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Σ υνολικά το μέσο τυπικό
καλάθι του 2021 στις με-
γάλες αλυσίδες σουπερ-

μάρκετ μη συμπεριλαμβανομέ-
νων αμνοεριφίων υπολογίζεται
στα 41,70€, σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΙΕΛΚΑ. Δεν παρου-
σιάζει ουσιαστική μεταβολή
(αύξηση της τάξης του +0,7%)
σε σχέση με το 2020. Παράλλη-
λα το μέσο εύρος τιμών εντός
των εξεταζόμενων κατηγοριών
παραμένει υψηλό με 36%, κα-
ταδεικνύοντας ότι οι καταναλω-
τές για άλλη μία χρονιά έχουν
πρόσβαση σε μεγάλο εύρος

εναλλακτικών επιλογών (δια-
φορετικές ποικιλίες, ποιότητες,
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας,
αξιοποίηση προσφορών και εκ-
πτώσεων. Σημαντικό ρόλο για
άλλη μια χρονιά αναμένεται να
παίξει και η παρατηρούμενη το
τελευταίο διάστημα ένταση των
προσφορών και προωθητικών
ενεργειών από τις αλυσίδες
σουπερμάρκετ και τις προμη-
θευτικές εταιρείες με τη μορφή
παροχής επιπλέον εκπτώσεων,
επιπλέον ποσοτήτων, δωροεπι-
ταγών, εκπτωτικών κουπονιών
κλπ, η οποία αφορά σχεδόν το

σύνολο των εποχιακών προϊόν-
των και εκτιμάται ότι παρέχει
επιπλέον όφελος περίπου 13%
από τις προσφορές κατά μέσο
όρο στους καταναλωτές που θα
τις επιλέξουν. Αν και οι περισ-
σότερες εξεταζόμενες κατηγο-
ρίες προϊόντων παρουσιάζουν
μείωση, σημαντικά αυξημένη
αναμένεται ότι θα είναι η τιμή
του αρνιού την Μεγάλη Εβδο-
μάδα με τις τιμές να μην έχουν
διαμορφωθεί ακόμα. Σύμφωνα
με τα στελέχη της αγοράς ένας
συνδυασμός παραγόντων πιέ-
ζει τις τιμές αυξητικά. 
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ΙΕΛΚΑ: Στα 41,70€ το πασχαλινό καλάθι
του 2021 στα σουπερμάρκετ



Η πανδημία του κορονοϊού
είχε αρνητικές επιπτώσεις
στον κλάδο του κρασιού και
στην Ελλάδα, καθώς τα
κλειστά εστιατόρια και
ξενοδοχεία, σε συνδυασμό
με τη ραγδαία μείωση
τουριστών αποτέλεσαν
σημαντικά "πλήγματα" για
τον κλάδο.

Η πλειοψηφία των δεικτών είναι
αρνητικοί από το 2020 και με-
τά, με τους οινοπαραγωγούς

και τις εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται στον εγχώριο κλάδο να αναζη-
τούν εναλλακτικές για να περιορίσουν
το "μαχαίρι" στους τζίρους τους και να
πάρουν "ανάσες" οικονομικά.

Την ίδια ώρα όμως, συνεχίζουν να
αναπτύσσονται και νέες τάσεις για την
αγορά του κρασιού, που δίνουν και
διεξόδους για τις πωλήσεις του. Ανά-
μεσα σε αυτές είναι και το κονσερβο-
ποιημένο κρασί, το οποίο και φαίνεται
ότι έχει αρκετή ζήτηση και προσελ-
κύει έτσι και αρκετούς παραγωγούς,
που διαβλέπουν αρκετό μέλλον σε
αυτή την κατεύθυνση. Από τα νέα en-
try ξεχωρίζει το κρασί σε μεταλλική
συσκευασία και σε αλουμίνιο, το
οποίο θυμίζει περισσότερο μπίρα και
αναψυκτικά. Παρόλα αυτά, απευθύ-
νεται σε συγεκριμένη ομάδα κατανα-
λωτών και διαθέτει περισσότερα κα-
νάλια πώλησης, καθώς μπορεί να δια-
τεθεί πιο εύκολα και στο περίπτερο, το
μίνι μάρκετ, αλλά και το σούπερ μάρ-
κετ, στο πλαίσιο των... αυθόρμητων
αγορών.
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κονσερβοποιημένο κρασί

