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Ε γκρίθηκαν από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή προς κατα-
χώρηση στο διεθνές μη-

τρώο της Πράξης της Γενεύης του
Παγκόσμιου Οργανισμού Δια-
νοητικής Ιδιοκτησίας, (WIPO), οι
Γεωγραφικές Ενδείξεις (Γ.Ε.) για
το «Ούζο» και το «Τσίπουρο/Τσι-
κουδιά».

Πρόκειται για μία μεγάλη "νί-
κη" για τα ελληνικά προϊόντα και
το μέλλον τους στις εξαγωγές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του
Συνδέσμου Ελλήνων Παραγω-
γών Αποσταμάτων & Αλκοολού-
χων Ποτών δε, η έγκριση επε-
τεύχθη έπειτα από συντονισμέ-

νες προσπάθειες του ΣΕΑΟΠ, της
ΕΝΑΠΑΠΕ και των Υπηρεσιών
του Γενικού Χημείου του Κρά-
τους.

«Τα προϊόντα μας “Ούζο” και
“Τσίπουρο/Τσικουδιά” ισχυρο-
ποιούνται πλέον ακόμη περισσό-
τερο στις διεθνείς αγορές κι αυτό
διότι θα μπορούν να απολαμβά-
νουν προστασίας στα συμβαλλό-
μενα στην Διεθνή Συμφωνία της
Λισαβόνας Κράτη ακριβώς όπως
προστατεύονται στην Ε.Ε. Επίσης
αποκτούν σημαντικό διαπραγμα-
τευτικό πλεονέκτημα σε συνομι-
λίες της ΕΕ με τρίτα κράτη για δι-
μερείς αναγνωρίσεις Γεωγραφι-

κών Ενδείξεων. Πλέον δεν θα
μπορεί εύκολα να εξαιρεθούν
από συνομιλίες και συμφωνίες»
επισημαίνει σε δήλωση του ο Νί-
κος Καλογιάννης, πρόεδρος του
ΣΕΑΟΠ.

Σημαντικό επίσης, σύμφωνα
με τον ΣΕΑΟΠ, είναι ότι αναγνω-
ρίζεται άμεσο έννομο συμφέρον
στην προστασία του «Ούζου» &
του «Τσίπουρου/Τσικουδιάς»
των κλαδικών φορέων, γεγονός
που διευκολύνει την παράσταση
τους ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρ-
χής για ζητήματα που άπτονται
των ενδείξεων αυτών.
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Μεγάλη "νίκη" για 
το τσίπουρο και το ούζο



Η ελληνική εταιρεία έτοιμων
γευμάτων Παλίρροια συνεχίζει
να αποσπά βραβεία τόσο για τη
γεύση όσο και για την ποιότητα
των προϊόντων της. Αυτή τη
φορά, η εταιρεία συμμετείχε στα
Specialist Awards της Gourmet
Exhibition όπου και απέσπασε
συνολικά τρία βραβεία.

Τ α Specialist Awards είναι ένας διαγω-
νισμός ποιότητας των ελληνικών τυ-
ποποιημένων προϊόντων, που διεξά-

γεται στην Ελλάδα. Η κριτική επιτροπή αποτε-
λείται από ένα μεγάλο δίκτυο έμπειρων και
εξειδικευμένων γευσιγνωστών και επαγγελ-
ματιών που προέρχονται από πολλαπλά πε-
δία δράσης. Στόχος των βραβείων είναι η
ανάδειξη των εκλεκτότερων ελληνικών προ-
ϊόντων και του ελληνικού brand name.

Τα γεύματα που διακρίθηκαν
Τα προϊόντα Παλίρροια ξεχώρισαν ανά-

μεσα σε συνολικά 800 προϊόντα Ελλήνων πα-
ραγωγών και αξιολογήθηκαν από 100 κριτές.
Τα γεύματα Παλίρροια που διακρίθηκαν είναι
τα ακόλουθα:

-Το «Σπιτικό γεύμα ψυγείου Φακές» στην
κατηγορία «Αλμυρό Έδεσμα»

-Το «Σπιτικό γεύμα ψυγείου Γεμιστά»
στην κατηγορία «Αλμυρό Έδεσμα»

-Τα «Ντολμαδάκια Κινόα» στην κατηγο-
ρία «Προϊόν Ειδικής Διατροφής».

