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Τα τελευταία χρόνια ένα
σημαντικό ποσοστό του
αγοραστικού κοινού έχει

αλλάξει διατροφικές συνήθειες
και αναζητά στα σούπερ μάρκετ
προϊόντα που ταυτίζονται με την
υγεία και το ευ ζην. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα οι βιομηχανίες
που δραστηριοποιούνται στη
χώρα μας να λανσάρουν διαρ-
κώς νέα προϊόντα. Στην κατηγο-
ρία των γαλακτοκομικών μεγά-
λη έμφαση έχει δοθεί στο κε-
φίρ, καθώς σχεδόν όλες οι εται-
ρείες το έχουν ενσωματώσει

στο χαρτοφυλάκιό τους, δίνον-
τας μάλιστα αρκετές επιλογές
γεύσεων στους καταναλωτές.

Το Κεφίρ αποτελεί προϊόν
ζύμωσης και περιέχει δι-
πλάσια προβιοτικά από το

στραγγιστό γιαούρτι, προσφέ-
ροντας μια δυνατή δόση καλών
βακτηρίων που βελτιώνουν τα
συμπτώματα της κατάθλιψης
και του κοινωνικού άγχους,
ενώ διεγείρουν τον εγκέφαλο,
ώστε να παράγει περισσότερη
σεροτονίνη. Η καθημερινή κα-
τανάλωσή του για 6 μήνες, μάλι-

στα, έχει δείξει ότι βελτιώνει
την οστική πυκνότητα, μειώνει
τις φλεγμονές, κατεβάζει τη χο-
ληστερίνη, θεραπεύει τα έλκη
και βελτιώνει τη λειτουργία του
ανοσοποιητικού. Είναι, επίσης,
κατά 99% χωρίς λακτόζη, γεγο-
νός που σημαίνει ότι είναι καλά
ανεκτό από ανθρώπους με ήπια
δυσανεξία. Στο πλαίσιο αυτό
έχει ενισχύσει την παρουσία
του στα ψυγεία και αρκετοί κα-
ταναλωτές το επιλέγουν σταθε-
ρά κατά τη διάρκεια των αγο-
ρών τους. 
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Οι γαλακτοβιομηχανίες διαβλέπουν
περιθώρια ανάπτυξης στο κεφίρ



Μείωση 5,6% σημείωσε ο τζίρος
του λιανεμπορίου τον Ιανουάριο,
σε σχέση με τον αντίστοιχο
περυσινό μήνα. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής ο συνολικός τζίρος
διαμορφώθηκε στα 2,2 δισ. ευρώ,
έναντι 2,3 δισ. ευρώ πέρυσι. 

Ο ι δραστηριότητες που παρουσίασαν
τη μεγαλύτερη μείωση στον τζίρο
τους τον Ιανουάριο 2021 σε σχέση με

τον Ιανουάριο 2020, ήταν το λιανικό εμπόριο
εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευ-
μένα καταστήματα (μείωση 82,5%), και οι
πωλήσεις εκτός καταστημάτων, υπαίθριων
πάγκων ή αγορών (40,7%). Σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ, η τάξη οικονομικής δραστηριότητας
«Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και ει-
κόνας σε ειδικευμένα καταστήματα περιλαμ-
βάνει το λιανικό εμπόριο μουσικών δίσκων,
ταινιών ήχου, σύμπυκνων δίσκων και δισκε-
τών, βιντεοκασετών και ψηφιακών δίσκων
DVD, καθώς και το λιανικό εμπόριο κενών
κασετών και δίσκων.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη
μεγαλύτερη αύξηση τζίρου τον Ιανουάριο
ήταν αυτές των επιχειρήσεων πώλησης με
αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου (40,3%)
καθώς και οι επιχειρήσεις πώλησης ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών, περιφερειακών μονά-
δων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευ-
μένα καταστήματα (32,6%). Η τάξη οικονομι-
κής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο από
επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή
μέσω διαδικτύου» περιλαμβάνει δραστηριό-
τητες λιανικού εμπορίου από επιχειρήσεις
που πωλούν μέσω ταχυδρομικών παραγγε-
λιών ή μέσω διαδικτύου (Internet) με την

εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών και
τα πωλούμενα προϊόντα μπορούν είτε να
φορτωθούν άμεσα από το διαδίκτυο (Inter-
net) είτε να παραδοθούν κανονικά στον πε-
λάτη.

Κάμψη 
Τα μικρά και μη εξειδικευμένα καταστή-

ματα πώλησης τροφίμων, ποτών και καπνού,
φαίνεται ότι χάνουν συνεχώς μερίδιο στις
πωλήσεις τους, οι οποίες λειτουργούν υπέρ
των σούπερ μάρκετ και των μεγάλων κατα-
στημάτων. 

Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής, προκύπτει ότι τον Ιανουάριο, το
λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστή-
ματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή κα-
πνό, σημείωσε πτώση πωλήσεων κατά 7,2%.
Από κει και πέρα οι υπόλοιπες δραστηριότη-
τες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση
τζίρου τον Ιανουάριο σε σχέση με τον αντί-
στοιχο μήνα του 2020, ήταν το λιανικό εμπό-
ριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα
(36,7%) και το λιανικό εμπόριο από μη ειδι-
κευμένα καταστήματα (36,4%), ενώ αύξηση
τζίρου σημείωσαν τα φαρμακευτικά είδη σε
ειδικευμένα καταστήματα (9,4%). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα πιο
πρόσφατα στοιχεία του 2018 από το Στατιστι-
κό Μητρώο Επιχειρήσεων, οι 10 μεγαλύτε-
ρες τάξεις οικονομικής δραστηριότητας του
τομέα λιανικού εμπορίου είναι οι εξής: πώλη-
ση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνη-
των οχημάτων, συντήρηση και επισκευή μη-
χανοκίνητων οχημάτων, χονδρικό εμπόριο
μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχη-
μάτων, λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα
καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα,
ποτά ή καπνό, άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ει-
δικευμένα καταστήματα, λιανικό εμπόριο
καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστή-
ματα, λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων
και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα,
λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συ-
σκευών σε ειδικευμένα καταστήματα, λιανι-
κό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα κατα-
στήματα και φαρμακευτικά είδη σε ειδικευ-
μένα καταστήματα.

Έδαφος στα πλαίσια μιας
ισορροπημένης διατροφής
κερδίζει τα τελευταία χρό-
νια και το πολύ θρεπτικό
κεφίρ. Οι εγχώριες γαλα-
κτοβιομηχανίες έχουν λαν-
σάρει μια μεγάλη ποικιλία
προϊόντων ανάλογων προ-
ϊόντων, δίνοντας περισσό-
τερες επιλογές στους κατα-
ναλωτές.

Θύμιος Κτενίδης 
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Μειώθηκε 5,6% τον Ιανουάριο 
o τζίρος στο λιανεμπόριο 

Editorial

INFO
Μείωση 7,2% των
πωλήσεων τροφίμων και
ποτών στα μικρά μαγαζιά 
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Στη διαδικασία της έγκρισης βρίσκεται το ειδικά εστιασμένο πρόγραμ-
μα του ΕΣΠΑ για την εστίαση, το οποίο θα τονώσει και το εμπόριο τροφί-
μων και ποτών.

Τη σχετική εξαγγελία έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι θα αφορά στη διευκόλυνση των
επιχειρηματιών κατά την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων τους Το
υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών προ-
σπαθεί να βρει τη βέλτιστη λύση ώστε οι επαγγελματίες να πάρουν απευ-
θείας επιχορήγηση και να βοηθηθούν όταν θα ανοίξουν τις επιχειρήσεις
τους. Η εστίαση έχει δεχθεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα γιατί έμεινε κλειστή
πρακτικά από την 1η Νοεμβρίου μέχρι σήμερα. Εκτός του delivery όλα τα
άλλα είναι κλειστά. Η εστίαση αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς
κλάδους της ελληνικής οικονομίας με χιλιάδες εργαζόμενους και δεκά-
δες χιλιάδες επιχειρήσεις, ενώ αποτελεί για την Κυβέρνηση πολύ μεγάλο
στοίχημα, καθώς οι επιχειρήσεις πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργή-
σουν μετά την πανδημία και την τεράστια ζημία που έχουν υποστεί. 

Αλλαγές στις λαϊκές

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει δρομολογήσει τις δια-
δικασίες για μεγάλες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγο-
ρών και την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και σε αυτή τη δρα-
στηριότητα. Το νομοσχέδιο είναι υπό διαβούλευση, ενώ πολλοί επαγγελ-
ματίες λαϊκών αγορών έχουν εκφράσει αντιρρήσεις ως προς τον εκσυγ-
χρονισμό τους.  Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, ξεκαθαρίζει ότι τα μέτρα που θα ληφθούν, θα έχουν ως στόχο τη
δημιουργία σύγχρονων λαϊκών αγορών.  

Φοβίζει τις ελληνικές επιχειρήσειςη κατάρρευση της τουρκικής λίρας

Έρχεται ειδικό πρόγραμμαγια την εστίαση μέσω ΕΣΠΑ

Προβλήματα στον τουρισμό και τις εξαγωγικές επιχειρή-
σεις τροφίμων αλλά και άλλων προϊόντων, προκαλεί η κατάρ-
ρευση της ισοτιμίας της τουρκικής λίρας, ενώ αντίθετα, οι εισα-
γωγικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφε-
ρόντων με έδρα την Τουρκία εκτιμάται ότι θα ευνοηθούν. 

