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Ημπύρα αποτελεί ένα
προϊόν συνυφασμέ-
νο με τους Έλληνες,

ιδιαίτερα τους καλοκαιρι-
νούς μήνες, οπότε κι η κα-
τανάλωση παρουσιάζεται
ιδιαίτερα αυξημένη. Η συγ-
κεκριμένη κατηγορία τα τε-
λευταία χρόνια εμφανίζει
έντονα τα στοιχεία της και-
νοτομίας και, παρά τις μεγά-
λες ανακατατάξεις που προ-
κάλεσε ο κορονοϊός και το
λουκέτο στην εστίαση, ο
κλάδος αποδεικνύεται ιδιαί-
τερα ανθεκτικός. Οι σύγ-
χρονες τάσεις επιβάλλουν η
ελληνική ζυθοποιία να σχε-
διάσει την επόμενη μέρα με
άμεση προτεραιότητα την

αντιμετώπιση της εποχικό-
τητας που χαρακτηρίζει την
αγορά της μπύρας, καθώς
και τη δημιουργία κουλτού-
ρας και εκπαίδευσης του
καταναλωτή με τη βοήθεια
της craft μπύρας, η οποία
γνωρίζει όλο και μεγαλύτε-
ρη άνθιση στη χώρα μας και
στο εξωτερικό. Όπως έχει
γίνει ήδη εμφανές, αρκετές
ζυθοποιίες πλέον επεν-
δύουν σε κατηγορίες, όπως
η μπύρα με μειωμένο ή και
καθόλου αλκοόλ, οι οποίες
έχουν κάνει γνωστό το προ-
ϊόν σε ένα νέο κοινό που πα-
λαιότερα ήταν δύσκολο να
προσεγγίσουν. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ο αριθμός

των ζυθοποιείων στην Ελ-
λάδα υπερβαίνει πλέον τα
50. Η κατά κεφαλή κατανά-
λωση παραμένει σταθερή
στα 35-36 λίτρα ετησίως, γε-
γονός που αποδεικνύει ότι
στην αγορά του ζύθου πα-
ρατηρείται εναλλαγή μερι-
δίων αγοράς, με σημαντική
αύξηση του ποσοστού της
craft μπύρας. Επίσης η αντι-
μετώπιση του ζητήματος της
εποχικότητας του προϊόν-
τος, απαιτεί την συνεργασία
όλων των ζυθοποιών, προ-
κειμένου να αντιληφθεί ο
καταναλωτής ότι η πληθώ-
ρα επιλογών και τύπων μπύ-
ρας μπορεί να καλύψει κά-
θε περίσταση. 
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Σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης
για την ελληνική ζυθοποιία



Η βιωσιμότητα του κλάδου της ζυ-
θοποιίας, τα μέτρα αντιμετώπισης της
κρίσης και η επόμενη μέραμετά την
άρση των περιοριστικών μέτρων απο-
τέλεσαν βασικά σημεία αναφοράς τον
προηγούμενο χρόνο. Η ραγδαία μεί-
ωση του κύκλου εργασιών που παρα-
τηρήθηκε σε όλο τον κλάδο, συνέπεια
του lockdown της εστίασης, η μικρή
μετατόπιση της on trade αγοράς προς
το retail και η σταδιακή αργή επανεκ-
κίνηση της τουριστικής αγοράς, δημι-
ούργησαν σοβαρά προβλήματα για τα
οποία οι ζυθοποιοί κατέθεσαν αιτήμα-
τα προς τα συναρμόδια υπουργεία για
επιπλέον μέτρα στήριξης, όπως η
άμεση μείωση ΕΦΚ στον ευρωπαϊκό
μέσο όρο, η παράταση αναστολής κα-
ταβολής  ΦΠΑ και ΕΦΚ για όλες τις
επιχειρήσεις ζύθου, η έκπτωση 25%
για τον ΦΠΑ που καταβάλλεται εμ-

πρόθεσμα, η δυνατότητα ρύθμισης
πληρωμών σε δόσεις κ.α. Παρόλα αυ-
τά, δεν ήταν ίδια η εικόνα στα σούπερ
μάρκετ, αφού η πολύμηνη καραντίνα
ευνόησε την κατανάλωση μπύρας στο
σπίτι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αλ-
κοολούχα ποτά, όπως οι μπύρες, απο-
τέλεσαν μια από τις κατηγορίες με την
μεγαλύτερη άνοδο στο πρώτο τετρά-
μηνο του 2021. Η αύξηση του άγχους,
του φόβου και της μοναξιάς οδήγη-
σαν αρκετό κόσμο στην κατανάλωση
αλκοόλ. Παρότι τα εστιατόρια και τα
μπαρ παρέμεναν κλειστά και οι εται-
ρείες διανομής είχαν δει δραματική
μείωση στις πωλήσεις τους, δεν συνέ-
βαινε το ίδιο με τα σούπερ μάρκετ. Η
αύξηση της πώλησης προϊόντων αλ-
κοόλης υπολογίζεται ότι ήταν της τά-
ξης του 85% σε σχέση με το 2019.
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Η ελληνική ζυθοποιία 
εν μέσω κορονοϊού

Editorial

Η μπύρα αποτελεί χωρίς
αμφιβολία ένα από τα κο-
ρυφαία αλκοολούχα ποτά
του καλοκαιριού και, παρά
τα δεκάδες προβλήματα
που προκάλεσε η πανδη-
μία, ο κλάδος προχωρά
επενδύοντας στην καινοτο-
μία και ενσωματώνοντας τις
σύγχρονες τάσεις.