Η εταιρεία Παλίρροια
Το 1957, ιδρύθηκε στα Πολιτικά Ευβοίας

μια ιδιωτική επιχείρηση κάτω από την προσω-
πική καθοδήγηση του Αντώνη Σουλιώτη.
Πρωταρχικός σκοπός του ήταν η παραγωγή
και η διανομή ελληνικών, ποιοτικών, παρα-
δοσιακών έτοιμων γευμάτων, στην Ελληνική
και Διεθνή αγορά. Η Παλίρροια Α.Ε. παρέμει-

νε μια προσωπική επιχείρηση μέχρι το 1982,
όπου έλαβε την εταιρική μορφή που έχει σή-
μερα με τη συμμετοχή των γιων του Αντώνη
Σουλιώτη, Κώστα και Βασίλη.

Η αλλαγή αυτή έδωσε στην Παλίρροια
νέα δυναμική και με μια σειρά από στρατηγι-
κές κινήσεις σε συνδυασμό με προσήλωση
στην ποιότητα, σεβασμό στην παράδοση και
έμφαση στην καινοτομία κατάφεραν να κά-
νουν την Παλίρροια από μια μικρή βιοτεχνία
έναν σύγχρονο εξαγωγικό όμιλο τροφίμων
που διανέμει τα προϊόντα του σε περισσότε-
ρες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το 1989 ξεκίνησε η υλοποίηση ενός μα-
κρόπνοου επενδυτικού σχεδίου με επενδύ-
σεις σε σύγχρονες και τεχνολογικά προηγμέ-
νες εγκαταστάσεις και νέα γραφεία το οποίο
ολοκληρώθηκε το 1992 με τη λειτουργία αυ-
τών στα Πολιτικά Ευβοίας.

Το 2000 μια νέα εποχή άρχισε για την Πα-
λίρροια, όταν η διοίκηση της εταιρίας αποφά-
σισε τη δημιουργία μιας καινούργιας σύγχρο-
νης παραγωγικής μονάδας στη Βουλγαρία,
με την επωνυμία Palirria Bulgaria Ltd,ώστε
να καταφέρει να αυξήσει περαιτέρω τις εξα-
γωγές της.

Από το 2010 και μετά η Παλίρροια εστία-
σε το ενδιαφέρον της ακόμα περισσότερο
στις εξαγωγές με αποτέλεσμα να καλύπτουν
ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του συνολικού
της τζίρου.

Σήμερα, η Παλίρροια είναι ο μεγαλύτε-
ρος Έλληνας εξαγωγέας έτοιμων γευμάτων
και αποτελεί το Νο1 παραγωγό Ντολμά στον
κόσμο.
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INFO
2: Οι σύγχρονες μονάδες
παραγωγής της εταιρείας
σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Τα προϊόντα Ούζο και Τσί-
πουρο/Τσικουδιά ισχυρο-
ποιούνται πλέον ακόμη πε-
ρισσότερο στις διεθνείς
αγορές κι αυτό διότι θα
μπορούν να απολαμβάνουν
προστασίας στα συμβαλλό-
μενα στην Διεθνή Συμφω-
νία της Λισαβόνας Κράτη.

Θύμιος Κτενίδης 



“Πρωταγωνιστές” στην αγορά τα
ροδάκινα και νεκταρίνια Velvita

Ύστερα από μία δύσκολη χρονιά, ο
ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ κάνει σχέδια για
το μέλλον, επικεντρωμένος πάντα
στον στόχο του που δεν είναι άλλος
από την ταύτιση του με επώνυμα
προϊόντα, αλλά και την παραμονή του
στην αγορά καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους.

Η χαλαζόπτωση στις αρχές του Αυγούστου
του 2020 είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη
μείωση της παραγωγής σε ποσοστό άνω

του 40% επί του συνόλου. Η ζήτηση, τη χρονιά που
πέρασε, ήταν αυξημένη, λόγω της σταθερής ποι-
ότητας των ροδάκινων και νεκταρινιών VELVITA,
όμως η οικονομική ζημιά των παραγωγών ήταν με-
γάλη.