Editorial

Στα περσινά επίπεδα θα κυ-
μανθεί το κόστος του τυπι-
κού πασχαλινού καλαθιού,
σύμφωνα με τα στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιότη-
τα το ΙΕΛΚΑ. Εξαίρεση απο-
τελούν οι τιμές των αμνοε-
ριφίων που αναμένεται να
είναι αυξημένες φέτος.

Θύμιος Κτενίδης 



Με 1.800 συμ-
μετέχουσες εται-
ρείες, 10.500 προ-
ϊόντα και καινοτο-
μίες και 90.000 εγ-
γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο υ ς
ε π ι σ κ έ π τ ε ς ,
έπραγματοπο ι -
ήθηκε η HANNO-
VER MESSE Digi-
tal Edition, η διε-
θνής ψηφιακή φέ-
τος, λόγω κορο-
νοϊού, έκθεση για
τη βιομηχανία,
που διοργάνωσε ο
Εκθεσιακός Οργα-
νισμός του Αννο-
βέρου Deutsche
Messe AG, του
οποίου επίσημος
α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ς
στην Ελλάδα και
την Κύπρο είναι το
Ελληνογερμανικό
Επιμελητήριο.

1.800 συμμετέχουσες εταιρείες στην HANNOVER MESSE Digital Edition

Επιμελητήριο Κεφαλονιάς: Αντιδράσεις
για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Μία σημαντική παρέμβαση έκανε το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & Ιθάκης
για το πρόγραμμα «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», με τον πρόεδρο του φορέα, Σταύρο Σπαθή
να αποστέλλει επιστολή στην Περιφερειάρχη Ι.Ν. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαρο-
πούλου, ζητώντας της να λάβει αποφάσεις που θα βοηθήσουν άμεσα και εμ-
πράκτως τους επιχειρηματίες.

Μάλιστα, στην επιστολή αναφέρεται πως η Κέρκυρα πήρε πάλι τη μερίδα
του λέοντος, απορροφώντας το 50% του προϋπολογισμού του προγράμμα-
τος. Επίσης, σημειώνεται πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να ενι-
σχυθεί με τα υπόλοιπα 16 εκατομμύρια ευρώ, γιατί αν αυτό το ποσό ενταχθεί
σε νέο πρόγραμμα, οι επαγγελματίες θα επιβαρυνθούν με νέα κόστη για την
ένταξή τους.

Επιμελητήριο Λάρισας:
Συνάντηση με 
νεοσύστατο προεδρείο

Διαδικτυακή συνάντηση είχε η Γ.Γ του
Επιμελητηρίου Λάρισας και Πρόεδρος της
Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας,
Καλλιόπη Τζήκα, με το νεοσύστατο Προ-
εδρείο του Συλλόγου Καταστημάτων και Ει-
δών Γάμου Θεσσαλίας. Η κα Τζήκα παρότρυ-
νε τον Σύλλογο να εγγραφεί στην Ομοσπον-
δία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων
(ΟΕΒΕ) με σκοπό την ενδυνάμωσή τους, την
ταυτόχρονη ένταξή τους στη Γενική Συνομο-
σπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμ-
πόρων Ελλάδας  (ΓΕΣΕΒΕΕ) και με την αμέρι-
στη στήριξη του Επιμελητηρίου Λάρισας να
προωθήσουν τον κλάδο Ειδών Γάμου ένα
βήμα μπροστά.
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Ξεχωρίστε με πιστοποίηση
από τη LETRINA S.A.

