


Φθηνό και χωριάτικο 
ψωμί αγοράζουν οι Έλληνες

Η δεύτερη χαμηλότερη τιμή ψωμιού
στην ευρωζώνη εντοπίζεται στην ελληνι-
κή αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία που
έφερε στο “φως” έρευνα της εταιρείας
RASS, που πραγματοποιήθηκε για λογα-
ριασμό της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελ-
λάδος και της ΓΣΕΒΕΕ. Τα ευρήματα
έδειξαν ότι το ψωμί στην Ελλάδα πωλεί-
ται προς 0,87 ευρώ το μισό κιλό και είναι
ακριβότερο σε σχέση μόνο με την Εσθο-
νία, όπου διατίθεται προς 0,83 ευρώ. Ο
μέσος όρος τιμής στη ζώνη του ευρώ εί-

ναι 1,36 ευρώ ανά 500 γραμμάρια και η
υψηλότερη τιμή εντοπίζεται στο Λουξεμ-
βούργο, όπου πωλείται έναντι 2,30 ευρώ
το μισό κιλό.

Παράλληλα, η έρευνα αποκάλυψε
και το αγαπημένο ψωμί των Ελλήνων,
που εξακολουθεί να είναι το χωριάτικο,
αφού καταλαμβάνει με διαφορά την
πρώτη θέση στις προτιμήσεις τους με
ποσοστό 41,3%. Ακολουθούν το λευ-
κό και το ολικής άλεσης με 29,7% και
29% αντίστοιχα. Ανοδικά, με ποσοστό

περίπου 23%, κινείται και το ψωμί για
τοστ, που φαίνεται να κερδίζει κι αυτό
τη θέση του στις διατροφικές συνήθει-
ες των Ελλήνων. Επίσης, τέσσερις
στους δέκα καταναλωτές θεωρούν ότι
το ψωμί είναι φθηνότερο στον φούρνο
της γειτονιάς, έναντι ποσοστού 9,7%
που απάντησε ότι το βρίσκει σε χαμη-
λότερη τιμή στο σούπερ μάρκετ, 6,5%
στο παντοπωλείο, το μίνι μάρκετ και τα
delicatessen και 6,5% στην αλυσίδα
φούρνων- πρατηρίων.
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Η στήριξη της αγροτικής οικονομίας
και των επιμέρους τομέων, που συνθέ-
τουν την ελληνική παραγωγή, αποτελεί
σημαντική προτεραιότητα για την Τράπε-
ζα Πειραιώς. Το σκοπό αυτό εξυπηρετεί
και η ανάδειξη της ελληνικής ελαιοπα-
ραγωγής και η εξάπλωση της φήμης του
εθνικού προϊόντος, του ελληνικού ελαι-
όλαδου,  διεθνώς. Με τον τρόπο αυτό εί-
ναι εφικτή η αύξηση της προστιθέμενης
αξίας, που μπορεί να προσφέρει το ελ-
ληνικό ελαιόλαδο στην εθνική οικονο-
μία. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος της Τρά-
πεζας Πειραιώς είναι υποστηρικτής του
5ου διεθνούς διαγωνισμού ελαιόλαδου
«Athena International Olive Oil Compe-
tition» (ATHIOOC), που θα πραγματοποι-
ηθεί 2-4 Απριλίου 2020, στη Λέσβο, στο
Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας του
ΠΙΟΠ. 

Στο διαγωνισμό θα βραβευτούν, με-

τά από αξιολόγηση, τα καλύτερα ελαι-
όλαδα βάσει των ποιοτικών κριτηρίων
του Διεθνούς Γραφείου Ελαιοκομίας (In-
ternational Olive Council, IOC). Εκατον-
τάδες ελαιοπαραγωγοί απ’ όλον τον κό-
σμο συμμετέχουν στο διαγωνισμό με την
αποστολή δειγμάτων, χωρίς τη φυσική
τους παρουσία. Tα ελαιόλαδα αξιολο-
γούνται από 20μελή διεθνή κριτική επι-
τροπή, η διαδικασία αξιολόγησης είναι
κλειστή στο κοινό και η οργανοληπτική
δοκιμή των ελαιόλαδων είναι «τυφλή».  