Το 2020 ο ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ συνέχισε τον
εξαγωγικό του προσανατολισμό, συμμετέχοντας
με περίπτερο σε εκθέσεις, όπως η FRUIT LOGISTI-
CA, στο Βερολίνο, ωστόσο η πανδημία του κορο-
νοϊού έβαλε... φρένο στα σχέδια του.

Παρά τις δυσκολίες της περσινής χρονιάς, ο
συνεταιρισμός κοιτάζει μπροστά με το ισχυρό
"όπλο" του: τα ροδάκινα και νεκταρίνια VELVITA.

Γιατί τα VELVITA είναι διαφορετικά
Τα ροδάκινα Βελβεντού VELVITA αποτελούν

έναν από τους πιο εκλεκτούς καρπούς με ωραία
εμφάνιση και ευχάριστη γεύση και θεωρούνται
από τα καλύτερα και πιο φημισμένα στην Ευρώπη.

Αυτό που επίσης κάνει τα ροδάκινα του να ξε-
χωρίζουν είναι το γεγονός ότι συγκομίζονται στην
καλύτερή τους στιγμή και συσκευάζονται στο κτή-
μα αμέσως μόλις κοπούν από το κλαρί. Έτσι δεν

χτυπιούνται, ούτε ταλαιπωρούνται κατά τη μεταφο-
ρά.

Τα VELVITA δεν είναι τυχαία από τα καλύτερα
ροδάκινα στην Ευρώπη. Οι καλλιεργητές του συ-
νεταιρισμού φροντίζουν προσωπικά τα κτήματά
τους εφαρμόζοντας σύγχρονες φιλικές στο περι-
βάλλον μεθόδους καλλιέργειας αλλά και σύστημα
ολοκληρωμένης διαχείρισης που διασφαλίζει την
άριστη ποιότητα των ροδάκινων VELVITA.

Και το κυριότερο: Tα VELVITA είναι τα μόνα ρο-
δάκινα Βελβεντού που συλλέγονται ώριμα και συ-
σκευάζονται στο κτήμα με το χέρι. Έτσι, αποφεύγε-
ται κάθε ενδιάμεση ταλαιπωρία για να φτάσουν στο
τραπέζι σας, όπως ακριβώς κόπηκαν από το κλαδί.

Σημαντικές εξαγωγές

Ο ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, με κύριο προϊόν το
ροδάκινο. αποτελεί έναν υγιή συνεταιρισμό και
έναν σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης για
την περιοχή του Βελβεντού Κοζάνης, αλλά και για
την ελληνική οικονομία.

Αριθμεί περίπου 400 παραγωγούς ενεργά μέ-
λη που καλλιεργούν σήμερα περίπου 6.500
στρέμματα. Έχει καταφέρει να είναι γνωστός και
εκτός των συνόρων, χάρη στα άριστα ποιοτικά
προϊόντα που παράγει και όλες τις σύγχρονες με-
θόδους καλλιέργειας που εφαρμόζει.

Τα προϊόντα του βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα,
ενώ πραγματοποιεί και σημαντικές εξαγωγές σε
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με
κύρια αγορά αυτή της Ρωσίας. Ο συνολικός όγκος
εξαγωγών ξεπερνάει τα 3.250.000 κιλά. Το ποσο-
στό εξαγωγών αγγίζει το 40% των συνολικών πω-
λήσεων.

Ο Συνεταιρισμός είναι πιστοποιημένος κατά
ISO, HACCP και GLOBALGAP. 

