόσμο. Οι ελιές Καλαμών αντιμετωπίζον-
ται σαν ένα κόσμημα, σαν μαύρες πέρλες.

Η Beekeeper family Papadopoulos δια-
θέτει στην αγορά ένα σπάνιο μονοποικιλιακό
μέλι από το βότανο παλιούρι. Το μέλι από Πα-
λιούρι, σε βάζο που έχει τις χρωματιστές κί-
τρινες κύψελες στη συσκευασία του, είναι
ένα σπάνιο είδος μελιού λόγω της μικρής αν-
θοφορίας του και λόγω της τοποθεσίας όπου
ανθίζει το βότανο αυτό. Η τοποθεσία παρα-
γωγής των προϊόντων της κυψέλης και ιδιαί-
τερα του μελιού είναι ένας από τους καθορι-
στικούς παράγοντες της ποιότητας και της
ποικιλίας του μελιού. Το παλιούρι είναι ένας
αυτοφυής ανθεκτικός θάμνος, που μπορεί να
φτάσει σε ύψος τα 3 μέτρα. Η διάρκεια άνθι-
σης του είναι πολύ σύντομη, περίπου 2 εβδο-
μάδες. Η ανθοφορία του διακόπτεται από
άσχημες καιρικές συνθήκες βροχής και ανέ-
μου πράγμα που κάνει το μέλι αυτό ιδιαίτερα
σπάνιο. Η ανανέωση της σειράς μελιού της
εταιρείας με το μέλι παλιουριού, με αυτή την
καινούρια ποικιλία και η απήχησή της, έχει
δώσει μια ακόμα μεγαλύτερη ώθηση να συ-
νεχίσει να στηρίζει την απόφασή της μετά από
30 χρόνια στο χώρο της μελισσοκομίας και
να διαθέτει το μέλι της που πλέον αποτελείται
από συνολικά πέντε ποικιλίες μελιού. Το συ-
νολικό ποσοστό των γυρεοκόκκων που βρί-
σκεται στο μέλι παλιουριού διαφέρει ανάλο-
γα με το έτος αλλα υπερβαίνει το 80% στο
βότανο παλιουριού.

Μέλι από το βότανο παλιούρι Beekeeper family Papadopoulos



Λουκουμομπουκιές χωρίς ζάχαρη
Η Anemos διαθέτει στην αγορά

λουκούμια με μαστίχα χωρίς ζάχαρη,
ακολουθώντας τις σύγχρονες δια-
τροφικές τάσεις. Πρόκειται για ένα
εντελώς πρωτότυπο, πρωτοποριακό
και πρωτοεμφανιζόμενο προϊόν. Οι
Λουκουμομπουκιές, δηλαδή τα μι-
κρά λουκουμάκια, είναι light και su-
gar free, με κανονική υφή και υπέρο-
χη γλυκιά γεύση λουκουμιού, αλλά
με λιγότερες θερμίδες κατάλληλα
για δίαιτα ή νηστεία. Παράγονται με
φυσική μαστίχα-μαστιχέλαιο χωρίς
συντηρητικά και χωρίς χρώματα.
Αποτελούν ένα ελληνικό πρωτοπο-
ριακό προϊόν με καθαρό βάρος 150g.
Δραστηριότητα της χιώτικης εταιρεί-
ας ANEMOS είναι η κατασκευή, με-
ταποίηση, συσκευασία και πώληση
προϊόντων με μαστίχα, διαδικτυακό
εμπόριο, εξαγωγές. Μετά από πολύ-
χρονη παρουσία και πείρα στον επι-
χειρηματικό χώρο, δημιουργήθηκε
με υπευθυνότητα και όραμα η εται-
ρεία Αnemos στην Χίο. Πρόκειται για
καθαρά ελληνική εταιρεία που παρά-
γει αποκλειστικά στην Ελλάδα προ-
ϊόντα με φυσική μαστίχα.