Σε κάθε περίπτωση, δημιουργείται ένας αναβρασμός, κα-
θώς η κατάρρευση της τουρκικής λίρας προκάλεσε στην κυ-
ριολεξία εκρηκτικές απώλειες σε μετοχές και ομόλογα, επηρε-
άζοντας πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες κι επιχειρήσεις που δια-
θέτουν επενδύσεις στη γειτονική μας χώρα. Σε σχετικές επιση-
μάνσεις προχώρησε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-
λητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, μεταφέροντας
το κλίμα που επικρατεί στις επιχειρήσεις αυτήν την περίοδο, με
αφορμή τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα. 

Υπέρ και κατά
Οι επιπτώσεις που θα έχει η «βουτιά» του τουρκικού νομί-

σματος στις ελληνικές επιχειρήσεις εξαρτώνται από πολλούς
παράγοντες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις όμως με εξαγωγικό
προσανατολισμό σίγουρα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα,
καθώς θα καταστούν μη ανταγωνιστικές λόγω της πτώσης των
τιμών των προϊόντων τουρκικής προέλευσης στις διεθνείς
αγορές. Από την άλλη, οι ελληνικές επιχειρήσεις που εισάγουν
πρώτες ύλες και προϊόντα από την Τουρκία, εν ολίγοις είναι ει-
σαγωγικές επιχειρήσεις, προφανώς θα ευνοηθούν, καθώς θα
μπορούν να αγοράζουν φθηνότερα από την γειτονική μας χώ-
ρα λόγω της πτώσης της ισοτιμίας ευρώ - λίρας που έφθασε
σχεδόν στο 1/10.
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Σάλος με τη νοθευμένη φέτα 
- Τι απαντούν ΥΠΑΑΤ και “'Ομηρος”

Κοινή συνάντηση για το πρόσφατο
συμβάν νοθευμένης φέτας σε
σούπερ μάρκετ της Γερμανίας
πραγματοποίησαν ο ΕΛΓΟ Δήμητρα,
η Διεπαγγελματική Οργάνωση
Φέτας και ο ΣΕΒΓΑΠ προκειμένου
να συζητήσουν το σοβαρό αυτό
θέμα.

Σ την διάρκεια αυτής, οι φορείς ενημερώ-
θηκαν διεξοδικά για τα όσα έχει υλοποι-
ήσει ο ΕΛΓΟ Δήμητρα έως σήμερα αλλά

και για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν μέ-
χρι την ολοκλήρωση της αυστηρότατης έρευ-
νας, που διεξάγεται με πλήρη διαφάνεια και
αμεροληψία.

Καμία ανοχή στις ελληνοποιήσεις

Αναφορικά με τις καταγγελίες σε βάρος
εταιρείας παραγωγής φέτας για την διακίνησή
της σε αγορά του εξωτερικού χωρίς να πλη-
ρούνται οι προδιαγραφές παραγωγής του προ-
ϊόντος, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων επισήμανε πως “αμέσως μόλις έλα-
βε γνώση των καταγγελιών, τις διαβίβασε άμε-
σα στον ΕΛΓΟ, αρμόδιο εποπτευόμενο φορέα
για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα προ-
ϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Ο ΕΛΓΟ αμέσως ξεκίνησε την
προβλεπόμενη ελεγκτική διαδικασία, προβαί-
νοντας σε επιτόπιους ελέγχους στην έδρα της
εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένων των

μέχρι τώρα ευρημάτων, ο ΕΛΓΟ ανακοίνωσε
την προσωρινή ανάκληση της άδειας πιστοποί-
ησης για την παραγωγή «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» της συγ-
κεκριμένης εταιρείας, λόγω μη τήρησης των
προδιαγραφών παραγωγής που προβλέπει η
σχετική νομοθεσία”.

Βιομηχανικό λάθος συσκευασίας

Η τρικαλινή γαλακτοβιομηχανία Όμηρος
«βγήκε μπροστά» και απάντησε επίσημα στα
όσα έχουν δει το τελευταίο διάστημα το φως της
δημοσιότητας αναφορικά με την εμπλοκή της
στην υπόθεση νοθευμένης φέτας, που αποκα-
λύφθηκε μετά από ελέγχους στην Γερμανία. Η
εταιρεία δηλώνει πως από την πρώτη στιγμή με-
τά τις αναλύσεις δειγμάτων προϊόντων της, φέ-
τας, οι οποίες έδειξαν μη επιτρεπτά ποσοστά
αγελαδινού γάλακτος, ενημέρωσε υπεύθυνα
ότι πρόκειται για βιομηχανικό λάθος συσκευα-
σίας του προϊόντος ανακαλώντας μάλιστα αμέ-
σως την προβληματική παρτίδα.  «Και πραγματι-
κά είναι απορίας άξιο πώς μπορεί να πιστεύουν
κάποιοι ότι μετά από 35 χρόνια άριστης συνερ-
γασίας και αψεγάδιαστης παρουσίας μας τόσο
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό θα λάμ-
βανε κανείς την απόφαση εδώ στην «ΟΜΗ-
ΡΟΣ» να προβεί σε «νοθεία» φέτας όπως επικα-
λούνται καταστρέφοντας έτσι εύκολα όλα όσα
τόσα χρόνια έχουν επιτευχθεί με πολύ κόπο και
σκληρή δουλειά», ανέφεραν οι άνθρωποι της
εταιρείας. 