INFO
Στον ΑΣΕΠΟΠ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
εφαρμόζεται από
το 2002 σύστημα
ολοκληρωμένης
διαχείρισης κατά
AGRO 2.1 2.2.
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Επιμελητήριο Δράμας: 
Γεγονός η πρώτη 
περιφερειακή 
θερμοκοιτίδα

Το Επιμελητήριο Δράμας προσκαλεί
για συμμετοχές στον στον Lab40 Incuba-
tor, που αποτελεί τη πρώτης Περιφερει-
ακή Θερμοκοιτίδα στην ελληνική επικρά-
τεια. Η θερμοκοιτίδα ενσωματώνει τις εμ-
πειρίες που αποκτήθηκαν από πλήθος πι-
λοτικών προγραμμάτων που υλοποίησε
το Επιμελητήριο Δράμας τα προηγούμενα
χρόνια στα πλαίσια ευρύτερης της στρα-
τηγικής του για την υποστήριξη της επιχει-
ρηματικότητας και της απασχολησιμότη-
τας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω
της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης
Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανατολική Μα-
κεδονία Θράκη 2014-2020».

Τα 15 σημαντικότερα ελληνικά εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα στον κόσμο κατά το δωδεκάμηνο του 2020 , σύμφωνα με τα στοιχεία
του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, ήταν οι κατηγορίες: Άλλα ψάρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από συκώτια,
αυγά και σπέρματα), άλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, φέτα, παρ-
θένο λάδι, βερύκοκα, κεράσια και ροδάκινα, άλλα παρασκευάσματα διατροφής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλ-
λού, τσιγάρα που περιέχουν καπνό, γιαούρτι εμπλουτισμένο η μη που περιέχει ζάχαρη ή άρωμα ή καρύδια ή φρούτα, φρούτα με κου-
κούτσια, μ.α.κ. νωπά, άλλα φρούτα νωπά, πορτοκάλια, νωπά ή αποξηραμένα, καπνός βιομηχανοποιημένος, εκχυλίσματα και βάμμα-
τα καπνού, μ.α.κ., καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων, μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιϊας, ζαχαροπλα-
στικής ή μπισκοτοποιϊας της υποδιαίρεσης 048.4, λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή
διατηρημένα με ξύδι ή οξικό οξύ.

Στις τρεις πρώτες θέσεις με τη σημαντικότερη αύξηση, σε σχέση με το 2019 τοποθετούνται οι κατηγορίες: Πορτοκάλια, νωπά ή
αποξηραμένα (44,9%), παρθένο λάδι (41,1%), Φρούτα με κουκούτσια, μ.α.κ. νωπά (38,7%).

Τα 15 σημαντικότερα ελληνικά εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα



Διπλή Διάκριση για την Barilla Hellas
στα Health & Safety Awards 2021

Για ακόμα μια χρονιά, η Barilla Hellas
διακρίθηκε με δύο βραβεία στα Health
& Safety Awards 2021, τα οποία
επιβραβεύουν την αριστεία και την
καινοτομία της Υγείας & Ασφάλειας
στο χώρο εργασίας και ανέδειξαν τις
καλύτερες πρακτικές για την χρονιά
που πέρασε.

Τα βραβεία
Συγκεκριμένα, η Barilla Hellas απέσπασε

«Gold» βραβείο στην κατηγορία «Παραδειγματι-
κός Εργοδότης» για όλες τις δράσεις Υγείας και
Ευεξίας που έλαβε για τους εργαζομένους της κα-
τά την διάρκεια της πανδημίας, και ένα ακόμα
«Bronze» στην κατηγορία «Καμπάνιες» για την
καμπάνια «Ζero accidents» στην εγκατάσταση του
Βόλου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την στην απο-
φυγή εργατικών ατυχημάτων για περισσότερα από
10 χρόνια.

Για την Barilla Hellas, στο πλαίσιο της δέσμευ-
σής της να παρέχει ένα υγιές και ασφαλές εργα-
σιακό χώρο, οι βραβεύσεις αυτές είναι μια απόδει-
ξη της υπεύθυνης πολιτικής που ακολουθεί με συ-
νέπεια. Ειδικά σε μια χρονική συγκυρία όπου η
υγεία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα
για όλους, προσδίδει μεγαλύτερη αξία η επιβρά-

βευση για τον άμεσο και συστηματικό τρόπο με τον
οποίο διασφάλισε μέχρι και σήμερα ένα απόλυτα
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Λίγα λόγια για τη Barilla

H Barilla είναι μια ιταλική εταιρεία τροφίμων,
και εξακολουθεί να ανήκει στην οικογένεια που
την ίδρυσε το 1877. Είναι η κορυφαία ιταλική εται-
ρεία στην παραγωγή ζυμαρικών και σαλτσών και
ένας παγκόσμιος ηγέτης, με παρουσία σε περισ-
σότερες από 100 χώρες.