Βιολογικό τσάι ANIMA
Το τσάι του βουνού είναι ένα από τα

πιο διαδεδομένα αρωματικά φυτά της
ελληνικής υπαίθρου και η καλλιέργειά
του εντοπίζεται στην αρχαιότητα, ενώ
χαρακτηρίζεται για τις αναλγητικές, αν-
τιοξειδωτικές και θεραπευτικές του ιδιό-
τητες. Για την Παρασκευή του τσαγιού
ΑΝiMA η καλλιέργεια όλα τα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας πραγματοποι-
ούνται με το χέρι, ενώ η αποξήρανση των
φυτών γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο
φούρνο ώστε να διατηρηθούν αναλλοί-
ωτα τα αρώματα και τα χρώματά του. Η
αποθήκευσή του τσαγιού πραγματοποι-
είται σε ιδιόκτητες αποθήκες στο Βελ-
βεντό- Κοζάνης και το τελικό προϊόν δια-
τίθεται προς λιανική και χονδρική πώλη-
ση. Το τσάι ΑΝiMA είναι πιστοποιημένο
ως βιολογικό από τον Οργανισμό Ελέγ-
χου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προ-
ϊόντων Δ.Η.Ω.. Το πολλαπλασιαστικό
υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι επίσης
βιολογικό και το προμηθευτήκαμε από
το «Κτήμα Βίωμα»
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Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο «7
asteron», το οποίο σημαίνει 7 αστέρια
όπως υποδηλώνει το όνομά του, είναι ένα
λάδι εξαιρετικής ποιότητας. Διατίθεται σε
συσκευασίες γυαλιού, πλαστικού και λευ-
κοσιδήρου διαφόρων μεγεθών. Ο φυσι-
κός τρόπος παραγωγής απευθείας από
τους καρπούς της ελιάς μόνο με μηχανι-
κές μεθόδους μας δίνει ένα εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο με φρουτώδες άρω-
μα και  χαμηλή οξύτητα. Οι συσκευασίες
σχεδιάζονται με γνώμονα την ποιότητα
του προϊόντος και εξασφαλίζουν την ανώ-
τερη γεύση του για όλη τη διάρκεια της
ζωής του. Η εταιρεία είναι μια οικογενει-
ακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1930. Η
σημερινή της μορφή της δόθηκε το 1966,
όταν εξελίχθηκε σε μια σύγχρονη μονάδα
τυποποίησης και προώθησης ελαιολάδου
σ’ όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερι-
κό. Λόγω της μοναδικής μεθόδου καλ-
λιέργειας που χρησιμοποιείται στη Μεσ-
σηνία, του εδάφους και των κλιματικών
συνθηκών, η Κορωνέικη, που είναι μια το-
πική ποικιλία της Μεσσηνιακής γης, δίνει
ένα χρυσοπράσινο Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο μοναδικής γεύσης. 

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο «7 asteron»

Πάστα ελιάς Faris

Η Faris πάστα ελιάς είναι ένα εξαιρετικά γευστικό προϊόν, παρασκευασμένο
από ελιές ποικιλίας Καλαμάτας. Η μοναδική θέση της εταιρείας στην καρδιά της
περιοχής και η συνεργασία με τους τοπικούς αγρότες για πάνω από 3 γενιές δια-
σφαλίζουν ότι το προϊόν αποτελεί την καλύτερη πάστα ελιάς που έχει να προσφέ-
ρει η περιοχή. Η Faris πάστα ελιάς είναι ένα ελληνικό γνήσιο προϊόν. Χρησιμοποι-
είται σε τοστ, κράκερς ή ψωμί. Επίσης, είναι κατάλληλη σε μία σάλτσα για σπαγγέτι.
Η πάστα ελιάς είναι διαθέσιμη σε γυάλινο βάζο των 190gr.
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Πατέ Σταφίδας με
Κανέλα Amvrosia
Gourmet

Η εταιρεία
Amvrosia Gour-
met δραστηριο-
ποιείται στον χώρο
των εξειδικευμέ-
νων τροφίμων
Μεσογειακής Δια-
τροφής από το
1994. Διαθέτει
φρέσκα αρωματι-
κά φυτά, Πατέ Μεσογειακής Διατροφής και
προϊόντα όπως η Κάπαρη και η Τομάτα Λια-
στή. Στο χαρτοφυλάκιό της συγκαταλέγε-
ται, μεταξύ άλλων, και ο κωδικός Πατέ Στα-
φίδας με Κανέλα σε συσκευασία των 230g.
Πρόκειται για ένα πατέ σταφίδας με κανέ-
λα, που αποτελεί κατάλληλο ντιπ για τυριά.
Φτιάχνεται από σταφίδες, βαλσάμικο, ζά-
χαρη, καρύδια, κανέλλα. Η εταιρεία Am-
vrosia Gourmet ακολουθώντας τους ρυθ-
μούς εξέλιξης της εποχής μας και τις αλλα-
γές στις διατροφικές συνήθειες πρωτοπο-
ρεί, παράγοντας προϊόντα αυστηρά συσχε-
τισμένα με την Μεσογειακή Διατροφή.