INFO
35 χρόνια η “Όμηρος”
εξάγει προϊόντα
450 οι πιστοποιημένες
φάρμες που
συνεργάζεται
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Επιστολή προς
τους υπουργούς
Περιβάλλοντος,
Κώστα Σκρέκα,
Πολιτισμού, Λίνα
Μενδώνη, και τον
υφυπουργό Περι-
βάλλοντος, Νίκο
Ταγαρά, έστειλε ο
πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Κυ-
κλάδων, Γιάννης
Ρούσσος. Μεταξύ
άλλων, αναφέρει:
“Ζητούμε την άμε-
ση παρέμβασή
σας και την αλλα-
γή της τροπολο-
γίας ώστε να συ-
σταθούν Ειδικές
Επιτροπές Επικιν-
δύνως Ετοιμόρρο-
πων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.), με
έδρα στην Ερμού-
πολη και στη Ρό-
δο”.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων για τα ετοιμόρροπα κτίρια

efood market: Κάλυψη στο 
μεγαλύτερο μέρος της Αττικής

Μέσα στον πρώτο μήνα λειτουργίας του efood market, η υπηρεσία έχει πε-
τύχει κάλυψη στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής με συνολικά 15 σημεία σε
όλη την Αθήνα. Συγκεκριμένα, η ακτίνα της νέας υπηρεσίας του efood περι-
λαμβάνει τις περιοχές Αγία Παρασκευή, Πεύκη, Κολωνός, Δάφνη, Χαλάνδρι,
Παλαιό Φάληρο, Ήλιον, Ακρόπολη, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Φιλοθέη, Ηλιούπολη,
Εξάρχεια, Κηφισιά και Μαρούσι. Οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών μπο-
ρούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 1.000+ προϊόντα, από σνακ και είδη περιπτέ-
ρου μέχρι φρέσκα φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά, και να τα παραλά-
βουν σε 25 λεπτά από τους διανομείς του efood. 

Επιμελητήριο Πάτρας:
Δωρεάν rapid test 
κορονοϊού

Συνεχίζονται και σήμερα οι δειγματολη-
πτικοί έλεγχοι κορονοϊού προς τον γενικό
πληθυσμό, με πρωτοβουλία της 6ης ΥΠΕ και
σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. 

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στην
πλατεία της Αρόης κατά τις πρωινές ώρες για
τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων
προς τον γενικό πληθυσμό.



Το μέλι φαίνεται πως ήταν η
κορυφαία αναζήτηση καταναλω-
τών και επιχειρήσεων στο Wiki-
farmer.gr, ανάμεσα σε εκατομ-
μύρια αναζητήσεις το 2020,
έχοντας μεγάλη διαφορά από τις
πατάτες που ήταν η δεύτερη ανα-
ζήτηση. Μεγάλη συμβολή σε αυ-
τό το αποτέλεσμα φαίνεται πως
έπαιξε και η ανησυχία που υπήρ-
ξε όλο το 2020 για τον κορoνοϊό,
καθώς το μέλι είναι γνωστό και
για τις προστατευτικές του ιδιό-
τητες όσον αφορά στο ανοσοποι-
ητικό μας σύστημα. Στην τρίτη
θέση ήταν τα πορτοκάλια. 

Τη δεκάδα συμπληρώνουν
αναζητήσεις για προϊόντα που εί-
ναι πολύ δημοφιλή στην χώρα
μας και εμφανίζουν τις αντίστοι-
χες πωλήσεις στο λιανεμπόριο,
καθώς αποτελούν βασικό κομ-
μάτι της ελληνικής και μεσογει-
ακής διατροφής, όπως τα αυγά,
οι ντομάτες, οι ελιές, το ελαιόλα-
δο και τα ψάρια.

