


Ανέβηκε... επίπεδο η φετινή
Έκθεση Detrop Boutique 

Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος επι-
σκεπτών πραγματοποιήθηκαν οι εκθέ-
σεις Detrop Boutique και Artozyma, σε
μια τριήμερη διοργάνωση που έλαβε χώ-
ρα από τις 24 μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου
στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης. Πολυάριθμες επιχειρήσεις τρο-
φίμων και ποτών, ζαχαροπλάστες και αρ-
τοποιοί από όλη την Ελλάδα έδωσαν δυ-
ναμικό «παρών» με τα προϊόντα και τις
παρασκευές τους, αφήνοντας τις καλύ-
τερες εντυπώσεις στο κοινό. Φέτος όλοι
οι συμμετέχοντες και οι επισκέπτες της
Detrop Boutique εξεπλάγησαν θετικά
εξαιτίας της αισθητής ποιοτικής αναβάθ-
μισης της διοργάνωσης, καθώς οι καλύ-

τεροι εκπρόσωποι των ελληνικών τροφί-
μων και της γαστρονομίας φιλοξενήθη-
καν στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσ-
σαλονίκης. 

Η Detrop Boutique και η Artozyma,
που ολοκληρώθηκαν στις 26 Φεβρουα-
ρίου, περιλαμβάνοντας πλήθος παράλ-
ληλων εκδηλώσεων, κατέλαβαν φέτος
εκθεσιακό χώρο που ξεπερνά τα 20.000
τετραγωνικά μέτρα, ενώ φιλοξένησαν
190 ξένους εμπορικούς επισκέπτες (ho-
sted buyers από 27 χώρες και ομαδικές
συμμετοχές από τρεις). Στη Detrop Bou-
tique συμμετείχαν 230 εκθέτες, μέγεθος
αυξημένο κατά 30% σε σχέση με την
προηγούμενη διοργάνωση, ενώ στην Ar-

tozyma 86 άμεσοι (αύξηση 37%) και 86
έμμεσοι εκθέτες. Ανάμεσά τους και η Oli-
ve Bakes (φωτό) που “έκλεψε” τις εντυ-
πώσεις με τα παραδοσιακά χειροποίητα
παξιμαδάκια.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με με-
γάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο της Detrop Boutique και η δράση
Pairing Experience, που βοήθησε στην
προβολή και την ανάδειξη των παραγω-
γών μέσα από τη γαστρονομία. Μάλιστα,
κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκε από
τον δήμο Θεσσαλονίκης το Thessaloniki
Food Basket, με τοπικά προϊόντα, αλλά
και οι τρεις νέοι ambassadors chefs της
πόλης.
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Λαβράκια έβγαλαν πάλι οι ελεγκτικές
υπηρεσίες, που “χτένισαν” την αγορά για
παραποιημένα κι επικίνδυνα προϊόντα.  

Σε νέα έφοδο στο Σχιστό κατασχέθη-
καν και καταστράφηκαν:  
n τέσσερις τόνοι πατάτες ακατάλληλες

προς κατανάλωση 
n 75 κιλά ακατάλληλων προς βρώση οπω-

ροκηπευτικών 
n 229 τεμάχια διαφόρων βιομηχανικών ει-

δών 
n 99 τεμάχια απομιμητικών παιχνιδιών

επικίνδυνων για την υγεία των μικρών
καταναλωτών. 

n επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού
ύψους 6.500 ευρώ για έλλειψη σχετικής
άδειας εμπορίας και έλλειψη παραστατι-
κών εμπορίας και διακίνησης 

n συνελήφθησαν 6 παράνομοι αλλοδαποί. 
Το ενθαρρυντικό είναι σε νέους ελέγ-

χους για τη διάθεση του τσίπουρου και των
προϊόντων μικρών αποσταγματοποιών
(διημέρων) διαπιστώθηκαν μόνο οχτώ πα-
ραβάσεις. 