Τι είναι η πιστοποίηση Vegan;

Ο αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης
ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ανέπτυξε ένα πρότυπο Πρωτό-
κολλο Ελέγχου & Πιστοποίησης VEGAN βρώ-
σιμων προϊόντων με απόλυτο σεβασμό στις
διατροφικές προτιμήσεις των καταναλωτών
Vegan και με βασικό στόχο να προσφέρει στον
καταναλωτή την ασφαλή επιλογή προϊόντων
στα οποία δεν έχει γίνει η χρήση ή προσθήκη
συστατικών ζωικής προέλευσης.

Γιατί κάποιος να επιλέξει την Vegan πιστο-
ποίηση;

Μέσα από τη πιστοποίηση Vegan by LETRI-
NA, κάθε παραγωγός τυποποιημένων προϊόν-
των, διαφημίζει το προϊόν του αλλά επιπλέον
παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες προς τον
καταναλωτή ώστε να τον διευκολύνει (με
ασφάλεια κυρίως), ως προς την  επιλογή του
τροφίμου . 

Και γιατί να επιλέξει την ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. και
όχι κάποιον άλλο φορέα;

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. είναι ένας διαπιστευμένος
και αξιόπιστος φορέας πιστοποίησης από τον
ΕΣΥΔ με πολυετή εμπειρία στις πιστοποιήσεις
και ελέγχους ISO. Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. ανταποκρί-
νεται διαρκώς στις αυξανόμενες ανάγκες της
αγορά αλλά και των καταναλωτών και μέσα
από το ευρύ δίκτυο, έμπειρων επιθεωρητών
που διαθέτει, είναι σε θέση να προσφέρει υψη-
λού επιπέδου υπηρεσίες ελέγχου. Το vegan la-
bel by LETRINA είναι το μοναδικό ελληνικό
πρωτόκολλο vegan και φέρει την σφραγίδα
ποιότητας και αξιοπιστίας του φορέα μας.

Η πιστοποίηση vegan περιλαμβάνει και επι-
θεώρηση;

Πρόκειται για μια σχετικά απλή διαδικασία.
Αφού συμπληρωθεί η σχετική αίτησή, προ-
γραμματίζεται η επιτόπια επιθεώρηση, κατά τη
διάρκεια της οποίας ελέγχονται όλα τα απαι-
τούμενα στάδια για την παραγωγή των τελικών
προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
πρωτόκολλου Vegan Label (π.χ. προμήθεια Α’
υλών, γραμμή παραγωγής κ.α). Εφόσον ολο-
κληρωθεί επιτυχώς η αξιολόγηση και ύστερα
από τη θετική εισήγηση του επιθεωρητή μας,
χορηγείται το πιστοποιητικό Vegan καθώς και
το Logo Vegan Label για να χρησιμοποιηθεί στο
τελικό προϊόν.  Κάθε χρόνο θα πραγματοποιεί-
ται ένας ετήσιος έλεγχος έτσι ώστε να διαπι-
στωθεί η τήρηση των απαιτήσεων του Πρωτο-
κόλλου Ελέγχου & Πιστοποίησης VEGAN by
LETRINA

Το Vegan label της ΛΕΤΡΙΝΑ μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί και στα προϊόντα που εξάγον-
ται;

Στην ευρωπαϊκή αγορά κυκλοφορούν
πολλά σήματα vegan από διάφορες οργα-
νώσεις (π.χ. στην Ιταλία και μόνο είναι 52).
Το vegan label  της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ετικέτες των πι-
στοποιημένων Vegan τροφίμων που κυκλο-
φορούν στο εξωτερικό, προσδίδοντας έτσι
αξιοπιστία και αναγνωρισιμότητα στο τελικό
προϊόν που μόνο ένας Φορέα πιστοποίησης
μπορεί να το κάνει. Σε κάθε περίπτωση όμως
θα πρέπει να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος
για την ύπαρξη τυχόν κρατικών κανονιστι-
κών απαιτήσεων για την σήμανση προϊόντων
που εισάγονται στην κάθε χώρα έτσι ώστε το
τελικό προϊόν να είναι πλήρως εναρμονισμέ-
νο με την εθνική νομοθεσία του κάθε κρά-
τους ως προς τη σήμανση των προϊόντων.