Νέες επενδύσεις από την PotPan

Wikifarmer: Οι top αναζητήσεις αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα

Νέες επενδύσεις προγραμματίζει να
υλοποιήσει το 2021 η εταιρεία PotPan η
οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του
contract catering και της παρασκευής έτοι-
μων γευμάτων. Σύμφωνα με την εταιρεία,
παρά τις αντίξοες συνθήκες του 2020, η
PotPan κατάφερε να διατηρήσει τον ρυθμό
ανάπτυξης της τάξης του 35% που έχει πε-
τύχει τα τελευταία 5 χρόνια, χάρη στις συνε-
χείς επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές
και στελεχιακό δυναμικό. Με τις νέες συ-
νεργασίες της ο κύκλος εργασιών άγγιξε τα
26 εκατ. ευρώ, γεγονός που την καθιστά
μια από τις κορυφαίες στον κλάδο της. Εν-
δεικτικά, τον τελευταίο χρόνο η PotPan δη-
μιούργησε νέες θέσεις εργασίας, με το ερ-
γατικό δυναμικό της να ανέρχεται πλέον
στα 280 άτομα.

Η PotPan, η οποία γιορτάζει φέτος 20
χρόνια, στοχεύει στη διατήρηση των ισχυ-
ρών ρυθμών οργανικής ανάπτυξης που
έχει πετύχει μέχρι σήμερα, αφού έχει εξα-
σφαλίσει όλες τις απαραίτητες υποδομές
για την υποστήριξη εταιρικών μετασχηματι-
σμών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων
στον κλάδο των τροφίμων χάρη στην διοι-
κητικά, εμπορικά και παραγωγικά έμπειρη
ομάδα της. 
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Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαν-
νίνων «Η ΠΙΝΔΟΣ», με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση
των ελέγχων ασφαλείας, προχώρησε πρόσφατα σε
συνεργασία με την 3Μ και την ΑΤΡΟΠΟΣ, που δραστη-
ριοποιείται στην αγορά των διαγνωστικών και εξοπλι-
σμού για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών και σημα-
τοδοτεί την ποιότητα στην αιχμή της επιστήμης και τε-
χνολογίας των διαγνωστικών που προσφέρει ως το θε-
μελιώδες μέσο διάκρισης των υπηρεσιών της, σε
εφαρμογή της νέας εξελιγμένης μοριακής τεχνικής
LAMP (Molecular Detection System της 3Μ).

Πρόκειται για προηγμένη μέθοδο ανίχνευσης πα-
θογόνων μικροοργανισμών και ουσιαστικά είναι μια
εξελιγμένη μορφή της PCR. Το βασικό της πλεονέκτη-
μα είναι η ταχύτητα ανάλυσης, που σε ορισμένες περι-
πτώσεις λαμβάνεται αποτέλεσμα ανάλυσης σε περί-
που 15 λεπτά. Επίσης, εμφανίζει πολύ υψηλή ειδικότη-
τα και ευαισθησία, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα 6 πε-
ριοχές στο DNA του μικροοργανισμού-στόχου. Η χρή-
ση της είναι πολύ απλή με ελάχιστους χειρισμούς, πε-
ριορίζοντας έτσι την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. 

Πρόκειται για την πρώτη επιτυχημένη εφαρμογή
της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε καθετοποιημένη
ζωική παραγωγή (από τη φάρμα μέχρι το πιάτο) στην
Ελλάδα. 

Επιμελητήριο Αχαΐας: Επιστολή στον Κωνσταντίνο Σκρέκα

H ΠΙΝΔΟΣ ενισχύει ελέγχους ασφάλειας των προϊόντων της

Το Επιμελητήριο Αχαΐας
έστειλε επιστολή στον υπουργό
Περιβαλλοντος και Ενέργειας,
Κωνσταντίνο Σκρέκα, με κοινο-
ποιηση στους Υπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γε-
ωργιάδη, και υπουργό Οικονο-
μικών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Μεταξύ άλλων αναφέρει:
“Όπως γνωρίζετε έχει παρατη-
ρηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα
σχετικά με την συμπεριφορά
των παρόχων ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, που αγνοώντας τις ασφυ-
κτικές οικονομικές συνθήκες
που ισχύουν σε πολλούς κλά-
δους, επιμένουν σε διακοπές
των παροχών.(...) Παρακαλού-
με, για όσο διάστημα ισχύει η
αναστολή της λειτουργίας των
καταστημάτων των κλάδων, βά-
σει κυβερνητικών αποφάσεων,
να υποχρεωθούν οι πάροχοι να
υλοποιούν μακροπρόθεσμες
ρυθμίσεις και να ακυρώσουν τις
όποιες αποφάσεις για διακοπή
των παροχών”.
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Νέα αναβολή για το σχέδιο
εξυγίανσης της Μαλαματίνα

Αναβλήθηκε εκ νέου η συζήτηση
για το σχέδιο εξυγίανσης της
οινοποιίας «Μαλαματίνα», στο
Πολυμελές Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης, λόγω των μέτρων
για την πανδημία του κορονοϊού.