Θύμιος Κτενίδης 

Καθοριστικός ο τουρισμός 
για την ελληνική μπύρα

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο κλάδος, θετικά μηνύματα για την ελληνική
ζυθοποιία φέρνει και το άνοιγμα του Τουρισμού. Ο τουρισμός έχει λειτουργήσει ευερ-
γετικά στην κατανάλωση της εγχώριας μπύρας και πολύ περισσότερο δίνει τη δυνατό-
τητα σε μικρότερες ζυθοποιίες να γίνουν γνωστές στο εξωτερικό και να απευθυνθούν
σε νέες αγορές όχι μόνο σε ομογενείς αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό. Σύμφωνα με
στελέχη του κλάδου, ο τουρισμός και οι αγορές του εξωτερικού ήταν αυτές που δίδα-
ξαν τις προοπτικές της μικροζυθοποιίας στους Έλληνες επιχειρηματίες του κλάδου. Η
μπύρα τα τελευταία χρόνια, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία, γνωρίζει
άνθιση. Το 2019 ειδικότερα αναπτύχθηκε χάρη σε όλες τις κατηγορίες συμπεριλαμ-
βανομένης της premium μπύρας κυρίως μέσω των Pilsner. Αυτό που σίγουρα ανα-
πτύχθηκε κατά 40% και θεωρείται ότι έχει μέλλον είναι η υποκατηγορία της μπύρας
χωρίς αλκοόλ. Μπορεί να μεγαλώσει την κατηγορία και να φέρει νέους καταναλωτές
και το ζητούμενο για τις εταιρείες είναι πλέον να κατανοήσουν τις νέες ανάγκες.



Διεθνής ανάπτυξη για τη
μπύρα χωρίς αλκοόλ
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Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι
πωλήσεις της μπύρας χωρίς αλκοόλ
στην Αμερική εκτοξεύθηκαν κατά 44%
το Μάιο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα
του περασμένου έτους. Η συγκεκριμέ-
νη αλλαγή ενδεχομένως καταδεικνύει
ότι η αρχική αύξηση της κατανάλωσης
αλκοολούχων τους πρώτους μήνες της
πανδημίας ήταν προσωρινή και ότι όλο
και περισσότεροι καταναλωτές στρέ-
φονται σε μη αλκοολούχα ποτά, προκει-
μένου να ελέγξουν την κατανάλωση οι-
νοπνεύματος. Επιπλέον, καταγράφεται
επιστροφή ορισμένων καταναλωτών
στις προ-COVID καταναλωτικές συνή-
θειες, δηλαδή τις πιο υγιεινές διατροφι-
κές επιλογές. Είναι χαρακτηριστικό ότι
οι καταναλωτές διεθνώς στρέφονται
επίσης σε ποικίλα είδη μη αλκοολού-
χων ποτών, τα οποία προσφέρουν αί-
σθηση χαλαρότητας, χωρίς να επιβαρύ-
νουν τον οργανισμό με οινόπνευμα. Εί-
ναι αξιοσημείωτο ότι η δημοφιλία των
μη αλκοολούχων ποτών, ιδιαίτερα της
μπύρας, διατρέχει όλο το ηλικιακό φά-
σμα των καταναλωτών.

Οι μπύρες που διακρίθηκαν 
στα Greek Beer Awards 2021

Δύο ήταν οι μπύρες που αναδείχθηκαν νι-
κήτριες στα Greek Beer Awards του 2021, το
πέμπτο έτος διοργάνωσης του διαγωνισμού.
Ο λόγος για τη Voreia Smoked από τη Μικρο-
ζυθοποιία Σερρών & Β. Ελλάδος και την Ch-
loe, μια συνεργατική μπύρα των Μικροζυθο-
ποιία Μεταμόρφωσης και Strange Βrew. Και
οι δύο αυτές μπύρες, κατάφεραν να ξεχωρί-
σουν σαν Top Ale και Top Lager αντίστοιχα,
καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση και κερδί-
ζοντας το χρυσό μετάλλιο στις κατηγορίες
που συμμετείχαν.Με χρυσό διακρίθηκαν
επίσης η Monday’s της Μικροζυθοποιίας Se-
ptem που επανήλθε φέτος στο διαγωνισμό, η
Lola IPA από την Ζυθοποιία Πηνειού και η In-
somnia από την NoctuaΜικροζυθοποιία
Αθήνας. Η Sknipa Imperial Stout από την
Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης
διακρίθηκε επίσης με χρυσό βραβείο, ανε-
βαίνοντας μια θέση σε σχέση με πέρυσι που
είχε αποσπάσει ασημένιο μετάλλιο.Ασημένιο
μετάλλιο έλαβαν επίσης η πρωτοεμφανιζό-
μενη στα Greek Beer Awards, CandiaLager

από τις Κρητικές Ζυθοποιίες Ζηδιανάκη,
στην κατηγορία PaleLager και η CanalDive-
Pilsner της Κορινθιακής Ζυθοποιίας στις Pils-
ner που μοιράστηκε τη θέση της με τη νομα-
δική ValtingerChalkidiki. Εξαιρετική ήταν και
η παρουσία των νομαδικωνEden IPL, Meth-
iaPaleAle και «Η ψυχή του πάρτι» που απέ-
σπασαν ασημένια μετάλλια στις κατηγορίες
τους. Χάλκινο μετάλλιο κέρδισαν οι
Mik�nuBarrelAgedPorter on PomaceBran-
dy, Ammousa IPA και AleaCalifornia Com-
mon κ στις κατηγορίες BarrelAged, IPA και
SpecialtyLager αντίστοιχα.Τέλος, οι κριτές,
αναφερόμενοι στις μπύρες SalonikiaHoney-
Pilsner και VoreiaSmoked, τις έκριναν ως
εξαιρετικές και με δυνατότητες για «διεθνή
καριέρα», ενώ όσον αφορά στην καπνιστή
μπύρα από τις Σέρρες πρόσθεσαν ότι δεν
έχουν συναντήσει πιο αξιόλογη προσπάθεια
καπνιστής μπύρας στην Ευρώπη, εκτός
Μπάμπεργκ, και ότι ουδέποτε θα είχαν στο
μυαλό τους ότι αυτή θα προέρχεται από την
Ελλάδα.