Μέχρι σήμερα, στο διαγωνισμό Ath-
ena έχουν συμμετάσχει ελαιόλαδα από:
Αλγερία, Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία,
HΠΑ, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία,
Κροατία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Σλοβε-
νία, Τουρκία, Τυνησία, Σαουδική Αρα-
βία, Χιλή και την Ελλάδα. Η τελετή απο-
νομής των βραβείων, θα γίνει στις 16
Μαΐου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετα-
νία.   

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ηγέτιδα δύναμη στον ασφαλιστικό κλάδο

Editorial
Παρά τις με-
ταβολές που
παρατη-
ρούνται στις
διατροφικές
συνήθειες
των Ελλή-
νων, κάποι-
ες επιλογές

παραμένουν σταθερές στην πα-
ράδοση. Η τεράστια γκάμα αρτο-
σκευασμάτων, που είναι πλέον
διαθέσιμη στα σούπερ μάρκετ,
φαίνεται ότι δε μπόρεσε να αντι-
καταστήσει το χωριάτικο ψωμί στο
ελληνικό τραπέζι, καθώς για την
πλειοψηφία των καταναλωτών το
επιλέγει καθημερινά.

Θύμιος Κτενίδης 
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Η Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελεί
ηγέτιδα δύναμη στον ασφαλιστικό
κλάδο, η οποία έχει επιλέξει τον
Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή ως
τον μοναδικό μοχλό ανάπτυξης
των ασφαλιστικών της εργασιών.
Σε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο,
διοργάνωσε 6 Ημερίδες ανά την
Ελλάδα, προκειμένου να βρεθεί
δίπλα στον Συνεργάτη της και να

του παρέχει γνώση και εφόδια,
ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες απαιτήσεις των κα-
ταναλωτών. 

Παρουσιάστηκαν επιτυχημένες
στρατηγικές πάνω στις οποίες μπο-
ρεί να στηριχτεί ο Ασφαλιστικός
Διαμεσολαβητής, προκειμένου να
ισχυροποιήσει το χαρτοφυλάκιό
του, σε παροχές προς το Δίκτυο

Πωλήσεων, στον ρόλο του Ασφα-
λιστικού Διαμεσολαβητή στο νέο
ψηφιακό περιβάλλον και στην αλ-
λαγή του Συστήματος Πωλήσεων. 

Στις Ημερίδες, συμμετείχαν πά-
νω από 2.000 Συνεργάτες της
Α.Ε.Γ.Α Ευρωπαϊκή Πίστη, ανάμε-
σά τους και οι κορυφαίοι Μεσίτες
και Ασφαλιστικοί Πράκτορες της
Ελλάδας.   

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Εκδότης: 

Ευθύμης Κτενίδης
Σύμβουλος Έκδοσης: 
Γιώργος Παππούς

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
sales@productsgreek.com

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει
το ελληνικό ελαιόλαδο
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“Πλούσια” η αγορά
του Ισραήλ

Το Ισραήλ κατέλαβε την 8η θέση στον κα-
τάλογο των ακριβότερων χωρών παγκο-
σμίως, σύμφωνα με τον δείκτη που δημοσι-
εύει ετησίως το περιοδικό CEOWORLD. Ση-
μειώνεται ότι και ο δείκτης Numbeo καταγρά-
φει το Τελ Αβίβ ως μια από τις πλέον ακριβές
πόλεις.  

Ο δείκτης έχει λάβει υπόψη του στοιχεία
κόστους ζωής, ενοικίου, αγοραστικής δύνα-
μης, δαπάνης για αγορά ειδών παντοπωλεί-
ου, δαπάνης εστιατορίων και συνδυαστική
δαπάνη ενοικίου και κόστους ζωής. Στον
συγκεκριμένο κατάλογο η Αθήνα κατατάσσε-
ται στην 209η. 

Η ελληνική παρουσία στη διεθνή έκθεση τροφίμων στο Σαν Φρανσίσκο

Συναγερμός από την πρεσβεία στο Λονδίνο
Πολλές περιπτώσεις απόπειρας εξαπάτησης πολιτών και επιχειρήσεων

από πρόσωπα με φερόμενη έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, καταγράφουν οι Έλ-
ληνες διπλωμάτες στη βρετανική πρωτεύουσα.  