Απλούστεροι κανόνες ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις

Editorial
Με τις κα-
λύτερες
εντυπώ-
σεις έμει-
ναν οι επι-
σκέπτες
του εκθε-
σιακού δι-
δύμου De-

trop Boutique και Artozyma,
καθώς είχαν την ευκαιρία να
έρθουν σε επαφή με κορυφαί-
ους εκπροσώπους των ελληνι-
κών τροφίμων και της γαστρο-
νομίας, οι οποίοι και φιλοξενή-
θηκαν στο Διεθνές Εκθεσιακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

Θύμιος Κτενίδης 

2

Με τη... βούλα των Βρυ-
ξελλών, οι μικρές επιχειρή-
σεις θα μπορούν να υπαχ-
θούν σε απλουστευμένους
κανόνες συμμόρφωσης
στον τομέα του ΦΠΑ, εφό-
σον ο ετήσιος κύκλος εργα-
σιών τους δεν υπερβαίνει τις
85.000 ευρώ.  

Πέρα από το μικρότερο

κόστος διοικητικής συμμόρ-
φωσης, εκτιμάται ότι αυτοί οι
απλουστευμένοι κανόνες
θα ενθαρρύνουν την οικειο-
θελή συμμόρφωση και, ως
εκ τούτου, θα συμβάλλουν
στη μείωση των απωλειών
εσόδων λόγω μη συμμόρ-
φωσης και απάτης στον το-
μέα του ΦΠΑ. 

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Εκδότης: 

Ευθύμης Κτενίδης
Σύμβουλος Έκδοσης: 
Γιώργος Παππούς

info@productsgreek.com
Εμπορικό Τμήμα: 

Ευθύμης Κτενίδης
sales@productsgreek.com

Νέοι έλεγχοι για το παρεμπόριο
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Συναγερμός για
γρίπη πουλερικών
στη Βουλγαρία 

Οι υγειονομικές Αρχές της γειτονικής χώ-
ρας ανέφεραν δύο κρούσματα της εξαιρετικά
μολυσματικής γρίπης των πουλερικών σε πε-
ριοχή της νότιας Βουλγαρίας. 

Η πρώτη περίπτωση αφορά σε φάρμα με
περισσότερες από 55.000 κλώσες σε πόλη
κοντά στο Πλόβντιβ και η δεύτερη σε φάρμα
με περισσότερες από 11.000 πάπιες στο Παν-
τάρσκο, επίσης κοντά στο Πλόβντιβ. 

Ήδη έχει στηθεί ζώνη αποκλεισμού 3 χι-
λιομέτρων γύρω από τα αγροκτήματα κι έχει
απαγορευθεί η κίνηση ζώων και πτηνών εν-
τός της.

Mikel και στη Ρουμανία! 

«Καμπάνες» στην Τσεχία 
για… πονηρά τρόφιμα

Οι Τσέχοι βουλευτές ενέκριναν σχέδιο τροπολογίας για την προστασία
των καταναλωτών, το οποίο προβλέπει αυστηρά πρόστιμα στους λιανεμπό-
ρους που πωλούν “διπλής ποιότητας” τρόφιμα και άλλα προϊόντα, ήτοι προ-
ϊόντα κατώτερης ποιότητας που έχουν την ίδια συσκευασία και εμφάνιση με
προϊόντα υψηλότερης ποιότητας που πωλούνται σε άλλα κράτη- μέλη της
ΕΕ. Τα πρόστιμα θα φτάνουν τα 50 εκατ. CZK.

Η απαγόρευση από την Ε.Ε. πωλήσεων προϊόντων διπλής ποιότητας απο-
τελεί προτεραιότητα για την Τσεχία, καθώς, σύμφωνα με την τρέχουσα νομο-
θεσία της ΕΕ, εάν η συσκευασία αναφέρει με ακρίβεια τα συστατικά ή το πε-
ριεχόμενο, η πρακτική είναι νόμιμη.

Η ελληνική εταιρία καφεστίασης Mikel
Coffee ΑΕ, της οικογένειας Κυριακάκη,
με παγκόσμιο δίκτυο άνω των 200 κατα-
στημάτων, εγκαινίασε το πρώτο κατάστη-
μα στην Ρουμανία, στο Park Lake Shop-
ping Center, ένα από τα πιο πολυσύχνα-
στα εμπορικά κέντρα του Βουκουρεστίου.

Εκτός από την Ελλάδα και τη Ρουμα-
νία, η γνωστή αλυσίδα διαθέτει καταστή-
ματα σε Κύπρο, Ντουμπάι, Αγγλία, Αυ-
στραλία, Αμερική, Βουλγαρία, Αίγυπτο
και Σαουδική Αραβία, ενώ σχεδιάζει και
επέκταση του ανοίγματος σε Τουρκία, Πο-
λωνία και Καναδά.