4

Μπύρα Σκνίπα
από τη 
Θεσσαλονίκη

Τρεις φίλοι από την περιοχή της
Θέρμης στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν
να βγάλουν μια οικιακή μπύρα με παρεΐ-
στικη διάθεση, δημιουργώντας την
Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσαλονί-
κης, το 2010. Η μπίρα «Σκνίπα» και η
«Σαλονικιά» είναι το αποτέλεσμα αυτής
της απόφασης.

Πρωτοποριακή
μπύρα VOREIA
Low Alcohol

H VOREIA Low
Alcohol βασίζεται
σε μια πρωτοπο-
ριακή συνταγή
που διακρίνεται
για την χαμηλή πε-
ριεκτικότητα σε
αλκοόλ, μόλις
0,8%, χωρίς να
χάνει τα πλούσια
γευστικά χαρακτη-
ριστικά μιας craft
μπύρας.Η επιλογή
και ο συνδυασμός
ειδικών βυνών σε
γενναίες ποσότη-
τες διαμορφώ-
νουν ένα γεμάτο σώμα, το dryhop χαρί-
ζει ζωντανά αρώματα γκρέιπφρουτ,
ανανά και μάνγκο, προσφέροντας μια
αίσθηση AmericanPaleAle συνταγής,
ενώ το χαμηλό αλκοόλ την καθιστά ελ-
κυστική για κάθε στιγμή της ημέρας.

Συλλεκτικές συσκευασίες 
Fix «ΤΡΟΥ ΛΟΚΑΛ»

Η FIX Hellas παρου-
σίασε πρόσφατα τις
τρεις συλλεκτικές συ-
σκευασίες «ΤΡΟΥ ΛΟ-
ΚΑΛ» που εμπνέονται
από την ποικιλομορφία
της Ελλάδας και συγκε-
κριμένα από το αστικό,
ηπειρωτικό και νησιωτι-
κό τοπίο.Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση,
«τρεις χαρακτηριστικές
φιγούρες πρωταγωνι-
στούν ως πραγματικοί ΤΡΟΥ ΛΟΚΑΛ ήρωες ενώ γύρω τους ζωντανεύουν γνώρι-
μες εικόνες, διαχρονικές αξίες, εμπειρίες, προορισμοί και καταστάσεις που μας
«δένουν» με κάθε γωνιά του τόπου μας, αλλά και μεταξύ μας. Στις νέες συσκευα-
σίες πρωταγωνιστούν: το περιστέρι, το καΐκι και η κατσίκα.

Κορυφαία επιλογή 
η Βεργίνα Alcohol Free

Η Βεργίνα λάνσαρε πρόσφατα
στην αγορά μια από τις κορυφαίες
επιλογές στην μπύρα χωρίς αλκοόλ,
τη νε�α Alcohol Free. Πρόκειται για
μια premium lager με χαμηλή περιε-
κτικότητα σε αλκοόλ – μόλις 0,4%.
Ακολουθώντας ακριβώς τη συνταγή
και τις προδιαγραφές παραγωγής
της Βεργίνα Lager, η Alcohol Free
διαφέρει μόνο στη διαδικασία ζύμω-
σης καθώς στο στάδιο αυτό προστί-
θεται μία ιδιαίτερη μαγιά που περιο-
ρίζει το αλκοόλ. Η νέα Βεργίνα έχει
μόνο 25 kcal/100ml και περιέχει φο-
λικό οξύ, είναι ίδια σε γεύση κι εμφά-
νιση, με ελαφριά μεστή γεύση, γεμά-
το σώμα και αρώματα λυκίσκων. 

Κρητική μπύρα «Χάρμα»
Με τη φιλοδοξία να προ-

σφέρει στους ντόπιους και
τους επισκέπτες της Κρήτης
μια φρέσκια μπύρα που έλειπε
από την κρητική αγορά, δημι-
ουργήθηκε το 2007 η Κρητική
Ζυθοποιία Α.Ε., η οποία κι
αποτελεί την πρώτη μικροζυ-
θοποιία στον νομό Χανίων της
Κρήτης. Η μπύρα του ζυθοποι-
είου φέρει την ετικέτα «Χάρ-
μα» και διατίθεται ήδη στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.



Ξεχωρίζει η εζα Alcohol Free
Η Ελληνική Ζυθοποιία Ατα-

λάντης έχει καταφέρει να ξεχω-
ρίσει τα τελευταία χρόνια στην
αγορά με την ποιότητα των προ-
ϊόντων της, αλλά και την καινο-
τομία, η οποία έχει "κερδίσει"
τους Έλληνες καταναλωτές και
όχι μόνο.

Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί η μπίρα εζα Alcohol
Free, η οποία και αναδείχθηκε
σε προϊόν της χρονιάς το 2020
στον ομώνυμο θεσμό, που προ-
ωθεί την καινοτομία καταναλω-
τικών προϊόντων και υπηρε-
σιών στην ελληνική αγορά. Η
«μπίρα χωρίς αλκοόλ όπως
πρέπει να είναι» αναδείχθηκε
μέσα από την ψηφοφορία του
καταναλωτικού κοινού που διε-
ξάγεται από την εταιρεία ερευ-
νών IRI Ελλάδας.