Χαρακτηριστική είναι η πρακτική, γνωστή εδώ και χρόνια στο Ηνωμένο
Βασίλειο, όπου κατά κανόνα, ελληνική παραγωγική ή εμπορική εταιρεία
λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πρόσωπο φερόμενο ως
αγοραστής μεγάλης αλυσίδας λιανικού ή χονδρικού εμπορίου (μεταξύ άλ-
λων ASDA, Tesco, COSTCO, Sainsbury’s και Morrison’s), με το οποίο εκδη-
λώνει, συνήθως επείγον, ενδιαφέρον παραγγελίας. Στόχος είναι είτε η από-
κτηση και μη εξόφληση της παραγγελίας, είτε η απόσπαση των προσωπικών
ή οικονομικών δεδομένων του συνομιλητή του. 

Μικρότερη ήταν φέτος η ελληνική
συμμετοχή στο Winter Fancy Food
Show, όπως επίσης η ποικιλία των ελ-
ληνικών προϊόντων, που εκτέθηκαν.  

Συγκεκριμένα συμμετείχαν με
ενιαίο περίπτερο υπό τον συντονισμό
της εταιρείας Great Greek Exports
and Trade, οι εξής εταιρείες: - Elaion
One SA, ελαιόλαδο, μέλι, - Georgou-
dis SA, ελιές, - Konstantopoulos SA
“Olymp”, ελαιόλαδο, ελιές, - Neolea,
ελαιόλαδο, αλάτι με μπαχαρικά, -
Olympic Trading Co, αλείμματα με
goji berry,  - Olivellas SA, ελιές, -
Ophelia, ελαιόλαδο, ξύδι, ελιές, μαρ-
μελάδες, χυμός ρόδι, - Siouras,
ελιές, .  

Σε διάσπαρτα σημεία στο χώρο
της έκθεσης εντοπίστηκαν ελληνικές
εταιρείες ή θυγατρικές αυτών, καθώς
και εταιρείες ομογενειακών συμφε-
ρόντων, οι οποίες είτε εισάγουν προ-
ϊόντα από την Ελλάδα είτε παράγουν
στις ΗΠΑ προϊόντα εμπνευσμένα από
την ελληνική γαστρονομία. 
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Ενστάσεις για τη “δεύτερη ευκαιρία”
Μπορεί ο νέος Πτωχευτικός να...

διαφημίζεται ως λύση για τα υπερχρε-
ωμένα νοικοκυριά κι επιχειρήσεις,
ωστόσο η αγορά αναδεικνύει τις “γκρί-
ζες” ζώνες της αποκαλούμενης “δεύ-
τερης ευκαιρίας”.  

Όπως επισημαίνει το ΕΒΕΠ, οι
οφειλέτες θα αποκτήσουν μια «δεύτε-
ρη ευκαιρία» για να ανταποκριθούν
στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
τους, είτε ρυθμίζοντας τις οφειλές
τους, είτε θα απαλλάσσονται από τα
χρέη τους ύστερα όμως από τη ρευστο-
ποίηση όλων των περιουσιακών τους
στοιχείων εντός συγκεκριμένου χρονι-
κού διαστήματος. Επιπλέον, η «δεύτε-
ρη ευκαιρία» και η πιθανή διαγραφή
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
μετά τη ρευστοποίηση των περιουσια-
κών στοιχείων θα παρέχεται μόνο σε
όσους αποδεικνύεται ότι δεν είχαν δό-
λο. 

Το ΕΒΕΠ προειδοποιεί πως η δυνα-
τότητα να διαγραφούν όλα τα χρέη

μπορεί να είναι δελεαστική, ωστόσο, το
νέο πτωχευτικό περιβάλλον που θα

δημιουργηθεί μετά τον Μάιο δεν θα εί-
ναι ευνοϊκότερο από το υφιστάμενο. 