Το 1910 άνοιξε το πρώτο εργοστάσιο: 80 εργα-
ζόμενοι παράγουν 8 τόνους ζυμαρικών και 2 τό-
νους ψωμιού την ημέρα χάρη στον καινοτόμο
φούρνο "διαδοχικού ψησίματος".

Χρονιά ορόσημο για την εταιρεία είναι το 1991,
καθώς σημειώνει σημαντική βιομηχανική ανάπτυ-
ξη με την εξαγορά εμπορικών σημάτων στο εξωτε-
ρικό, με τη Misko, βασικό εμπορικό σήμα των ζυ-
μαρικών στην Ελλάδα. Οχτώ χρόνια αργότερα, Το
2015, η Barilla ανοίγει το μεγαλύτερο εργοστάσιο
βιομηχανικής παραγωγής αρτοσκευασμάτων στη
Γαλλία, στοχεύοντας στην  καλύτερη αποδοτικότη-
τα και σε υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Ένα
χρόνο μετά, τα νέα βιολογικά ζυμαρικά λανσάρον-
ται στην ευρωπαϊκή και αμερικανική αγορά: 100%
επιλεγμένο σκληρό σιτάρι από βιολογικές καλ-
λιέργειες.

INFO
2014: Η νέα
γραμμή ζυμαρικών
χωρίς γλουτένη
διατέθηκε σε 
όλο τον κόσμο
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Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ιδρυτικό μέλος του
νέου σχήματος EFQM και INBIAN

Το μοντέλο EFQM είναι ένα παγκόσμιο
αναγνωρισμένο πλαίσιο διαχείρισης
που επιτρέπει στους οργανισμούς να
επιτύχουν την αριστεία αξιολογώντας
την κατάστασή τους κατά την διάρκεια
του μετασχηματισμού τους. 

Μ ε το μοντέλο EFQM οι οργανισμοί κατα-
νοούν τα κενά και τις πιθανές διαθέσι-
μες λύσεις και τους δίνεται η δυνατότη-

τα να προχωρήσουν και να βελτιώσουν σημαντικά
την απόδοση του οργανισμού τους. Το Μοντέλο
μπορεί να ωφελήσει τους οργανισμούς οποιουδή-
ποτε μεγέθους ή τομέα και ατόμων που αναζητούν
ένα δοκιμασμένο πλαίσιο διαχείρισης. Δέσμευση
του EFQM προς τους οργανισμούς/επιχειρήσεις
αποτελεί η αρωγή για συνεχή βελτίωση με τη χρή-
ση του Μοντέλου Αριστείας EFQM, ενός ολοκλη-
ρωμένου πλαισίου διαχείρισης που χρησιμοποι-
ούν πάνω από 30.000 επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

Ιδρυτικό μέλος η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.
To μοντέλο EFQM εκπροσωπείται διεθνώς από

ένα συνεργάτη σε κάθε χώρα που εφαρμόζεται.
Από τις 2 Μαΐου 2021 ο αποκλειστικός συνεργάτης
στην Ελλάδα και Κύπρο είναι το INBIAN. Ιδρυτικό
μέλος αυτού του σχήματος είναι η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. η
οποία επιλέχθηκε ανάμεσα σε πολλούς υποψήφι-
ους ως φορέας με την κατάλληλη επάρκεια να αν-
ταποκριθεί στο έργο της  διαχείρισης και εφαρμο-
γής του μοντέλου EFQM στην Ελλάδα. Το INBIAN
θα παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο την απαραίτη-
τη καθοδήγηση μέσω εκπαιδευτικών προγραμμά-
των και webinar καθώς και των εργαλείων που

απαιτούνται για την αυτοαξιολόγηση του οργανι-
σμού. Η αναγνώριση των επιτευγμάτων των οργα-
νισμών θα γίνεται μέσω εκδηλώσεων παγκόσμιας
βράβευσης ενώ θα προσφέρεται και συνεχή υπο-
στήριξη με καινοτόμες νέες ιδέες .