Τα vegan είναι μόδα; Αν ναι γιατί τότε κάποι-
ος να μπει στην διαδικασία πιστοποίησης;

Η διατροφή vegan ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μόδα. Είναι
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ και μπορεί να
εκφράζεται ως συνεχόμενα αυξανόμενη τάση
αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι μόδα. Για
τους περισσότερους ανθρώπους είναι μια ηθι-
κή επιλογή με γνώμονα την προστασία των
ζώων, του περιβάλλοντος αλλά και της προσω-
πικής υγείας.
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Τα Coffee Island σερβίρουν καφέ με
χρήση ρομπότ και τεχνητής νοημοσύνης

Πριν από λίγες ημέρες άνοιξε
τις πόρτες του το πρώτο Coffee
Island στο Υβερντόν της
Ελβετίας. Το νέο κατάστημα
βρίσκεται στην καρδιά του
ολοκαίνουριου και
πολυλειτουργικού κέντρου
επιχειρήσεων και υπηρεσιών
Explorit Business & Services.

O πως ενημερώνει η εταιρεία, το
νέο κατάστημα Coffee Island
βρίσκεται στην καρδιά του και-

νοτόμου αυτού κέντρου, τοποθετημένο
στη βάση της εντυπωσιακής, ημιτονοει-
δούς ξύλινης ράμπας που καταλαμβάνει
το κέντρο του κτιρίου. «Εκμεταλλευόμε-
νο την έφεση και την αγάπη του Exploriτ
για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών,
στο νέο κατάστημα οι ρομποτικές εφαρ-

μογές και η τεχνητή νοημοσύνη απογει-
ώνουν την εμπειρία του επισκέπτη».

Έτσι, δύο Coffee Island ρομπότ βρί-
σκονται στη διάθεση των επισκεπτών για
να σερβίρουν τον μοναδικό καφέ τους,
οπουδήποτε μέσα στο κέντρο, αλλά και
να βοηθήσουν στην πιο προσωποιημένη
επιλογή καφέ ή άλλου ροφήματος ανά-
λογα με τις γευστικές προτιμήσεις των
επισκεπτών.



7

NIKAS: Αύξηση κερδών 
και εσόδων το 2020

Αύξηση πωλήσεων, EBITDA και
κερδών προ φόρων κατέγραψε η
NIKAS το 2020, με βάση τα στοιχεία
που ανακοίνωσε για τη χρήση του
έτους.

Ε ιδικότερα, ο Όμιλος NIKAS αύξησε τις πω-
λήσεις του κατά 11,71% και τα μερίδια στην
συνολική αγορά αλλαντικών από 20,3% σε

21,4% σε όγκο πωλήσεων και από 19,1% σε
20,7% σε αξίες, διατηρώντας ηγετική θέση σε
πολλές επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, βασιζό-
μενος στην σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόν-
των και την συνεπή τιμολογιακή πολιτική.

Τα συνολικά κέρδη
Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου σημεί-

ωσαν αύξηση κατά 28,59%, σε σχέση με αυτά της
προηγούμενης χρήσεως και διαμορφώθηκαν σε
€13.869 χιλ., έναντι €10.785 χιλ., με το περιθώριο
μικτού κέρδους να αυξάνεται κατά 3,15 ποσοστι-
αίες μονάδες.

Το συνολικό EBITDA του Ομίλου, διαμορφώ-
θηκε σε κέρδη €3.002 χιλ έναντι κερδών €877χιλ
κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύ-
ξηση κατά €2.125 χιλ.