Η εζα Alcohol Free είναι μία
μπίρα που διατηρεί τη γεύση και
την απόλαυση μιας πραγματι-
κής μπίρας, χωρίς, όμως, να πε-
ριέχει αλκοόλ. Ανταποκρίνεται
στην αυξημένη ζήτηση για μία
ποιοτική πρόταση στην κατηγο-
ρία της, φτιαγμένη από διαλε-
χτές πρώτες ύλες, μέσα από μία
εξειδικευμένη διαδικασία πα-
ραγωγής που την κάνει να ξε-
χωρίζει ευχάριστα. Έτσι, δημι-
ουργείται μία δροσιστική πρό-
ταση μπίρας που δεν της λείπει
τίποτα, εκτός από το αλκοόλ, και
μπορεί να την απολαύσει κάποι-
ος σε όλες τις περιστάσεις, ειδι-
κά όταν οι θερμίδες της είναι
μόνο 19 ανά 100 ml, σχεδόν οι
χαμηλότερες από οποιοδήποτε
άλλο αλκοολούχο ποτό.
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Επενδύσεις εκατομμυρίων από την ΕΖΑ
Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης συνεχίζει την

ανάπτυξή της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, απο-
τελώντας πια μία από τις σημαντικότερες ζυθοποι-
ίες της χώρας. Τα τελευταία χρόνια επενδύει διαρ-
κώς στην περαιτέρω "γιγάντωσή της στην ελληνική
αγορά, αλλά κι εκτός συνόρων, όπου οι πωλήσεις
έχουν ξεπεράσει πια το 10%. Το περασμένο καλο-
καίρι μάλιστα, η ΕΖΑ προχώρησε και σε μια σημαν-
τική επένδυση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, κα-
θώς ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία τη νέα
γραμμή συσκευασίας φιαλών στο εργοστάσιό της
στην Αταλάντη, με στόχο την αναβάθμιση των  δυ-
νατότητων του προϊoντικού της χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία δε «η νέα
γραμμή συσκευασίας φιαλών, από τις πλέον σύγ-
χρονες και ευέλικτες στην χώρα μας, συμβάλει
στην ανανέωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτη-
μάτων της εταιρείας και στον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό της λειτουργίας της. Επιπλέον, επισφραγίζει
ακόμη και σε μια τόσο δύσκολη συνθήκη, την επι-
χειρηματική δέσμευση και τη διαρκή εξέλιξη της
Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, επιβεβαιώνον-
τας τον ρόλο της ως εθνικός πρωταθλητής του κλά-
δου, με υψηλή ανταγωνιστικότητα και μοναδικά
προϊόντα που αλλάζουν το τοπίο της αγοράς. Με
την ολοκλήρωση και της νέας επένδυσης, η Ελλη-
νική Ζυθοποιία Αταλάντης, καθίσταται μια από τις
πλέον σύγχρονες ζυθοποιίες στα Βαλκάνια και η
επόμενη μέρα, τη βρίσκει έτοιμη να επιτύχει τον
στόχο της για βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη τα
επόμενα χρόνια».
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Bread Factory: Νέο τμήμα παραγωγής
φρέσκου παγωτού ημέρας

Συνεχίζουν την αναπτυξιακή τους πορεία τα
Bread Factory με την προσθήκη νέων concept, δι-
εύρυνση των κωδικών αλλά και ενδυνάμωση των
ηλεκτρονικών πωλήσεων. Συγκεκριμένα τα Bread
Factory προσθέτουν μια ακόμη γευστική γωνιά την
Angolo di Gelato (η Γωνιά του Παγωτού) συμπλη-
ρώνοντας έτσι το επιτυχημένο concept του Food
Mall με παρουσία σε Αττική και επαρχία.

Συνεργασία με Ιταλούς pastry Chef
Τα Bread Factory προχώρησαν στην δημιουρ-

γία νέου τμήματος παραγωγής φρέσκου παγωτού
ημέρας με αυθεντική ιταλική συνταγή σε συνεργα-
σία με Ιταλούς pastry Chef της Angolo di Gelato,
φέρνοντας μια νέα πρόταση στο καταναλωτικό κοι-
νό. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το concept
των Food Malls Bread Factory, αναπτύσσεται κα-
θημερινά με στόχο να φέρει πιο κοντά στους κατα-
ναλωτές γευστικές προτάσεις του σχεδιάζοντας
και δημιουργώντας προϊόντα, που να ανταποκρί-
νονται κατά τον καλύτερο τρόπο στις υψηλές απαι-
τήσεις των πελατών τους. Η νέα πρόταση των
Bread Factory φρέσκου παγωτού ημέρας στηρίζε-
ται σε αυθεντική ιταλική συνταγή, η οποία δημι-
ουργήθηκε σε συνεργασία με Ιταλούς pastry Chef
με 13 ιδιαίτερες γεύσεις και τρεις γεύσεις σορμπέ.
Η 24ωρη ωρίμανση του παγωτού στα Bread Facto-
ry, προσδίδει πλούσιο άρωμα μαστιχωτή υφή και
ιδιαίτερη γεύση ενώ ταυτόχρονα έχει μειωμένα
ζάχαρα και λιπαρά. Η παρασκευή των παγωτών γί-
νεται στα καταστήματα καθημερινά, και η συντήρη-

ση τους με στόχο την διατήρηση των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών τους γίνεται σε ψυγεία τελευταίας
τεχνολογίας και πιστότητας.

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.

Στο σούπερ μάρκετ τροφίμων – ή αγγλιστί deli-
catessen – φιγουράρουν μικροπαραγωγοί από
όλη την Ελλάδα με προϊόντα που έχουν επιλεγεί με
προσοχή και αυστηρά κριτήρια. Ζυμαρικά, πίτες,
σάλτσες και άλλα πολλά, για να αγγίξει κάθε σου
μαγείρεμα την τελειότητα. Φυσικά δεν λείπει ο κα-
λοφτιαγμένος καφές και τα φρέσκα σάντουιτς και
όλα αυτά 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρό-
νο!