Η συζήτηση είχε αναβληθεί μια ακόμα
φορά, στις 22 Φεβρουαρίου, πάλι λόγω
Covid-19. Η ημερομηνία της νέας δικα-

σίμου δεν έχει ακόμα οριστεί, αν και πιθανώς θα
μετατεθεί για τον επόμενο μήνα, πριν από τη
Μεγάλη Εβδομάδα.

Το σχέδιο εξυγίανσης
Το σχέδιο εξυγίανσης της «Μαλαματίνα»

από τον όμιλο εταιρειών της «Μάντης Εμπορική
ΑΕ» υπογρα�φεται απο� πιστωτε�ς που εκπροσω-
που�ν το 79,1% (79,4% αν συμπεριληφθου�ν και
τα συνδεδεμε�να με�ρη), ενώ βάσει αυτού προ-
βλε�πεται -μεταξύ άλλων-η δημιουργία νε�ας
εταιρει�ας και η μεταφορά σε αυτή μέρους του
ενεργητικού και ποσοστού περίπου 24% της
συνολικη�ς οφειλη�ς (ύψους 35,9 εκατ. ευρώ)
της οινοποιίας προς τράπεζες και άλλα ιδρυ�μα-
τα και φορει�ς (Piraeus SNF DAC, doValue, Εθνι-
κη� Τρα�πεζα, ABS Metexelixis).

Με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, η Μαλα-
ματίνα, υπό το νέο καθεστώς, προβλέπεται να
εμφανίσει καθαρά κέρδη ήδη από τον δεύτερο
χρόνο. Ο δε τζίρος της ιστορικής οινοποιίας
προβλε�πεται να αυξάνεται με με�σο ετη�σιο ρυθ-
μο� 3%, με προοπτική να ανέλθει σε 14,7 εκατ.

ευρώ το ενδέκατο έτος.

Λίγα λόγια για τη Μαλαματίνα

Το 1957 η ρετσίνα Μαλαματίνα εμφιαλώθη-
κε για πρώτη φορά. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε
το εμφιαλωτήριο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης,
εκεί που βρίσκεται μέχρι και σήμερα.

Το 1994 εκσυγχρονίστηκε ο μηχανολογικός
εξοπλισμός και η γραμμή εμφιάλωσης αυτομα-
τοποιήθηκε πλήρως, αποκτώντας τη δυνατότη-
τα να εμφιαλώνει 40.000 φιάλες την ώρα, με
τον πλέον σύγχρονο και ασφαλή τρόπο. Με την
προσθήκη τριών ανοξείδωτων δεξαμενών, η
ικανότητα αποθήκευσης άγγιξε τους 1.500 τό-
νους ρετσίνας προς εμφιάλωση, η οποία μετα-
φέρεται με τον ιδιόκτητο στόλο υπερσύγχρο-
νων βυτιοφόρων από τα οινοποιεία της εταιρεί-
ας.

Σήμερα, το εμφιαλωτήριο της Μαλαματίνα
είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

Από το 1895 μέχρι σήμερα, η αυθεντική Ρε-
τσίνα Μαλαματίνα συνεχίζει να έχει την ίδια ευ-
χάριστη διακριτική γεύση και το πιπεράτο άρω-
μά της. Οι καλύτερες γηγενείς ποικιλίες, με κυ-
ρίαρχη το Σαββατιανό, συνδυάζουν τα αρώματά
τους με μια μικρή, αλλά ευεργετική ποσότητα
ρητίνης από τα «δάκρυα» του πεύκου Pinus
Hallepensis. Οι αμπελοκαλλιεργητές, με την
πολύτιμη πείρα τους, φροντίζουν για την ευρω-
στία των αμπελιών, ώστε να προσφέρουν κάθε
χρόνο περίπου 30.000 τόνους σταφύλια, για
την παραγωγή της Ρετσίνας Μαλαματίνα.

INFO
Η Μαλαματίνα
“ταξιδεύει” 
σε 37 χώρες



9

Ο φυσικός υψηλόβαθ-
μος άκρατος οίνος του Ηλέ-
σιον είναι φυσικής και ερυ-
θράς οινοποίησης με άγρι-
ους ζυμομύκητες. Δεν έχει
γίνει προσθήκη θειωδών
συντηρητικών, γευστικών,
χημικών και χρωμάτων, εί-
ναι 100% από σταφύλι!  Δεν
υπέστη πρωτεϊνική καθίζη-
ση και δεν φιλτραρίστηκε!
Έτσι πέρασαν στο σώμα του
οίνου σχεδόν όλα τα αντιο-
ξειδωτικά, οι πολυφαινόλες,
η ρεσβερατρόλη και οι OPC
των σταφυλιών. Είναι 6 χρό-
νια παλαιωμένος από το
2013 και κάθε χρόνο γίνεται
καλύτερος. Ο Οίνος είναι
ΠΓΕ (Προστασία Γεωγραφι-
κής Ένδειξης) Στερεά Ελλά-
δα. Με βάση την παράδοση
και την σημερινή τεχνολο-
γία, το Ηλέσιον, αναγέννησε
τον Άκρατο Αρχαιοελληνικό
Οίνο. Στην διαδικασία της