Σημαντική βελτίωση σημείωσαν τα συνολικά
αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου, τα
οποία αυξήθηκαν κατά €2.219 χιλ και ανήλθαν

στην Χρήση 2020 σε ζημίες €809 χιλ έναντι ζημιών
€3.027 χιλ κατά την προηγούμενη Χρήση.

Η εταιρεία NIKAS 
και ο ποιοτικός έλεγχος

Η NIKAS ξεκίνησε το 1966, με αφετηρία το
όραμα ενός ανθρώπου, για δημιουργία ξεχωρι-
στών αλλαντικών που βασίζονταν στην καλή ποι-
ότητα και στην υψηλή ασφάλεια. Σήμερα, μετά από
περισσότερα από 50 χρόνια, εξακολουθεί να δημι-
ουργεί και να προσφέρει όχι μόνο ποιοτικά, αλλά
και ασφαλή αλλαντικά. 

Real Τime PCR test (εκ του polymerase chain
reaction) ή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
(B) είναι μία πρόσφατη εφαρμογή του Τμήματος
Ποιοτικού Ελέγχου της NIKAS. Πρόκειται για τον
προσδιορισμό της καθαρότητας, ποιότητας και κα-
ταλληλότητας των κρεάτων που χρησιμοποιούνται
στην παραγωγή αλλαντικών. Πρόκειται για μια μέ-
θοδο βιοχημείας και μοριακής βιολογίας για την
απομόνωση και τον πολλαπλασιασμό μιας αλλη-
λουχίας DNA, μέσω της ενζυμικής αναπαραγωγής
του DNA χωρίς τη χρήση ζωντανών μικροοργανι-
σμών. Η εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης
DNA στην εταιρεία NIKAS εγγυάται τον συνεχή και
υψηλής ευαισθησίας έλεγχο καθαρότητας όλων
των προϊόντων και είναι βασισμένη στο πρότυπο
αντιγραφής του DNA, μια υψηλής ακρίβειας τεχνι-
κή που ακολουθείται από το συγκεκριμένο μηχά-
νημα.

INFO
1966: Η NIKAS 
άρχισε την 
αλλαντοποίηση
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Αύξηση στον κύκλο 
εργασιών της ΚΡΙ ΚΡΙ το 2020

H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.
δημοσίευσε τις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις
χρήσης 2020. Ο κύκλος εργασιών
διαμορφώθηκε σε €125,98 εκ. έναντι
€112,90 εκ. το 2019 (αυξημένος
+11,6%).

Α ντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφο-
ρίας για το 2020 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €40,43 εκ. έναντι
€39,10 εκ. το 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε
€22,29 εκ. έναντι €21,12 εκ. το 2019.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €18,42 εκ.,
έναντι €17,57 εκ. το 2019.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους,
ανήλθαν σε €15,86 εκ. έναντι

€15,02 εκ. το 2019.

Η αγορά παγωτού
Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις

στη χρήση 2020 ανήλθαν σε €20,70 εκ. από
€21,70 εκ. Παρά το αρχικό έντονο πλήγμα που δέ-
χτηκε η ελληνική αγορά παγωτού από τα περιορι-
στικά μέτρα που επιβλήθηκαν, λόγω του κορονοϊ-
ού, η κατάσταση βελτιώθηκε στη συνέχεια, με
αποτέλεσμα η πτώση των πωλήσεων να περιορι-
στεί, προοδευτικά σε μόλις -4,6%. H μάρκα ΚPI
ΚPI κατατάσσεται στη 2η θέση της ελληνικής αγο-
ράς παγωτού, με μερίδιο σε όγκο 14,6% (στοιχεία
NIELSEN Δεκέμβριος 2020).