INFO
Πάνω από 1.500
οι εργαζόμενοι
στα Bread
Factory
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Ενέργειες της ΕΑΣ Θήρας για ανακοπή της παράνομης κυκλοφορίας κρασιών
Καθοριστικό ρόλο σε

μίαν ακόμη υπόθεση που
έχει να κάνει με τη φήμη των
κρασιών της Σαντορίνης
αναλαμβάνει η Ένωση Συ-
νεταιρισμών Θηραϊκών
Προϊόντων (SANTO WI-
NES), το  συνεταιριστικό οι-
νοποιείο του νησιού. Αυτή
τη φορά, για την υπεράσπι-
ση της φήμης των κρασιών,
καθώς κατέστη κοινωνός
πληροφοριών για επικείμε-
νη κυκλοφορία κρασιού
στην Αργεντινή με την ψευ-
δεπίγραφη παραπλανητική
ένδειξη "Santorini".  Σε συ-
νεργασία  με τα ιδιωτικά οι-
νοποιεία του νησιού συμ-
φωνήθηκε υπό την "ομπρέ-
λα" της Ένωσης, που εκπρο-
σωπεί άλλωστε όλη τη ζώ-
νη, να κινηθούν νομικές
διαδικασίες (ανακοπή) στην
Αργεντινή, ώστε να αποτρα-
πεί η κυκλοφορία του Αρ-
γεντίνικου οίνου με την εν
λόγω ένδειξη. 

Επετειακό Gold από τον Καναδά για την E-LA-WON
Από τη Βόρεια Αμερική και από τη δεύτερη μεγαλύ-

τερη σε έκταση χώρα του πλανήτη, ο Καναδάς είναι μια
χώρα που οι εταιρείες ελαιολάδου θα πρέπει να έχουν
τον προσανατολισμό τους.

Η 83η βράβευση για την E-LA-WON έρχεται από τη
μακρινή αυτή χώρα και σύμφωνα με το Διεθνές Συμ-
βούλιο Ελαιολάδου οι εισαγωγές (ελαιολάδου) στον
Καναδά έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2005.

Τα Canadian Awards 2021 θεωρούνται κάτι περισ-
σότερο από τυπικά βραβεία, γιατί η λέξη "Canada" από
μόνο του είναι ένα παγκόσμιο εμπορικό brand.

Το χρυσό μετάλλιο αφορά την Επετειακή - Συλλε-
κτική φιάλη Αγριελιάς -Μποτσικολιάς που κυκλοφορεί
σε περιορισμένες φιάλες και εκδόθηκε για να τιμήσει
την Ελληνική Επανάσταση 1821-2021. Έχει αποσταλεί
σε εξέχουσες προσωπικότητες στην Ελλάδα αλλά και
στην ομογένεια και μέρος των εσόδων δίνονται στο
"Σύλλογο Λάμψη" για τον αγώνα κατά του παιδικού
καρκίνου.

Όπως αναφέρει ο C.E.O. της E-LA-WON, Ιωάννης
Καμπούρης: «Το  συγκεκριμένο blend ελαιολάδου εί-
ναι αποτέλεσμα μακράς εμπειρίας και τεχνογνωσίας,
ευθύνης και σεβασμού για τον άνθρωπο-καταναλωτή,
το περιβάλλον και τη φύση. Αυθεντική γεύση, νόστιμη
εμπειρία, απαραίτητο για την υγιεινή διατροφή».

8



Η Aqua Carpatica στηρίζει τον Αρκτούρο 

Το Φυσικό Μεταλλικό νερό Aqua
Carpatica, «προέρχεται από τα
Καρπάθια όρη, την περιοχή που είναι
το καταφύγιο για σημαντικούς
πληθυσμούς άγριας πανίδας, ενώ
περισσότερες από 10.000 καφέ
αρκούδες ζουν εκεί. Με σεβασμό στην
περιοχή από όπου προέρχεται, φτάνει
στα χέρια μας χωρίς να διαταράσσει τη
βιοποικιλότητα που περιβάλει τις
πηγές του».

Σ τα πλαίσια του σεβασμού του περιβάλλον-
τος και της προστασίας της άγριας πανίδας,
το Aqua Carpatica επιλέγει να στηρίξει το

έργο του Αρκτούρου. «Πρόκειται για μία οργάνω-
ση που ιδρύθηκε το 1992 και έχει ως στόχο την
προστασία της άγριας πανίδας – κυρίως της αρ-
κούδας και του λύκου- και του φυσικού περιβάλ-
λοντος, στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό». Το
Φυσικό Μεταλλικό νερό Aqua Carpatica στηρίζει
τη δράση του Αρκτούρου καθώς μέσα από αυτή τη
συνεργασία δηλώνει το σεβασμό και την ιδιαίτερη
ευαισθησία του τόσο στην πανίδα όσο και στη βιο-
ποικιλότητα που υπάρχει στον τόπο μας.

Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης 

Μέσα από τη στήριξη του έργου του Αρκτού-
ρου, το Aqua Carpatica στηρίζει την λειτουργία της
Ομάδας Άμεσης Επέμβασης του Αρκτούρου. Η

συγκεκριμένη ομάδα παρεμβαίνει στις εξής περι-
πτώσεις που σχετίζονται με άγρια ζώα: τροχαίο
ατύχημα, απεγκλωβισμός ζώου από παράνομες
παγίδες, δηλητηρίαση, πυροβολισμός ή τραυματι-
σμός, εντοπισμός ορφανού άγριου ζώου . Ενημε-
ρώνει, επίσης, τους κατοίκους των ορεινών περιο-
χών για την αρμονική συμβίωση τους με την Άγρια
Πανίδα. Η περίθαλψη και επανένταξη Άγριων
Ζώων γίνεται υπό την απαραίτητη επίβλεψη της
Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και σε στενή συνερ-
γασία του Αρκτούρου με ειδικούς από το εξωτερι-
κό.