Σημειώνεται ότι στη Ρουμανία λει-
τουργούν στον εν λόγω τομέα ήδη από το
2011 με επιτυχία τα ελληνικών συμφε-
ρόντων καφεζαχαροπλαστεία Zoomse-
rie, με δώδεκα καταστήματα, και από το
2018, οπότε και έκανε δυναμική επάνο-
δο, η εταιρία «Γρηγόρης Μικρογεύματα
ΑΒΕΕ», με πέντε καταστήματα.
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H Epsilon HR ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά και για το 2019
To 2019, η Epsilon HR ολοκλήρωσε

την μηχανογράφηση σε συστήματα Μι-
σθοδοσίας, HRM & Time Atttendance
σε πάνω από 20 μεγάλες εταιρείες και
ομίλους, καθώς και σε 300 επιπλέον
επιχειρήσεις.  

Η εταιρία πέτυχε περαιτέρω δυνα-
μική διείσδυση στην αγορά και ενίσχυ-
σε σημαντικά το μερίδιο αγοράς της.
Σήμερα, οι εγκαταστάσεις της εταιρεί-
ας ξεπερνούν τις 6.000, ενώ ένα μεγά-
λο μέρος των εργαζομένων του δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα αμείβεται με
προϊόντα PAYROLL & HRM της Epsilon
HR.   

Ενδεικτικά αναφέρονται 20 μεγάλα
έργα σε επιχειρήσεις - leaders στον το-
μέα τους που ολοκληρώθηκαν μέσα
στο 2019: 

ΒΙΑΝΕΞ, REGENCY CASINO, CA-
SINO ΠΑΡΝΗΘΑΣ, COCO-MAT,
DUST N CREAM, UNIPHARMA, VIC-
KO, ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ, ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ,
ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ, GOLDEN STAR

FERRIES, JANNIS, AIR LIQUIDE
HELLAS, ΒΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ Σ.Α., SO-
LIMAR RESORTS, GOLDEN HO-

TELS, ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ ΑΕ, ΣΑΙΝΤ
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ, TSAKOS SHIPPING,
FMS. 

Η Εθνική ανταμείβει τους συνεπείς
Η Εθνική Τράπεζα, η πρώτη τράπεζα

που σχεδίασε και υλοποιεί το Πρόγραμ-
μα Ανταμοιβής της συνέπειας των πελα-
τών της, προχώρησε στην απόδοση της
επιβράβευσης 5% επί των καταβληθέν-
των τόκων σε 64.725 συνεπείς δανει-
ολήπτες, για το χρονικό διάστημα 1η Σε-
πτεμβρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019.
Τα σχετικά ποσά πιστώθηκαν στους συν-
δεδεμένους λογαριασμούς εξυπηρέτη-
σης των στεγαστικών δανείων των πελα-
τών.  

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η
απόδοση των επιπλέον go4more πόντων
για τις συναλλαγές των συγκεκριμένων
δανειοληπτών στα καταστήματα Σκλαβε-
νίτης και τα πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ για
το ίδιο χρονικό διάστημα, καθώς και για
την εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων
του δανείου τους κατά το τελευταίο τρί-
μηνο 2019 (1 πόντος ανά €1 δόσης δα-
νείου). 

Η Εθνική Τράπεζα με τον τρόπο αυτό
αναγνωρίζει την προσπάθεια των πελα-
τών της να ανταποκριθούν στις δανει-
ακές τους υποχρεώσεις μέσα στη δύσκο-
λη οικονομικά συγκυρία των τελευταίων
ετών και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της
ότι δουλεύει συστηματικά για να ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες τους.  

Στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Πε-
λατών,  εντάσσονται οι πελάτες  των
οποίων η εκταμίευση του δανείου
έγινε  πριν από τουλάχιστον 5 χρόνια
και είναι ενήμεροι για το χρονικό αυ-

τό διάστημα. Οι πελάτες που δεν είναι
εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα
go4more, έχουν τη δυνατότητα να
εγγραφούν δωρεάν από όλα τα κα-
νάλια της Τράπεζας.  
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Το 1o Career Day του Project
Future της Τράπεζας Πειραιώς 

Πενήντα μεγάλες επιχειρήσεις από τους βασικούς κλάδους της οικονομίας
μετείχαν στο πρώτο Career Day που διοργανώθηκε από το Project Future, το
πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνεργασία με
το ReGeneration. 