Το υπουργείο Οικονομικών πιέζει
για ευνοϊκές ρυθμίσεις δανείων

Θετικά είναι τα στοιχεία που φτάνουν
στα χέρια του Χ. Σταϊκούρα από τις τρά-
πεζες και τους διαχειριστές “προβλημα-
τικών” δανείων, καθώς δείχνουν ότι
αφενός νοικοκυριά κι επιχειρήσεις ανα-
ζητούν απευθείας ρυθμίσεις αφετέρου
οι προσφερόμενες λύσεις στηρίζονται εν
πολλοίς σε “κούρεμα” οφειλών, άρα εί-
ναι βιώσιμες.  

Ειδικότερα, τα στοιχεία που έδωσαν
οι servicers δείχνουν ότι: 

20.593 δάνεια, συνολικού ύψους 1,2
δισ. ευρώ, ρυθμίστηκαν επιτυχώς  

To 75% των οφειλετών έλαβαν «κού-
ρεμα» χρέους 

Από αυτά, 20.340 ήταν στεγαστικά
και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και δά-
νεια μικρών  επιχειρήσεων, συνολικού
ύψους 700 εκατ. ευρώ.  

253 ήταν δάνεια μικρομεσαίων και
μεγάλων επιχειρήσεων, συνολικού
ύψους 498 εκατ. ευρώ.  

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που
έχουν παράσχει οι τράπεζες για το β’
εξάμηνο του 2019, δείχνουν ότι ρυθμί-
στηκαν 43.400 δάνεια ύψους 3,2 δισ ευ-
ρώ και το νούμερο αυτό σχεδόν “κουμ-

πώνει” με τον αριθμό των δανειοληπτών,
οι οποίοι ενώ μπήκαν στην πλατφόρμα
για την α’ κατοικία, δεν συναίνεσαν στην
άρση του τραπεζικού και φορολογικού
τους απορρήτου.  

Στο οικονομικό επιτελείο σημει-
ώνουν, βέβαια, ότι το ζητούμενο είναι να
διατηρηθεί αυτή η θετική εικόνα του

αριθμού και της ποιότητας των ρυθμίσε-
ων, ακόμα κι όταν ενεργοποιηθεί ο
“Ηρακλής”, δηλαδή όταν δάνεια 30- 35
δισ ευρώ καταλήξουν στα χέρια των
funds. Με αυτό το σκεπτικό εξετάζεται η
στήριξη των πιο “ευάλωτων” και στην
πρώτη φάση, δηλαδή ενεργοποιείται η
πτωχευτική διαδικασία.  
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η αγορά κρασιού στη Γερμανία

“Ανοικτή” σε εισαγωγές η Γερμανία 

Η Γερμανία είναι η τέταρτη μεγαλύτε-
ρη αγορά οίνου στον κόσμο μετά τις
ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Ιταλία. Όμως, σε
αντίθεση με τις δύο άλλες ευρωπαϊκές
αγορές, στις οποίες οι καταναλωτές προ-
τιμούν το εγχώριο προϊόν και στις οποίες
η διείσδυση ξένων ετικετών είναι εξαιρε-
τικά δύσκολη, η γερμανική αγορά οίνου
είναι πολύ διαφορετική. Κι αυτό θα πρέ-
πει να το λάβουν υπόψιν οι Έλληνες οινο-
παραγωγοί.  

Η κατανάλωση οίνου στη Γερμανία εί-
ναι σταθερή τα τελευταία χρόνια και δεν
επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις διακυμάν-
σεις στην κατανάλωση άλλων αλκοολού-
χων ποτών. Έτσι, ενώ από το 2011 έως το
2018 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) η
κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ση-
μείωσε μείωση ύψους 5,9%, κυρίως λό-
γω μείωσης στην κατανάλωση μπύρας, η
κατανάλωση οίνου παρέμεινε σχετικά

σταθερή. Σε επίπεδο κατανάλωσης ανά
γερμανικό κρατίδιο, η Βάδη Βυρτεμβέρ-
γη είναι πρώτη με 26,5 λίτρα ετήσιας κα-
τά κεφαλή κατανάλωσης, ενώ στην τε-
λευταία θέση βρίσκεται η Βόρεια Ρηνα-
νία-Βεστφαλία με 18 λίτρα ετήσιας κατά
κεφαλή κατανάλωσης. 