Σεβασμός στην χλωρίδα και την πανίδα

Τελος, τονίζει ότι ο σεβασμός στην πανίδα και
τη χλωρίδα που μας περιβάλει μας αφορά όλους.
Άλλωστε η φύση και όσα την περιβάλλουν είναι
πολύ σημαντικά και για την επιβίωση του ανθρώ-
που. «Το Aqua Carpatica, με τέτοιου είδους δρά-
σεις αλλά και μέσα από τον τρόπο εμφιάλωσής
του, δείχνει έμπρακτα τον σεβασμό του στη φύση
και στην άγρια πανίδα. Οι πηγές του βρίσκονται στα
παρθένα δάση των Καρπαθίων. Το νερό μεταφέ-
ρεται από την πηγή με υπόγειες σωληνώσεις Inox
και εμφιαλώνεται μερικά χιλιόμετρα μακριά εκτός
των δασών, καθώς η πηγή είναι σε αυστηρά προ-
στατευόμενη περιοχή όπου απαγορεύεται κάθε
άλλη διέλευση και ανθρώπινη δραστηριότητα. Το
αποτέλεσμα; Ένα δροσερό, ευχάριστο στη γεύση
και χωρίς καμία επίγευση νερό, μια πραγματική
απόλαυση».

INFO
Το Aqua
Carpatica έχει
ήδη κατακτήσει
σημαντικές
παγκόσμιες
αγορές όπως
ΗΠΑ, Αυστραλία,
Ιαπωνία
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Beverage World: 15.000 φιάλες νερού σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς
Αναγνωρίζοντας τον με-

γάλο αρνητικό αντίκτυπο
της πανδημίας σε φιλαν-
θρωπικούς οργανισμούς
και κοινωφελές ιδρύματα
και τις αυξημένες ανάγκες
τους για στήριξη σε μια δύ-
σκολη περίοδο, η εταιρεία
Beverage World του Ομίλου
Φώτος Φωτιάδης, βρέθηκε
ξανά στο πλευρό των συ-
νανθρώπων μας που το
έχουν περισσότερο ανάγκη,
προσφέροντάς τους απλό-
χερα το πολυτιμότερο όλων
των αγαθών, το νερό.

Συγκεκριμένα, η Beve-
rage World σε συνεργασία
με το Υπουργείο Υγείας και
το Δήμο Αθηναίων πρόσφε-
ρε πέραν των 15 000 φια-
λών νερού σε φιλανθρωπι-
κές μονάδες και κοινωφε-
λείς οργανισμούς, εντός της
Αττικής.

Η Coffee Island ανάμεσα στα μεγαλύτερα coffee brands διεθνώς
 Η Coffee Island Καφεκοπτείο, σύμφωνα με την κα-

τάταξη 2020 της ετήσιας έκδοσης του FoodService Eu-
rope & Middle East βρίσκεται στην 7η θέση (μια θέση
υψηλότερα από πέρυσι) στην γενική κατάταξη και στην
7η θέση επίσης σε ρυθμούς ανάπτυξης.

Το FoodService Europe & Middle East είναι το πιο
καταξιωμένο περιοδικό στην εστίαση σε Ευρώπη και Μ.
Ανατολή και μία φορά το χρόνο εκδίδει την κατάταξη
των Coffee Bars σε Ευρώπη και Μ. Ανατολή.

Η κατάταξη προκύπτει από τον αριθμό καταστημά-
των κάθε δικτύου, αλλά και από τον ετήσιο αριθμό ανά-
πτυξης.

O Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου, κ. Αχιλλέας Λα-
ζάρου, δήλωσε σχετικά: «Η πανδημία έφερε μεγάλες
προκλήσεις σε όλη την αγορά των αλυσίδων καφέ, ενώ
οι καταναλωτές διατήρησαν τις υψηλές προσδοκίες και
απαιτήσεις τους για την καθημερινή εμπειρία και την
ποιότητα του καφέ που προτιμούν.

Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο που μας διαφορο-
ποιεί και συνεχίζουμε να επενδύουμε ως Coffee Is-
land. Παρακολουθούμε διαρκώς και αφουγκραζόμα-
στε τις ανάγκες των επισκεπτών. Φροντίζουμε και στο-
χεύουμε στην διαφοροποίηση, μέσα από την προσεγ-
μένη εξυπηρέτηση που προσφέρουμε, νέες υπηρεσίες
και προϊόντα».



Νέο concept «everest exclusive»

Tο concept “everest exclusive” παρουσιάστη-
κε στη νέα πτέρυγα του εμπορικού κέντρου Gol-
den Hall. Η πρόκληση της ένταξης μιας κλασικής
streetfood μάρκας σε ένα premium περιβάλλον,
είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ιδιαίτερα
αναβαθμισμένης αισθητικά εκδοχής καταστήμα-
τος, με ενδιαφέρουσες λειτουργικές και προϊοντι-
κές καινοτομίες, σημειώνεται στη σχετική ανακοί-
νωση.

Μεγάλη ποικιλία από αλμυρές 
και γλυκές δημιουργίες

Η σημαντικότερη καινοτομία του “everest ex-
clusive” είναι το γεγονός ότι όλα τα προϊόντα ζύ-
μης φτιάχνονται μέσα στο κατάστημα, με βάση μια
συνταγή ζύμης η οποία ωριμάζει για 48 ώρες και
ψήνεται πάνω σε πέτρα. Αυτή η ξεχωριστή πρώτη
ύλη είναι η βάση για τη δημιουργία μιας μεγάλης
ποικιλίας από αλμυρές και γλυκές δημιουργίες,
ξεκινώντας από τις διάφορες εκδοχές ψωμιού για
ζεστό και κρύο σάντουιτς και για συνταγές pizza,
πεινιρλί και γεμιστά κρουασίνια. Το μενού περι-
λαμβάνει πρωτότυπες συνταγές, όπως το σάν-
τουιτς με καβουροσαλάτα και spicy μαγιονέζα ή το
σάντουιτς με ψητή πάπια και wasabi, καθώς και
αρκετές vegan και vegetarian επιλογές. Η προϊον-

τική γκάμα συμπληρώνεται από μια σειρά healthy
επιλογών σε σαλάτες, γιαούρτια με διάφορα top-
pings, μπάρες δημητριακών και smoothies.