Περισσότεροι από 100 απόφοιτοι του Project Future, είχαν την ευκαιρία να
συνομιλήσουν με στελέχη των επιχειρήσεων, να γνωρίσουν εταιρείες από δια-
φορετικούς κλάδους και να βρουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Άνω του 80%
των συμμετεχόντων στους τρεις πρώτους κύκλους του προγράμματος έχει ήδη
τοποθετηθεί στην αγορά εργασίας, ενώ το 92% αυτών έχει ανανεώσει τη σύμβα-
σή του.  

Εργασιακή ειρήνη στην Alpha Bank 

Οι τράπεζες 
στο Συνέδριο 
των Δελφών

Οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να
επιβιώσουν από τα προβλήματα των προ-
ηγούμενων ετών με συντονισμένες κινή-
σεις, αναδιαρθρώσεις και αυξήσεις κε-
φαλαίου και πλέον ετοιμάζονται για την
επόμενη μέρα. Το θέμα θα απασχολήσει
εκτενώς τα πάνελ του 5oυ Οικονομικού
Φόρουμ των Δελφών, που θα ξεκινά στις
5 Μαρτίου.  

Σημαντική θέση θα έχει το θέμα της
πιθανής ένταξης της Ελλάδας στο πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, ενώ επί
τάπητος θα τεθούν οι επόμενες κινήσεις
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  

Μετά από τρεις μήνες ουσιαστικών δια-
βουλεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων των
δύο μερών, υπογράφηκε η νέα επιχειρησιακή
σύμβαση εργασίας ετών 2020-2022 στην Al-
pha Bank.  

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:  
n Το ετήσιο όριο αποζημίωσης εξόδων Νοση-

λείας αναπροσαρμόζεται για όλους τους
εργαζόμενους και τα ασφαλισμένα μέλη
των οικογενειών τους κατά 47% δηλ. από
17.000 € σε 25.000 € 

n Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η χορήγηση
μιας ημέρας αδείας ετησίως, πλέον της κα-
νονικής, με αποδοχές 

n Κατοχυρώνεται ως κατώτατο όριο προστα-
σίας, από μειώσεις κλαδικών, ΕΣΣΕ ή νομο-
θετικών ρυθμίσεων, το ποσό των 1.800 €
και έναντι οποιασδήποτε υπηρεσιακής με-
ταβολής 

n Θεσμοθετείται οικονομική ενίσχυση εφάπαξ
ποσού 1.000 €, μέσω δωροεπιταγής προς
εξαργύρωση σε εταιρίες επιλογής της Τράπε-
ζας (π.χ. Mothercare κλπ) κατά την απόκτηση
τρίτου τέκνου και για κάθε επόμενο τέκνο. 
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Έκλεψαν την παράσταση 
τα Παξιμαδάκια Olive Bakes

Από τη διοργάνωση δε θα μπορούσε να απουσιάζει και η εταιρεία Olive Ba-
kes, που τράβηξε το ενδιαφέρον του κοινού με το περίπτερο της. Οι επισκέπτες
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα χειροποίητα παξιμαδάκια Olive
Bakes, που είναι βασισμένα στο παραδοσιακό κουλούρι Θεσσαλονίκης και δια-
θέτουν τα καλύτερα ελληνικά συστατικά. Τα διπλοφουρνιστά «Παξιμαδάκια Olive
Bakes» με μυρωδικά όπως η ρίγανη, η πάπρικα, ο κουρκουμάς, η ελιά, η ντομάτα
και διάφορες άλλες γεύσεις παράγονται χωρίς συντηρητικά και αποτελούν ένα
100% φυσικό προϊόν, που είναι διαθέσιμο στην αγορά σε 4 διαφορετικούς γευ-
στικούς συνδυασμούς. 

Δυναμικό “παρών” στη Detrop Boutique για την Olive Bakes

Παράδοση και
καινοτομία

Οι επισκέπτες της  Detrop Boutique
δοκίμασαν τις απολαυστικές γεύσεις πά-
πρικα, smoky bacon, ρίγανη, κομμάτια
ελιάς, διαπιστώνοντας ότι τα υλικά που
χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή
των προϊόντων είναι αγνά, απλά, παραδο-
σιακά και υγιεινά. Από το περίπτερο της
εταιρείας πέρασαν πλήθος κόσμου και
σημαντικοί εκπρόσωποι της αγοράς, συ-
νομιλώντας με τον κ. Θύμιο Κτενίδη για τη
δημιουργία και ανάπτυξή της εταιρείας,
αλλά και για τα στοιχεία καινοτομίας που
εφαρμόστηκαν σε ένα παραδοσιακό προ-
ϊόν, όπως το κουλούρι, προκειμένου να
δώσουν ένα μοναδικό σύγχρονο snack
στους καταναλωτές. 