Η αξία του συνόλου των εισαγωγών
κρασιού στη Γερμανία το  2018 αυξήθη-
κε κατά 4,7%. Η μεγαλύτερη προμηθεύ-
τρια χώρα παραμένει παραδοσιακά η Ιτα-
λία, με μερίδιο 35,9% επί του συνόλου
των εισαγωγών. Ακολουθεί η Γαλλία με
μερίδιο 26,5% και η Ισπανία με 16,2%. Η
Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση, με πο-
σοστό που ανέρχεται μόλις σε 0,7%. 

Που γίνεται το “παιχνίδι”  
Οι αλυσίδες Super Market αποτε-

λούν τους μεγαλύτερους διακινητές οί-
νου στη Γερμανία. Η υποκατηγορία di-

scounters, στην οποία συγκαταλέγονται
πολλές γνωστές εταιρείες στη χώρα (π.χ.
Aldi Süd, Aldi Nord, Lidl, Netto, Penny)
κατέχουν το 50% του μεριδίου της συγ-
κεκριμένης αγοράς, τα κλασικά super-
markets (π.χ. Edeka, Rewe) το 17% και
οι υπεραγορές (π.χ. Metro) το 11%.  

Στον αντίποδα, υπάρχουν ορισμένες
μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες, όπως οι
Hawesko, Schenk, Mack & Schühle,
Teck, Τophi και Racke Eggers & Franke,
και πολλές μικρότερες. Από αυτούς δια-
κινήθηκε το 2018 το 7% των συνολικών
πωλήσεων κρασιού στη Γερμανία. Η
συγκεκριμένη κατηγορία εισαγωγέων
αποτελεί την καλύτερη λύση για παρα-
γωγούς ποιοτικών οίνων, καθώς κατα-
βάλλουν περισσότερες προσπάθειες για
την προώθησή τους και αποτελούν πάν-
τα τους προμηθευτές των «ψαγμένων»
εστιατορίων και καταναλωτών. 



Ζυμαρικά ολικής άλεσης, που πα-
ρασκευάζεται από ολικής άλεσης
άλευρα άριστης ποιότητας και καθαρό
βουνίσιο νερό, έχει λανσάρει στην εγ-
χώρια αγορά η εταιρεία Νόστιμον. Το
εργαστήριο της εταιρείας βρίσκεται
στη Φθιώτιδα, σε ένα όμορφο ορεινό
χωριό, που ονομάζεται Οίτη. Σκοπός
και προτεραιότητα της εταιρείας είναι
η παραγωγή προϊόντων με υψηλή ποι-
ότητα, προϊόντων που σέβονται την
παράδοση, από τα πιο αγνά υλικά της
περιοχής, χωρίς συντηρητικά, πρό-
σθετα και χρωστικά. Ό,τι φτιάχνεται
στο εργαστήριο της Νόστιμον είναι βα-
σισμένο σε αυθεντικές ελληνικές γεύ-
σεις. Στο «χαρτοφυλάκιο» της εταιρεί-
ας θα βρει κανείς σήμερα μία μεγάλη
γκάμα από χειροποίητα ζυμαρικά,
μαρμελάδες, γλυκά και χυμούς.

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέα συνεργασία
με τη Μάρκα του Καταναλωτή 

Mια νέα κοινωνική πρωτοβουλία, τη
Μάρκα του Καταναλωτή «Ποιος είναι το
αφεντικό», στηρίζει η αλυσίδα σουπερ-
μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος.

Η “Μάρκα του Καταναλωτή” στο-
χεύει στη δημιουργία προϊόντων με τη
συνεργασία καταναλωτών και παραγω-
γών. Σκοπός του εγχειρήματος αυτού εί-
ναι οι καταναλωτές να αποφασίζουν για
τις προδιαγραφές, τη ποιότητα και τη τιμή
των προϊόντων, έχοντας πλήρη γνώση
για το που πηγαίνουν τα χρήματά τους,
στηρίζοντας τους παραγωγούς της χώ-
ρας.Το πρώτο προϊόν που θα τοποθετη-
θεί στα ράφια της αλυσίδας είναι το φρέ-
σκο γάλα και ήδη η ΑΒ καλεί μέσω Viber
τους καταναλωτές να μπουν στην ιστοσε-
λίδα της Μάρκας του Καταναλωτή, για να
ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες
αυτής της νέας πρωτοβουλίας, να ψηφί-
σουν και να διαμορφώσουν το πρώτο
προϊόν. 