Εκσυγχρονισμός και επέκταση
εργοστασίου στην Ήπειρος ΑΕΒΕ

Μετά την πολύ επιτυχημένη
συνεργασία για τη ανακατασκευή και
τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου
της ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ (μέλος του ομίλου
εταιρειών ΟPTIMA AE), η ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΕΒΕ (επίσης μέλος του ομίλου
OPΤΙΜΑ AE) εμπιστεύτηκε την TFT
(TESCO FOOD TECHNOLOGY), για τον
εκσυγχρονισμό του εργοστασίου που
απέκτησε προ δυο ετών από την
εταιρία ΔΕΛΤΑ στην Ελασσόνα.

Μ ε κύριο γνώμονα την παραγωγή τυριών
υψηλής ποιότητας συλλέγοντας 100%
φρέσκο Ελληνικό γάλα, η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ-

ΒΕ ανέθεσε στην TFT να σχεδιάσει και να κατα-
σκευάσει μια σύγχρονη και σε μεγάλο βαθμό, αυ-
τοματοποιημένη μονάδα.

Η νέα μονάδα

Η ομάδα έμπειρων μηχανικών της TFT, σε συν-
δυασμό με τον κορυφαίο εξοπλισμό των εταιρειών
SPX FLOW (APV) και ALMAC και τη συνεργασία
της έμπειρης τεχνικής ομάδας της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ-
ΒΕ, με επικεφαλής τον κ. Γιώργο Κουτσικιανίδη,
όπως και στο προηγούμενο έργο για το ΚΑΤΙΚΙ ΔΟ-
ΜΟΚΟΥ, ολοκλήρωσαν και παρέδωσαν μια νέα
εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας τυρο-
κομικών προϊόντων, σύγχρονης τεχνολογίας και
υψηλών προδιαγραφών.

Στην νέα μονάδα παράγονται Ελληνικά παρα-
δοσιακά τυριά όπως ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ ΛΕΒΕΤΙ, ΛΟΓΑ-
ΔΙ, ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ και άλλου τύπου

ημίσκληρα τυριά, κορυφαίας ποιότητας και γεύ-
σης, αντάξια της παράδοσης και της φήμης της
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ.

Τηρώντας υψηλά πρότυπα υγιεινής και ασφά-
λειας, επιτυγχάνοντας ανώτερο επίπεδο αυτομα-
τοποίησης και υψηλής παραγωγικότητας, ολοκλη-
ρώθηκε ένα σύνθετο έργο, επένδυσης άνω των 7
εκ. ευρώ, υψηλής προστιθέμενης αξίας για την Ελ-
ληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία
και την συνεργασία των δυο Ελληνικών εταιρειών,
της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ και TFT, το αποτέλεσμα κατέ-
στη εξαιρετικό.

Με τις υψηλότερες προδιαγραφές

Για το έργο, ο κ. Κουτσικιανίδης της ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΕΒΕ δήλωσε: « Ακολουθώντας πιστά το όραμα
του κ. Παντελή Παντελιάδη, του ιδρυτή της ΗΠΕΙ-
ΡΟΣ, να φτιάξουμε το καλύτερο «κασεράδικο»
στην Ελλάδα, και όχι μόνο, ολοκληρώσαμε με με-
γάλη επιτυχία το έργο στην ώρα του, εν μέσω των
πρωτόγνωρων συνθηκών της φετινής χρονιάς,
καλύπτοντας τις υψηλότερες προδιαγραφές ποι-
ότητας και ασφάλειας τροφίμων και εργασίας, επι-
τυγχάνοντας υψηλή παραγωγικότητα και, παράλ-
ληλα, εξοικονόμηση φυσικών πόρων, που μειώνει
το ανθρακικό αποτύπωμα των προϊόντων μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TFT, κ. Βασίλης
Παναγιωτόπουλος, δήλωσε: «Ήταν μεγάλη μας
χαρά να συνεργαστούμε εκ νέου με τον όμιλο της
ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ και να ολοκληρώσουμε ένα τόσο
σημαντικό έργο έγκαιρα εν μέσω της πανδημίας. Η
τεχνογνωσία μας και η άριστη συνεργασία των δυο
εταιρειών οδήγησαν στο άρτιο αυτό αποτέλεσμα».

INFO
1994: Ιδρύθηκε η
εταιρεία ΗΠΕΙΡΟΣ
στον Αμμότοπο
Άρτας