Με μεγάλη επιτυχία
ολοκληρώθηκε στη
Θεσσαλονίκη η Έκθεση
Detrop Boutique, ανα-
δεικνύοντας τα καλύτε-
ρα delicatessen προ-
ϊόντα και τρόφιμα, τόσο
από άποψη ποιότητας
όσο και μεθόδων παρα-
γωγής των Ελλήνων μι-
κροπαραγωγών. Προ-
βάλλοντας την γαστρο-
νομική κουλτούρα της
χώρας σε εγχώριους
και διεθνείς αγορα-
στές, η Έκθεση αποτέ-
λεσε σημείο συνάντη-
σης για εμπόρους λια-
νικής και χονδρικής,
αντιπροσώπους σου-
περμάρκετ, ξενοδοχεί-
ων, εστιατορίων καθώς
και για καταστήματα
deli, οργανικών προ-
ϊόντων και φούρνους.
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Νέα sειρά Pitenis Premium

Από τη γκάμα των προϊόντων της
εταιρείας ξεχωρίζει και η νέα σειρά
Pitenis Premium, η οποία και δημι-
ουργήθηκε μέσα από τη χρήση ενός
πατενταρισμένου διαλύματος, υψη-
λής διατροφικής αξίας. Πιο σγυκεκρι-
μένα χρησιμοποιώντας δύο Ελληνικά
ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης) προϊόντα, το πολυβρα-
βευμένο Εξαιρετικά Παρθένο Ελαι-
όλαδο της Σητείας και εκχύλισμα
Κρόκου Κοζάνης, η εταιρεία κατάφε-
ρε, με την άριστη ομάδα Βιολόγων
του τμήματος R&D που διαθέτει, να
δημιουργήσει και να πατεντάρει διε-
θνώς διάλυμα το οποίο υπερδιπλα-

σιάζει τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες
του Ελαιόλαδου.

Κάπως έτσι, “γεννήθηκε” η Νέα
PREMIUM Σειρά Προϊόντων Pitenis,
αποτελούμενη από έξι υπέροχες σα-
λάτες: τον Παραδοσιακό Ταραμά, τη
Μελιτζανοσαλάτα, το Χούμους, την
Τυροκαυτερή το Τζατζίκι και τη Ρώσι-
κη Σαλάτα. Επιπλέον όμως η σειρά
περιλαμβάνει και τρία αντίστοιχα
dressing, τη Μαγιονέζα, τη Μουστάρ-
δα και την Τομάτο Κέτσαπ.

Η σειρά ολοκληρώνεται με ένα ιδι-
αίτερο, Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλα-
δο με Κρόκο Κοζάνης (οξύτητας 0,0%
έως 0,3%).

Παραδοσιακά και Premium προϊόντα από την Αφοί Πιτένη

Σαλάτες με 
παραδοσιακές 
ελληνικές γεύσεις

Ένα από τα κορυφαία προϊόντα της
εταιρείας Πιτένης παραμένουν όμως και
οι παραδοσιακές σαλάτες αλοιφές υπό το
brand Pitenis, καθώς για την παρασκευή
τους χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες που
θυμίζουν Ελλάδα, γεγονός που φαίνεται
και στη γεύση τους. Στο χαρτοφυλάκιο
της εταιρείας βρίσκονται πλέον διάφοροι
κωδικοί, από σαλάτες βασισμένες σε γα-
λακτοκομικά προϊόντα και σαλάτες θα-
λασσινών, μέχρι νηστίσημες σαλάτες από
αγνά παραδοσιακά υλικά.

Μία από τις εταιρείες που ξεχώρισαν στη
φετινή Detrop Boutique, ήταν και η Αφοί Α.
Πιτένη ΑΒΕΕ, η οποία και παρουσίασε στην
έκθεση μία μεγάλη γκάμα μοναδικών προ-
ϊόντων, όπως σαλάτες, ψαρικά, dressings,
αλλά και μια σειρά από γκουρμέ κωδικούς
που έχουν ήδη καθιερωθεί στην ελληνική
αγορά.