Αναβάθμιση σε επίπεδο 
προϊόντων όσο και αισθητικής

H Κατερίνα Παπαγεωργίου, Chief Operating
Officer του Ομίλου Εστίασης της Vivartia, δήλωσε
σχετικά: «Με αφορμή την μακροχρόνια επιτυχη-
μένη συνεργασία μας με την Lamda development
σχεδιάσαμε ένα πολύ αναβαθμισμένο concept,
τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και αισθητικής, το
οποίο βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με την αισθη-
τική του εμπορικού κέντρου. Το “everest exclusi-
ve” είναι ένας σύγχρονος τύπος καταστήματος τον
οποίο θα δούμε σύντομα να αναπτύσσεται σε επι-
λεγμένα σημεία, ενώ ταυτόχρονα πολλά από τα
στοιχεία του θα ενταχθούν και στο υπάρχον δίκτυο
της αλυσίδας. Παρόλο που η μάρκα everest έχει
έναν έντονα urban χαρακτήρα, καταφέρνει να πα-
ρουσιάσει μία πρόταση προσαρμοσμένη στις
ανάγκες ακόμα και του πιο απαιτητικού κοινού, πα-
ραμένοντας πιστή στις βασικές της αξίες. Άλλωστε
η μάρκα οφείλει μεγάλο μέρος της επιτυχίας της
στην προσαρμοστικότητά της, ένα χαρακτηριστικό
που καταφέρνει να την διατηρεί πάντα επίκαιρη».

INFO
Πάνω από 200 τα
σημεία πώλησης 

Εξυπηρετούν
περισσότερους
από 100.000
πελάτες
ημερησίως
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Κομπόστα ροδάκινο από το εργαστήριο «Όπως παλιά»
Η κομπόστα ροδάκινο του ερ-

γαστηρίου «Όπως παλιά» Ζέρζης
αποτελεί ένα άριστο προϊόν με τα
καλύτερα ροδάκινα. Ο νομός
Πέλλας είναι πρώτος σε εξαγω-
γές κομπόστας ροδάκινου, χάρη
στην τεράστια, πρώτης ποιότητας
παραγωγή φρούτων. Για την
κομπόστα τα εταιρείας χρησιμο-
ποιούνται όψιμα, συμπύρηνα ρο-
δάκινα που μεγαλώνουν κάτω
από την ήλιο της Αλμωπίας. Συλ-
λέγονται τα φρούτα στο αποκο-
ρύφωμα της συλλεκτικής τους
ωριμότητας. Καθαρίζονται με το
χέρι και διατηρούνται σε ένα ελα-
φρύ σιρόπι. Απλές διαδικασίες,
που κρατάν τη φρεσκάδα και τη
θρεπτική αξία του ροδάκινου για
κάθε εποχή. Μετρημένη γλύκα
σε ελαφρύ, βελούδινο σιρόπι,
τραγανή σάρκα, θεϊκή γεύση. Εί-
ναι κατάλληλη για όλες τις ώρες
και όλες τις εποχές, σε θερμο-
κρασία δωματίου ή ελαφρά ζε-
στή το χειμώνα, δροσερή την
άνοιξη και το καλοκαίρι.

Αναψυκτικά Φλώρινας ΙΤΕΑ
Τα αναψυκτικά Φλώρινας ΙΤΕΑ από τα μέσα της δεκαετίας

του ’70 έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν στην κατηγορία τους
εντός και εκτός του νομού. Διακρίνονται για τη ιδιαίτερη γεύση
τους, η οποία οφείλεται στην εμφιάλωση με το φυσικώς ανθρα-
κούχο ξινό νερό της περιοχής. Η εταιρεία, μετά από πολυετή εμ-
πειρία στο κανάλι των αναψυκτικών, έχει κατορθώσει να διαθέ-
τει στην αγορά τα πιο γνωστά αναψυκτικά με την επωνυμία
Φλώρινα. Οι χυμοί που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή
των αναψυκτικών Φλώρινα ΙΤΕΑ είναι 100% ελληνικοί, φυσι-
κοί, συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων, από την Αργολίδα της Πε-
λοποννήσου. Οι πρώτες ύλες καταφθάνουν στον χώρο παρα-
γωγής, διατηρώντας όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά
ενός φρεσκοστυμμένου χυμού πορτοκαλιού. Αυτό που κάνει
όμως τη μεγάλη διαφορά και καθορίζει την υψηλή ποιότητα του
τελικού προϊόντος είναι το ξινό νερό που χρησιμοποιείται. Το
φυσικό ανθρακικό που περιέχει, φυλακίζει τη γεύση του χυμού
και αφήνει έντονη την αίσθηση της σπιρτάδας του ξινού νερού.
Στην αγορά είναι διαθέσιμες 3 σειρές αναψυκτικών από την
εταιρεία με έντονα στοιχεία καινοτομίας.

-Η κλασική σειρά περιλαμβάνει τα προϊόντα πορτοκαλάδα,
λεμονάδα και γκαζόζα αχλάδι.

-Η σειρά Ιτέα Φλώρινας αποτελείται από τους κωδικούς
πορτοκαλάδα, λεμονάδα, γκαζόζα, cola, βυσσινάδα και σόδα.