Οι καταναλωτές σε συνεργασία με
τους παραγωγούς και τις βιομηχανίες
που συμμετέχουν στο εγχείρημα, ενημε-
ρώνονται για όλα τα στάδια παραγωγής
και δημιουργίας ενός προϊόντος. Επίσης
ενημερώνονται για όλα εκείνα τα χαρα-
κτηριστικά που μπορούν να κάνουν ένα

προϊόν ποιοτικά καλύτερο, τις επιπτώ-
σεις κάθε ενέργειας στο περιβάλλον και
τις καλές πρακτικές ευζωίας. Αφού γίνει
η κοστολόγησή τους δημιουργείται ένα
ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής
online, όπου οι καταναλωτές καλούνται

να ψηφίσουν τις προδιαγραφές βλέπον-
τας ζωντανά την εξέλιξη της τιμής λιανι-
κής αλλά και την αμοιβή του παραγωγού.
Στη συνέχεια τα προϊόντα δημιουργούν-
ται από τους συνεργαζόμενους εταίρους
και διατίθενται στην αγορά.

6

Ζυμαρικά με αλεύρι ολικής από την εταιρεία Νόστιμον
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Στο παγωμένο τσάι επεν-
δύουν τα τελευταία χρόνια
πολλές από τις εγχώριες βιο-
μηχανίες αναψυκτικών, ακο-
λουθώντας τις σύγχρονες δια-
τροφικές συνήθειες και τις τά-
σεις της αγοράς. Παγωμένο
τσάι έχει λανσάρει τα τελευ-
ταία χρόνια κι η ελληνική εται-
ρεία αναψυκτικών Έψα, η
οποία επένδυσε σε νέες γεύ-
σεις και συσκευασίες, ενι-
σχύοντας το σχετικό χαρτοφυ-
λάκιό της. Πρόκειται για τη
σειρά λάιτ, με γλυκαντικό από

το φυτό στέβια, που συνίστα-
ται σε διαβητικούς αλλά και σε
όσους προσέχουν τη διατρο-
φή τους και θέλουν να απο-
λαμβάνουν αυθεντικές γεύ-
σεις με λίγες θερμίδες. Σε αυ-
τό περιλαμβάνονται πλέον τα
εξής:
n ΕΨΑ Τσάι Λεμόνι
n ΕΨΑ Τσάι Ροδάκινο
n ΕΨΑ Πράσινο Τσάι λάιτ ρόδι

& βύσσινο
n ΕΨΑ Κόκκινο Τσάι λάιτ,

κράνμπερι, αρώνια και γκό-
τζι μπέρι

Οικολογική μπύρα Θέρος
Μεγάλη άνθιση παρα-

τηρήθηκε κατά τη διάρκεια
των ετών της οικονομικής
κρίσης στο κανάλι της μπύ-
ρας, καθώς αρκετές ήταν οι
μικρές επιχειρήσεις που ξε-
κίνησαν τις δραστηριότητές
τους δίνοντας ποιοτικά ελ-
ληνικά προϊόντα στην αγο-
ρά.

Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί το Ηλιακό
Μικροζυθοποιείο Ξάνθης,
που ξεκίνησε τη λειτουργία
του τον Σεπτέμβριο του
2016, με στόχο να παράγει
ποιοτικές μπίρες, craft,
φρέσκιες κι αφιλτράριστες,
εξοικονομώντας ενέργεια
και πόρους, ώστε να υπάρ-
χει η μέγιστη δυνατή ωφέ-
λεια τόσο για τον επιχειρη-
ματία όσο και για την υπό-
λοιπη κοινωνία και τις μελ-
λοντικές γενιές. Στο πλαί-
σιο αυτό, το Ηλιακό Μικρο-
ζυθοποιείο Ξάνθης στηρί-
ζεται σε μεγάλο βαθμό για
τη λειτουργία του και την
παρασκευή των προϊόντων
του στην ηλιακή ενέργεια,
με τη βοήθεια της οποίας
διαθέτει σήμερα στην αγο-
ρά τις ετικέτες «Θέρος»,
«Γαία» και «Έρεβος».