Η εταιρεία αποτελεί μια από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας τρο-
φίμων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1973 με
την επωνυμία “Αγαμέμνων Πιτένης” και από
το Δεκέμβριο του 1997, έχει δημιουργήσει
μια νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής
εδεσμάτων, με συνολικό εμβαδόν 14.000τμ
και κτιριακές εγκαταστάσεις 3.000τμ, προ-
κειμένου να ανταπεξέλθει στις νέες συνθή-
κες του εγχώριου και διεθνούς ανταγωνι-
σμού. Η ανάπτυξή της συνεχίζεται όμως στα-
θερά και τα τελευταία χρόνια, ενώ από το
2003 να παράγει πάνω από 100 διαφορετικά
είδη με πλέον σύγχρονους τρόπους παρα-
γωγής και σύμφωνα με όλους τους κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας, βασισμένη στις πα-
ραδοσιακές Ελληνικές γεύσεις.
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Τυροκομικά προϊόντα υψηλής
ποιότητας από την Artima 

Η εταιρεία Arti-
ma δραστηριοποι-
είται από το 2006
στο κανάλι των τρο-
φίμων και διανέμει
προϊόντα εισαγω-
γής. Παράλληλα,
δημιούργησε και
τυροκομικά προ-
ϊόντα Π.Ο.Π. με την
δική της φίρμα,
προϊόντα των Ελλή-
νων παραγωγών,
όπως η Ορεινή Φέ-
τα, η Ορεινή Γρα-
βιέρα, το Ορεινό
Μανούρι, η Ορεινή
Κεφαλογραβιέρα,
το Κασέρι καθώς και εκλεκτά προϊόντα από όλη την Ελλάδα όπως Μακεδονία,
Ήπειρος, Μέτσοβο, Κρήτη, Χίος, Νάξος, Μυτιλήνη, Λάρισα κτλ. Είναι μία από τις
πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με την δημιουργία τυριών ιδιωτι-
κής ετικέτας. Σήμερα η Artima δημιουργεί ιδιωτική ετικέτα σε πολλές επιχειρή-
σεις – supermarkets σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Αλβανία και Βουλγαρία.

Ταυτόχρονα, δημιούργησε το brand name Royal με τυριά εισαγωγής, βούτυ-
ρα και γάλατα που ήρθαν για να συμπληρώσουν την γκάμα των προϊόντων, με
στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και με γνώμονα
πάντα την υψηλή σχέση τιμής, ποιότητας και αξίας αυτών.

Μεγαλώνει η γκάμα προϊόντων
της “Αμαλί Κεράσματα”

Παραδοσιακά 
αλλαντικά από 
την οικογένεια
Τσιανάβα 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, η οι-
κογένεια Τσιανάβα δραστηριοποιείται στην
παραγωγή παραδοσιακών αλλαντικών και χω-
ριάτικων λουκάνικων, στην περιοχή της Καρ-
δίτσας. Η μεγάλη αποδοχή των προϊόντων της
οδήγησε την οικοτεχνία σε ανοδική πορεία, με
την αλλαντοποιία Τσιανάβας να επενδύει, συ-
νεχώς, τόσο σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και
μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και στο επιστη-
μονικό ανθρώπινο δυναμικό της. Επενδύει,
ακόμα, στην έρευνα για ανάπτυξη νέων καινο-
τόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης
αξίας και αναγνωρισμένης ταυτότητας.

Σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά, συνεχίζει
πιστή στη φιλοσοφία της, να παράγει δηλαδή
αγνά και ποιοτικά αλλαντικά και λουκάνικα,
φτιαγμένα πάντα με μεράκι και σεβασμό στην
παράδοση.