“Το μοντέλο EFQM 
δείχνει τον δρόμο...”

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. με την 30χρονη εμπειρία της
στην πιστοποίηση των συστημάτων νιώθει την ευ-
θύνη που συνοδεύει αυτός ο νέος ρόλος και θα
καταβάλλει την κάθε δυνατή προσπάθεια για την
δημιουργία ενός ισχυρού σχήματος στην Ελλάδα
που θα αναδείξει στις επιχειρήσεις και τους οργα-
νισμούς την αξία της εφαρμογής του μοντέλου
EFQM. 

Ο Ιωάννης Μπερτσάτος, Managing Director
του ΙΝΒΙΑΝ και της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. δήλωσε: “Η επα-
νεκκίνηση σε μια μετά-κρίσης οικονομία απαιτεί
από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς κάτι πα-
ραπάνω από την θέληση για βελτίωση: αξιώνει αν-
θεκτικότητα και μετασχηματισμό μέσω ενός καλά
δομημένου πλαισίου διαχείρισης, προσανατολι-
σμένου στην βιωσιμότητα και την ανάπτυξη. Το
μοντέλο EFQM δείχνει τον δρόμο προς αυτή την
κατεύθυνση. Απευθυνθείτε στο INBIAN για να μά-
θετε περισσότερα για τις λύσεις που παρέχουμε
στους οργανισμούς και τους ανθρώπους τους,
προκειμένου να επιτύχουν, βελτιώνοντας την από-
δοσή τους. 

Στην ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. πιστεύουμε σε αυτή τη νέα
προσπάθεια και είμαστε σίγουροι ότι θα δημιουρ-
γηθεί ένας σημαντικός πυρήνας ανάπτυξης και
ευημερίας με οργανισμούς και εταιρείες που επι-
διώκουν την αριστεία τους”. 

INFO
1983: Ιδρύθηκε 
η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.
από τον
Κωνσταντίνο
Μπερτσάτο
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EasyServingCoffee από
την εταιρεία Γερούσης

Η εταιρεία ΓερούσηςΠ. & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι μια
οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το
1964 και από τότε λειτουργεί δυναμικά και
ενεργά στον χώρο του καφέ. Η έδρα της εται-
ρείας βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της
Σίνδου, άρτια οργανωμένη με σύγχρονο μη-
χανολογικό εξοπλισμό, δίνοντάς της τη δυνα-
τότητα να συνδυάζει την καλύτερη δυνατή ποι-
ότητα με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πε-
λατών της.Το βασικό αντικείμενο της εταιρείας
ήταν η επεξεργασία ελληνικού καφέ. Σήμερα
διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της τον κωδικό Ea-
syServingCoffee. Πρόκειται για ατομική συ-
σκευασία βιολογικού καφέ με φίλτρο. Μια ιδι-
αίτερα πρωτότυπηκαι εύκολη λύση για καφέ
φίλτρου κάθε στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται
είναι μια κούπακαι ζεστό νερό. Την τελευταία
δεκαετία, λόγω της υψηλής ζήτησης για spea-
cialty καφέδες, η εταιρεία εισήγαγε στην αγο-
ρά και ένα νέο brandname το ‘’SemprevivoE-
spresso’’.  

Τα δύο αλείμματα Gojiberry χωρίς ζάχαρη με
αγαύη της GOJI SPIRIT μπορούν να συνοδεύσουν
το πρωινό ή τις γλυκές δημιουργίες και είναι ιδανικά
για να ξεκινήσει δυναμικά μια απαιτητική ημέρα, για
να γίνει ένα τονωτικό διάλειμμα ή μια γλυκιά κατα-
κλείδα σε ένα απολαυστικό γεύμα. Είναι κατάλληλα
για άτομα που επιλέγουν διατροφή με χαμηλό γλυ-
καιμικό δείκτη και αθλητές. Χωρίς προσθήκη ζάχα-
ρης και συντηρητικών συνδυάζουν το γλυκό και υγι-
εινό.Συνίστανται για vegan&gluten-intolerant. Κυ-
κλοφορούν στους τύπους:

-Βιολογικό  Άλειμμα Goji Berry - Μήλο - Κανέλα
και αγαύη, ένα βιολογικό άλειμμα με έντονη γεύση
μήλου, ισορροπημένη με superfood Goji Berry και
επίγευση φρεσκοτριμμένης κανέλας Κεϋλάνης και
Αγαύη. Πρόκειται για ένα καθημερινό απαλό άλειμ-
μα με σπιτικό άρωμα, ισορροπημένη γεύση, προ-
σφορά βιταμινών στον οργανισμό.