Παγωμένο τσάι με stevia από την Έψα
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Μπάρες δημητριακών 
Sweet & Balance

Τα επιδόρπια
της εταιρείας Γιώ-
της, συνδυάζουν τα
χαρακτηρ ισ τ ι κά
ενός υγιεινού διαι-
τολογίου όπου ξε-
χωρίζουν οι μπάρες
δημητριακών Swe-
et & Balance. Το
ιδανικό σνακ για μία
ισορροπημένη δια-
τροφή, καθώς εξα-
σφαλίζει ενέργεια
χωρίς να επιβαρύ-
νει τον οργανισμό
με περιττές θερμί-
δες και λιπαρά. Το
νέο προϊόν βγαίνει
σε 3 γεύσεις: Μέλι
& Κανέλα, Κράνμ-
περι και Σοκολάτα.
Οι μπάρες δημη-
τριακών Sweet & Balance είναι ιδανικές για όσους αποφεύγουν τη ζάχαρη, αλλά
επιθυμούν γλυκό στη διατροφή τους. Πιο συγκεκριμένα: Είναι χωρίς ζάχαρη, αλ-
λά με γλυκαντικό φυσικής προέλευσης από εκχύλισμα του φυτού stevia. Έχουν
χαμηλό Γλυκαιμικό Δείκτη (ΓΔ) και χαμηλό Γλυκαιμικό Φορτίο (ΓΦ), φυτικές ίνες,
μόνο 84 θερμίδες ανά μερίδα και δεν περιέχουν γλουτένη.

Φυτικό ρόφημα 
Δέλτα από 
ελληνικό ταχίνι 

Μεσογειακά 
λουκούμια από
την εταιρεία 
Candia Nuts 

Η εταιρεία Candia Nuts αποτελεί μια
βιοτεχνία από την Κρήτη, που παρα-
σκευάζει μεγάλη ποικιλία γλυκισμάτων
με βάση το μέλι και τους ξηρούς καρπούς.
Στο χαρτοφυλάκιό της διαθέτει μια σειρά
από συσκευασίες ελληνικού θυμαρίσιου
μελιού, μέλι κωνοφόρων και ανθόμελο,
τα οποία συνδυάζει με υψηλής ποιότητας
ξηρούς καρπούς. H εταιρεία διαθέτει, επί-
σης, υπολογίσιμη γκάμα σε παραδοσιακά
γλυκά. Σε συσκευασία των 160g είναι
διαθέσιμα τα λουκούμια mediterraneo,
ένα παραδοσιακό γλυκό σε μπουκιές,
που αποτελεί δημοφιλή επιλογή στην Ελ-
λάδα.

Αυξημένη ζήτηση
παρατηρείται σε παγκόσμιο
επίπεδο αλλά και στην
ελληνική αγορά για φυτικά
ροφήματα, που λειτουργούν
ως υποκατάστατο του
συμβατικού γάλακτος. 

Αντίστοιχα προϊόντα πλέον περιέ-
χονται στο χαρτοφυλάκιο όλων των
μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών, που
δραστηριοποιούνται στη χώρα, με τις
πωλήσεις να αυξάνονται συνεχώς. Η

γκάμα είναι αρκετά μεγάλη, καθώς,
πέρα από το ρόφημα αμυγδάλου, κυ-
κλοφορούν προϊόντα με σόγια, καρύ-
δι, ταχίνι κ.α.  Ένα 100% φυτικό ρόφη-
μα από ελληνικό ταχίνι με 46 θερμί-
δες ανά 100ml είναι διαθέσιμο από
την εταιρεία Δέλτα. Το προϊόν περιέ-
χει χαμηλά λιπαρά, είναι εμπλουτι-
σμένο σε ασβέστιο και βιταμίνες Ε και
Β2. Διατίθεται χωρίς προσθήκη χρω-
στικών και συντηρητικών και έχει αν-
τιοξειδωτική δράση. Χωρίς λακτόζη
και γλουτένη, είναι κατάλληλο για
χορτοφάγους ή για περίοδο νηστείας.