Η εταιρεία “Αμαλί Κεράσματα” εδρεύει στη
Χαλκίδα και μαζί με το εργαστήριό της στεγάζεται
και ένα μικρό παντοπωλείο, όπου οι κάτοικοι της
πόλης, αλλά και οι επισκέπτες του διαδικτύου
μπορούν να βρουν και να αγοράσουν προϊόντα
που φτιάχνει η Αμαλία αυθημερόν, όπως γλυκά,
μαρμελάδες, μπισκότα, μπάρες ή προϊόντα από
την Εύβοια και τη Φθιώτιδα, αλλά και από όλη την
υπόλοιπη Ελλάδα. Ξεκίνησε με την παραγωγή
των οπωρικών ξυδιών, που διατίθενται στους τύ-
πους φράουλα, κράνα, σύκο, ρόδι και βατόμου-
ρο, κυδώνι, δυόσμος, ενώ η γκάμα συνεχώς εμ-
πλουτίζεται. Εκτός από τα οπωρικά ξύδια στο ερ-
γαστήριο παρασκευάζεται και η σειρά “μικρογεύ-
ματα”, που αποτελείται από 5 προϊόντα: καραμε-
λωμένα κρεμμύδια, σάλτσα κόκκινης πιπεριάς -
όσο πρέπει γλυκιά και καυτερή-, σάλτσα κολοκύ-
θας με μουστάρδα, κάρυ και τζίντζερ, φάβα Σχοι-
νούσας μαγειρεμένη και φάβα Σχοινούσας με κα-
ραμελωμένα κρεμμύδια. Τα προϊόντα είναι δια-
θέσιμα σε όλη την Ελλάδα. 



Ελιές κορυφαίας ποιότητας Simolive

Η εταιρεία ‘’Simolive’’ - Αντώνης Αντωνίου, έχοντας αποκτήσει μεγάλη γνώ-
ση και εμπειρία, εξαιτίας της πολυετούς ενασχόλησή της με τον καρπό της ελιάς,
δραστηριοποιείται στην επιλογή των υψηλής ποιότητας βρώσιμων ελιών και στη
συνέχεια τις επεξεργάζεται και τις τυποποιεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
της.

Δίνοντας έμφαση στην τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής, διασφαλίζει ότι ο
ευλογημένος αυτός καρπός θα φτάσει στο πιάτο των καταναλωτών ποιοτικά άρι-
στος και ασυναγώνιστα εύγευστος.

Οικογένεια Τσεντεμίδη: Προϊόντα
εμπνευσμένα από την παράδοση 

Μαρμελάδες και
σπιτικά γλυκά
από την Soudis

Η εταιρεία
Soudis είναι μια
ελληνική οικο-
γενειακή επιχεί-
ρηση που παρά-
γει παραδοσια-
κά ελληνικά
γλυκά από το
1991. Οι μαρμε-
λάδες και τα σπιτικά γλυκά της εταιρείας την
έχουν μετατρέπψει σε μία από τις μεγαλύτερες
τοπικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το πάθος και
η επιμονή για αυτά τα παραδοσιακά ελληνικά
γλυκά, της έχει επιτρέψει να “ανοίξει”, αλλά και
να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό στην εγχώρια
αγορά.  Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει μία μεγάλη
και ξεχωριστή γκάμα από παραδοσιακά προϊόν-
τα, που έχουν το δικό τους χώρο σε κάθε ελληνι-
κό τραπέζι

Η παραγωγή του γλυκού γίνεται με μεγάλη
προσοχή και με όλες τις απαιτούμενες συνθή-
κες. Η παρασκευή όλης της μαρμελάδας και των
γλυκών, γίνεται αμέσως μετά την εποχιακή συγ-
κομιδή, έτσι ώστε τα προϊόντα που διανέμονται
στην αγορά να είναι φρέσκα και να έχουν το
άρωμα και τις ιδιότητες φρούτων. Τα συστατικά
που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα της Sou-
dis είναι φρούτα και ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά. 

Η οικογενειακή επιχείρηση Τσεντεμί-
δη, απά το 1987 προσφέρει αγνές γεύ-
σεις από σπιτική συνταγή με σεβασμό
στην παράδοση.

Προϊόντα εύγευστα, νόστιμα, μα πά-
νω απ’ όλα υγιεινά, επεξεργάζονται και
συσκευάζονται με τον ίδιο πατροπαρά-
δοτο τρόπο, εδώ και πολλά χρόνια, χω-
ρίς να αλλοιώνεται η γεύση και το άρω-
μα τους.

Στο χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνον-
ται σάλτσες, μουστάρδες, κέτσαπ, τουρσί,
ορεκτικά και κομπόστες, που διατίθενται
σε καταστήματα τροφίμων, εστίασης, αλ-
λαντικών και delicatesen. Μέρος των
προϊόντων, καλλιεργείται από την οικογέ-
νεια Τσεντεμίδη, σε κτήματα στο Ριζοχώρι
Αριδαίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις
μοναδικές τοπικές ποικιλίες, όπως η κόκ-
κινες πιπεριές Φλωρίνης και οι καυτερές
πιπεριές Μπαχόβου.