αναγέννησης του Άκρατου
Οίνου το Ηλέσιον δημιούρ-
γησε το Σταφυλόμελο και το
Ειδύλλι. Από 100% φρέσκο
χυμό σταφυλιού, με αφαίρε-
ση μόνο του νερού σε χαμη-
λή θερμοκρασία. Περιέχει
αναλλοίωτα τα συστατικά
και τα αρώματα του σταφυλι-
ού, δίνοντας στο μούστο τη
δύναμη για να φτιαχτεί ο
υψηλόβαθμος Άκρατος Οί-
νος. Το Ηλέσιον αναγεννών-
τας τον ΑρχαιοΕλληνικό Οί-
νο δημιούργησε το Ειδύλλι,
νερό από τα σταφύλια και το
Σταφυλόμελο που είναι φυ-
σικό σιρόπι φρέσκου βιολο-
γικού σταφυλιού. Τα προ-
ϊόντα αυτά είναι 100% από
σταφύλι, χωρίς πρόσθετα
θειώδη, χημικά και ζάχαρη.
Είναι άθερμα, αφιλτράριστα
και άζυμα, χωρίς οινόπνευ-
μα.

Νέο ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο με γεύση cheddar σε φέτες

Άκρατος Οίνος Ηλέσιον

Το ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο
ήρθε για να δώσει ευλογημένες λύ-
σεις σε όσους, για λόγους υγείας ή
στάσης ζωής, έχουν αποκλείσει το
τυρί από τη διατροφή τους. Έχει κα-
τακτήσει την πρώτη θέση στο τρα-
πέζι όσων νηστεύουν αλλά και
όσων παρουσιάζουν ευαισθησία ή
δυσανεξία στη λακτόζη και γλουτέ-
νη. Ιδανικό για να αποτελέσει μέ-
ρος ενός ισορροπημένου διαιτολο-
γίου που ακολουθεί τους κανόνες
της Μεσογειακής Διατροφής. Πλέ-
ον κυκλοφορεί στα ψυγεία των
σούπερ μάρκετ το ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ
νηστίσιμο με γεύση cheddar σε φέ-
τες με ακόμη πιο γεμάτη και ώριμη
γεύση. Άρωμα εξοχής και αρχον-
τιάς που ήρθε για να προσφέρει μο-
ναδική αίσθηση στον ουρανίσκο.
Το ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο απο-
τελεί ένα ελληνικό, πρωτοποριακό
προϊόν που το 2020 απέσπασε τρία
χρυσά βραβεία για τη γεύση και
ποιότητά του.



Η Τροφοτεχνική α.ε. ιδρύθηκε το
1987 στη Θεσσαλονίκη και δραστη-
ριοποιείται με επιτυχία το χώρο της
Βιομηχανίας Τροφίμων με την παρα-
γωγή και προώθηση βοηθητικών
υλών, προϊόντων μαζικής εστίασης,
αφυδατωμένων λαχανικών και αρω-
ματικών φυτών καθώς επίσης και πα-
ραδοσιακών προϊόντων. Είναι η πρώ-
τη Ελληνική εταιρία παραγωγής προ-
ϊόντων επαγγελματικής κουζίνας. Τα
προϊόντα της παρασκευάζονται από
αγνά υλικά με αυστηρές προδιαγρα-
φές ποιότητας, εξασφαλίζοντας στην
κουζίνα ξεχωριστή ποιότητα και
πλούσια γεύση. Στο χαρτοφυλάκιό
της περιλαμβάνεται και το προϊόν Ve-
galife Ζωμός ψαριού σε κύβους. Ο
ζωμός ψαριού Vegalife είναι ένα απα-
ραίτητο συστατικό για έξτρα γεύση σε
κάθε πιάτο. Αποτελεί έναν 100% ve-
gan κωδικό, που μπορεί να κατανα-
λωθεί σε διάφορες σούπες, σαν βάση
για διάφορες σάλτσες, στο ριζότο και
στα ζυμαρικά αλλά και σαν ενισχυτικό
γεύσης σε όλες τις παρασκευές.