-Βιολογικό  Άλειμμα Goji Berry - Πορτοκάλι - Βα-
σιλικός και Αγαύη, ένα βιολογικό άλειμμα με έντονη
γεύση μεσογειακού δροσιστικού πορτοκαλιού,
ισορροπημένη με superfood Goji και επίγευση φρέ-
σκων φύλλων βασιλικού και Αγαύη.Πλούσιο σε βι-
ταμίνη C.

Η GOJI SPIRIT έχει έδρα στο Βραχάτι Κορινθίας.
Η αγάπη και η γνώση μας για την σωστή και υγιεινή
διατροφή, μας οδήγησε στην παραγωγή και δημι-
ουργία διατροφικών προϊόντων ανώτερης θρεπτι-
κής αξίας.

Αλείμματα χωρίς ζάχαρη με αγαύη από την GOJI SPIRIT



Κουσκούς με μαύρη τρούφα και μανιτάρι«dryasgreektruffle»
Η εταιρεία «dryasgreektruffle»

έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές
της, εκτός από την καλλιέργεια και
στην παραγωγή, και στην τυποποί-
ηση προϊόντων με τρούφα.Σήμερα,
με γνώμονα τις παγκόσμιες εξελίξεις
στον τομέα της γαστρονομίας, μπορεί
να διαθέσει μία μεγάλη ποικιλία προ-
ϊόντων που έχουν ως βασικό συστατι-
κό την τρούφα, συνδυασμένα εξαι-
ρετικά με προϊόντα που παράγει η ελ-
ληνική γη. Στο χαρτοφυλάκιό της πε-
ριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων κωδι-
κών, και το προϊόν Κουσκούς με μαύ-
ρη τρούφα και μανιτάρι. Το χειροποί-
ητο προϊόν της εταιρείας περιέχει
Κουσκούς (σιμιγδάλι, αυγό, νερό)
96,5%, αποξηραμένα μανιτάρια
(αγαρικόκαιportobello) 3%, μαύρη
αποξηραμένη καλοκαιρινή τρούφα
0,3% και άρωμα τρούφας. Η εταιρεία
παρουσιάζει εξαγωγική δραστηριό-
τητα σε χώρες όπως Βουλγαρία,
Ρουμανία, Βέλγιο, Γερμανία, Σουη-
δία, Αγγλία, Γαλλία, Κύπρος, Τουρ-
κία, Ταϊβάν, Σιγκαπούρη, Αμερική,
Αυστρία, Δανία, Τσεχία, Ολλανδία.