-More juice πορτοκαλάδα, λεμονάδα, γκαζόζα, cola
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Τραχανάς «Τα Διμύλια»
Οι Αλευρόμυλοι «Τα Διμύ-

λια» ιδρύθηκαν το 1960 στην
Ελεούσα της Ρόδου. Είναι μια οι-
κογενειακή επιχείρηση η οποία
έχει μακρόχρονη παράδοση
στην αλευροποιία και γνωρίζει
πολύ καλά την επεξεργασία των
δημητριακών. Από τότε μέχρι και
σήμερα 60 δημιουργικά χρόνια
και η εταιρεία συνεχίζει να διοι-
κείται με επιτυχία από την τρίτη
και τέταρτη γενιά της ίδιας οικο-
γένειας. Όλα αυτά τα χρόνια πα-
ραμένει προσηλωμένη στο βασι-
κό της προϊόν “το αλεύρι”. Δια-
θέτει στην αγορά και τραχανά. Εί-
ναι μια τροφή με υψηλή διατρο-
φική αξία, καθώς περιέχει φυτι-
κές ίνες, υδατάνθρακες, μαγνή-
σιο και φυλλικό οξύ. Λόγω της
περιεκτικότητας του σε φώσφο-
ρο προστατεύει τον οργανισμό
από την οστεοπώροση, ενώ η κα-
ροτενοειδής λουτεΐνη που περιέ-
χει βοηθά στην καλή υγεία του
δέρματος, των ματιών και της
καρδιάς.

LoCo Herbal Ale από τη ζυθοποιία Πηνειού
Η LoCo Herbal Ale της ζυθο-

ποιίας Πηνειού αποτελεί μια
μπύρα ε χρυσαφένιο, διαυγές
χρώμα με λευκό αφρό μέτριας
διάρκειας. Ο βοτανικός χαρα-
κτήρας είναι έντονος στη γεύση
με διακριτές νότες βύνης, μέ-
τριας έντασης πικράδα και απα-
λή βοτανική και ταυτόχρονα
γλυκιά-βυνώδης επίγευση, μέ-
τριας έντασης και διάρκειας με
καθαρό τελείωμα. Συνοδεύει
ιδανικά πλούσια, κρεμώδη τυριά
όπως το brie ή το φρέσκο κατσι-
κίσιο τυρί, τα αλλαντικά ωρίμαν-
σης όπως σαλάμι αέρος, pro-
sciutto, copa, jamón, τα ψητά
κρέατα, όπως μοσχάρι ή χοιρινό
και πατάτες φούρνου με μυρω-
δικά, και γλυκά όπως οι τάρτες
φρούτων με μήλο ή ροδάκινο. Η
ζυθοποιία Πηνειού χρησιμοποι-
εί κορυφαίες, προσεγμένα επι-
λεγμένες πρώτες ύλες, για να
δώσει την ποιότητα που αρμόζει
στις μπύρες της.



Παραδοσιακά προϊόντα από το τυροκομείο Έξαρχος

Το τυροκομείο 'Έξαρχος λειτουργεί από το 1948 στην Ελασσόνα. Ασχολείται
με την παραγωγή φέτας, τυριού αιγοπρόβειου με χαμηλά λιπαρά, τυριού κατσι-
κίσιου, κεφαλοτυριού, κασεριού, ανθότυρου, μυζήθρας και βουτύρου. Είναι μια
υπερσύγχρονη μονάδα, στηριγμένη στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Σή-
μερα έχει να παρουσιάσει ένα άριστα εξοπλισμένο τυροκομείο σε έκταση 4800
τ.μ., σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό με πιστοποιημένο χημείο και άριστα εκ-
παιδευμένο προσωπικό. Το γάλα συλλέγεται από την ορεινή περιοχή της Ελασ-
σόνας και είναι 70% πρόβειο και 30% γίδινο (προστατευόμενη ονομασία προ-
έλευσης). Η εταιρεία ΕΞΑΡΧΟΣ στηρίζετε στην ποιότητα των προϊόντων της, τα
οποία διατίθενται στην εγχώρια και στο εξωτερικό.

Lurpak Soft με ελαιόλαδο
Το Lurpak Soft Mε Μειωμέ-

να Λιπαρά και με Ελαιόλαδο,
παράγεται από 100% αγνό αγε-
λαδινό γάλα και αγνό παρθένο
ελαιόλαδο και έχει 25% λιγότε-
ρα λιπαρά από το Lurpak Soft.
Περιέχει μόνο φυσικά συστατι-
κά χωρίς συντηρητικά, χρωστι-
κά και άλλα πρόσθετα. Παράλ-
ληλα διατηρεί την ξεχωριστή
γεύση και υψηλή ποιότητα του
Lurpak! Το Lurpak Soft Mε
Μειωμένα Λιπαρά και με Ελαι-
όλαδο, αλείφεται εύκολα με το
που θα το βγάλετε από το ψυ-
γείο και μπορείτε να το χρησι-
μοποιήσετε με όποιον τρόπο
θέλετε στην επάλειψη στο ψω-
μί, στην μαγειρική και στην ζα-
χαροπλαστική! Lurpak Soft με
αγνό παρθένο Ελαιόλαδο και
Mειωμένα Λιπαρά, ιδανικό για
μια φυσική και ισορροπημένη
διατροφή με την ξεχωριστή
γεύση του Lurpak! Διατίθεται
σε συσκευασία των 225γρ.

Σάλτσα  κόκκινης  
πιπεριάς «Ερίβωλος»

Η ιδέα πίσω από την ίδρυση του Αγρο-
τικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία
«Ερίβωλος» στηρίζεται στην ειλικρινή επι-
θυμία των ιδρυτών του να δημιουργηθεί
ένας σύγχρονος, ανοιχτός, διαφανής και
δημοκρατικός συνεταιρισμός που να προ-
άγει μια διαφορετική συνεταιριστική αντί-
ληψη σε σχέση με την κυρίαρχη και εν
πολλοίς ξεπερασμένη συνεταιριστική
πρακτική που γνώρισε η χώρας μας τις τε-
λευταίες δεκαετίες. Διαθέτει στην αγορά,
μεταξύ άλλων, και μια σάλτσα  κόκκινης
πιπεριάς, με τομάτα, εξαιρετικά  παρθένο
ελαιόλαδο, αλάτι, ζάχαρη, σκόρδο, πιπέρι
μαύρο σε συσκευασία των 330 γραμμα-
ρίων.