Βούτυρο ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ από αιγοπρόβειο γάλα

Ζωμός ψαριού σε κύβους Vegalife

To Βούτυρο ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ παρά-
γεται από αιγοπρόβειο παστεριωμένο
γάλα, διαθέτει υψηλή διατροφική
αξία και εξαιρετικό άρωμα. Διακρίνε-
ται σε λιωμένο αλατισμένο που χρησι-
μοποιείται στη ζαχαροπλαστική και
στα αρτοσκευάσματα και στο φρέσκο
νωπό που χρησιμοποιείται στη καθη-
μερινή διατροφή, όπως αλειφόμενο
στο ψωμί με ή χωρίς μέλι ή μαρμελά-
δα αλλά και στη ζαχαροπλαστική. Το
Βούτυρο ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ διατίθεται:

-Ως λιωμένο-αλατισμένο σε βάζο
300 και 600 γραμμαρίων και σε δο-
χείο 17 κιλών

-Ως νωπό σε τάπερ των 250 γραμ-
μαρίων.

Η τυροκομική επιχείρηση ΓΑΛΑ-
ΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ Ι.Κ.Ε.
ιδρύθηκε το 2015, λειτουργεί σε ιδιό-
κτητες εγκαταστάσεις και έχει την
έδρα της στον Μανταμάδο Λέσβου. Η
επίσημη δυναμικότητα του τυροκο-
μείου ανέρχεται στους 250 τόνους
μαλακών και σκληρών τυριών το χρό-
νο, και καταγράφεται έτσι ως ένα μι-
κρό παραδοσιακό τυροκομείο.
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Η εταιρεία Q TRADE ιδρύθηκε το
2017 από την οικογένεια Μπέσκα,
που επέλεξε το κουμκουάτ ως καλ-
λιέργεια για την ιδιαίτερα ξεχωριστή
γεύση του αλλά και τη διατροφική
του αξία και δημιούργησε τη σειρά
παραδοσιακών προϊόντων Q VAL-
LEY, με στόχο την ελληνική αγορά
και το εξωτερικό. Στη σειρά περιλαμ-
βάνεται και ένα Chutney από Κουμ-
κουάτ και Τζίντζερ Για την παραγωγή
του χρησιμοποιείται 80% φρέσκο
κουμκουάτ από το κτήμα της εταιρεί-
ας και 20% τζίντζερ, στα 100 γραμ-
μάρια προϊόντος και παρασκευάζεται
με χειροποίητο παραδοσιακό τρόπο,
ακολουθώντας πάντα το πιστοποι-
ημένο σύστημα διαχείρισης ISO
22000. Είναι διαθέσιμο σε βάζο των
220 γραμμαρίων. Σήμερα, στα 30
στρέμματα που διαθέτει η εταιρεία
στο χωριό Γλυκή Θεσπρωτίας καλ-
λιεργούνται ήδη 3000 δέντρα κουμ-
κουάτ, ακολουθώντας πιστά, τα μέ-
τρα που απαιτούνται για την πιστοποί-
ηση βιολογικής καλλιέργειας. 

Σπιτικές μαρμελάδες Eva’s Walk

Chutney Q VALLEY από Κουμκουάτ και Τζίντζερ

Στρογγυλές μπάρες
δημητριακών
Power Gems

Μια μεγάλη γκάμα προϊόντων από δημη-
τριακά είναι πλέον διαθέσιμη στην ελληνική
αγορά, καθώς κωδικοί όπως οι μπάρες πα-
ρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία
χρόνια. Τα Power Gems αποτελούν ένα υγι-
εινό σνακ με στοιχεία καινοτομίας, αφού
πρόκειται για τη μοναδική μπάρα σε σχήμα
κύκλου. Τα Power Gems δίνουν ενέργεια
στον οργανισμό αφού περιλαμβάνουν υδα-
τάνθρακες, πρωτεΐνες και είναι πλούσιες σε
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Είναι κατάλληλα
για όλες τις ώρες της ημέρας και για όσους
έχουν υιοθετήσει πιο υγιεινές διατροφικές
συνήθειες.

Οι μαρμελάδες του Eva’s Walk είναι φτιαγμένες από φυσικά συστατικά
χωρίς προσθήκη χρωστικών ουσιών ή συντηρητικών. Σιγοβράζονται με το
φυσικό γλυκαντικό στέβια αντί για ζάχαρη και παράγονται προσεκτικά με
τα καλυτέρα και πιο ώριμα φρούτα, μαζεμένα στο χέρι, εγγυημένα για την
ιδιαίτερη γεύση τους. Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων όπως μαρ-
μελάδα ελιάς, φράουλας, σύκο, μανταρίνι, βερίκοκο, και ρόδι, για μια
πραγματική νοστιμιά. Χρησιμοποιούνται μοντέρνοι έλεγχοι ποιότητας για
την υπεροχή των προϊόντων μας, τα οποία είναι ιδανικά για όλη την οικογέ-
νεια και για καθημερινή χρήση.