Ριγατόνε με βουβαλινό γάλα και αυγά  
Το Ριγατόνε με Βουβαλινό Γάλα και Αυγά-

της εταιρείας EuzoiaFinePastaπαράγεται με
σιμιγδάλι από σκληρό ελληνικό σιτάρι ανώτε-
ρης ποιότητας, αυγά ελληνικά τοπικήςπαρα-
γωγής και γάλα βουβαλινό ελληνικής παρα-
γωγής. Είναι ένα προϊόν ανώτερης θρεπτικής
αξίας, αλλά και μοναδικής γεύσης.Το μοναδι-
κό του σχήμα και η σαγρέ υφή του, το καθιστά
ένα απολύτως gourmetκωδικό. Είναι μια κα-
τάλληλη πρόταση για μια ιδιαίτερη περίσταση
και μπορεί να μαγειρευτεί στο φούρνο με
κόκκινη σάλτσα και τυρί φέτα.Συνοδεύει
άψογα κρέατα, πουλερικά και λαχανικά. Η
EuzoiaFinePasta αποτελεί μια ελληνική επι-
χείρηση παραγωγής παραδοσιακών ζυμαρι-
κών στηριζόμενη στις παραδόσεις του τόπου
μας. Ταυτόχρονα, όμως, ενθαρρύνει την δια-
φορετικότητα και την πρωτοβουλία.Στόχος
της είναι να εξελίσσει ολοένα και περισσότε-
ρο τη γκάμα των προϊόντων της με νέες προ-
τάσεις υψηλής διατροφικής αξίας, οι οποίες
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρο-
νου καταναλωτή και έχουν φυσικά, λειτουρ-
γικά, και ευεργετικά οφέλη στον οργανισμό
και στην ποιότητα ζωής γενικότερα.
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Κρουασάν αλα ελληνικά! Στην
Ioniki, χαιρόμαστε ιδιαίτερα με το
άνοιγμα του τουρισμού και είμαστε
εδώ για να βάλουμε το λιθαράκι
μας σε αυτή τη “νέα εποχή” του
κλάδου, με νέες μοναδικές και και-
νοτόμες ελληνικές γεύσεις! Εμ-
πνευσμένοι από την ελληνική φι-
λοξενία και τις ελληνικές γεύσεις,
παρουσιάζουμε την κορυφαία λύ-
ση για τις καλοκαιρινές σας λιχου-
διές, που συνδυάζει ξεχωριστή γέ-
μιση, με την ανάδειξη της ελληνι-
κής «χρυσής» υπερτροφής και λα-
χταριστή όψη. Αναλυτικά:

• Πολύσπορο κρουασάν μελι-
ού

Αγνό, χρυσαφένιο μέλι κλείνε-
ται μοναδικά στο αφράτο κρουα-
σάν αναδεικνύοντας λαχταριστά
αρώματα. Τα θρεπτικά συστατικά
του μελιού και της πολύσπορης ζύ-
μης, ισορροπούν την απόλυτη γλυ-
κιά λιχουδιά με ένα υγιεινό σνακ
για όλες τις ώρες. Τα προϊόντα εί-
ναι άμεσα διαθέσιμα. Για περισσό-
τερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στο: 2310 788120 ή στο info@ioni-
ki.com.

Νέο πολύσπορο κρουασάν από την Ioniki

Eξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Belia

Το ελαιόλαδό Beli� παράγεται αποκλειστικά από Κορωνέικες ελιές. Και αυτό
διότι παρά την χαμηλή τους ποσοτική απόδοση, είναι από τις ελάχιστες ποικιλίες
ελιάς, η οποία θα διατηρήσει αναλλοίωτο το φρουτώδες, πλούσιο άρωμα του ελαι-
ολάδου που δίνει έως την τελευταία ημέρα της ημερομηνίας ανάλωσής του. Το
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδοo Beli� έχει μεσαίας έντασης φρουτώδες και από-
λυτα ισορροπημένη παρουσία των πικρών και πικάντικων στοιχείων που θα πρέπει
να έχει ένα ανώτερο ελαιόλαδο. Φρεσκοκομμένο γρασίδι, άγρια ρίγανη και θυμά-
ρι, τσάι του βουνού και λεμόνι είναι οι γεύσεις που συμπληρώνουν το ευχάριστο
και διαρκές "αποτύπωμα" που αφήνει στις αισθήσεις.
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Μαγιονέζα χωρίς
αυγό Condito

Η μαγιονέζα χωρίς αυγό της εται-
ρείας Condito αποτελεί μια ελαφριά,
λεία στην υφή μαγιονέζα, που όποιος
και αν την δοκιμάσει, δεν καταλαβαίνει
ότι λείπει το αυγό. Δίνει έξτρα γεύση
στα επιλεγμένα γεύματα λαχανικών –
vegan και νηστίσιμων πιάτων. Ιδανική
επιλογή γι’ αυτούς που προσέχουν τη
διατροφή και την υγεία τους, που δεν
υστερεί σε τίποτα από νοστιμιά. Το
προϊόν δεν περιέχει γλυκαντικά ή χρω-
στικές και κυκλοφορεί σε συσκευασία
των 250ml.



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