Η αγορά γιαουρτιού
Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις

της ΚΡΙ ΚΡΙ εμφανίζουν αύξηση +12,9%, αγγίζον-
τας τα €49,98 εκ. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη
μεγέθυνση της αγοράς κατά 3,7%, στην ενίσχυση
του μεριδίου αγοράς των επώνυμων γιαουρτιών
ΚΡΙ ΚΡΙ, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων
private label προϊόντων. Το μερίδιο αγοράς των γι-
αουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώθηκε σε 16,3%, δια-
τηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία IRI σε
όγκο, Δεκέμβριος 2020].

Τέλος, στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλή-
σεις γιαουρτιού συνεχίζουν την έντονη ανάπτυξη
(αύξηση +24,0%). Η συνολική αξία των εξαγωγών
γιαουρτιού αγγίζει τα €50 εκ, αποτελώντας το 50%
της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών.

Οι επενδύσεις

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα,
στο 2020 οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και κτί-
ρια ξεπέρασαν τα €10,2εκ. Παρά τη δύσκολη συγ-
κυρία, η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση και
η υψηλή ρευστότητα της Εταιρείας επιτρέπει την
απρόσκοπτη συνέχιση της εκτέλεσης όλων των
προγραμματισμένων επενδυτικών σχεδίων.

Η διοίκηση της ΚΡΙ ΚΡΙ διατηρεί επιφυλακτική
στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελί-
ξεις στο οικονομικό περιβάλλον.

Στην παρούσα συγκυρία, ο τομέας των γαλα-
κτοκομικών προϊόντων αποδεικνύεται ιδιαίτερα
ανθεκτικός, μιας και εντάσσεται στα βασικά είδη
διατροφής, ενώ διατίθεται σχεδόν αποκλειστικά
από το κανάλι των σούπερ μάρκετ. Έτσι, τα στοιχεία
μας δείχνουν ότι δεν υπήρξε αρνητικός αντίκτυπος
στις πωλήσεις, συνέπεια των μέτρων περιορισμού
της εξάπλωσης του κορονοϊού. Από την άλλη με-
ριά, ο τομέας του παγωτού αποδείχτηκε αρκετά
ευάλωτος.

INFO
1987: Το πρώτο
εργοστάσιο
παραγωγής
γιαουρτιού

2000:
Λανσάρεται το
“Σπιτικό”, το
πρώτο γιαούρτι
σε οικογενειακή
συσκευασία
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Αλλατίνη: Νέα σειρά Digestive με Βρώμη

Αρκετοί νέοι κωδικοί μπισκότων με
βάση τη βρώμη έχουν κάνει την εμφά-
νισή τους στην ελληνική αγορά, ακο-
λουθώντας την τάση για πιο υγιεινές
επιλογές. Η μάρκα ΑΛΛΑΤΙΝΗ παρου-
σιάζει τη νέα σειρά Digestive με Βρώ-
μη σε τρεις νέες απολαυστικές γεύ-
σεις: Σταφίδες & Κανέλα, Μαύρη Σο-
κολάτα και Γεμιστά με Γεύση Γιαούρτι.
Τα νέα Digestive με Βρώμη έχουν ως
κοινό συστατικό τους τη βρώμη, είναι
προϊόντα ολικής άλεσης και αποτε-

λούν πηγή φυτικών ινών που είναι ση-
μαντική για τον οργανισμό. Τα νέα Di-
gestive με Βρώμη συμβάλλουν στη
διατροφική ισορροπία και διεγείρουν
τις αισθήσεις μέσω των γευστικών συ-
στατικών που περιέχουν και της τραγα-
νής τους υφής. Μπορούν να κατανα-
λωθούν ως snack καθ’ όλη την διάρ-
κεια της ημέρας, αλλά είναι επίσης ιδα-
νικά για παρασκευές ζαχαροπλαστικής
στο σπίτι. Η μάρκα ΑΛΛΑΤΙΝΗ αξιοποι-
εί τη μακρόχρονη εμπειρία της και την

καινοτομία της και παρακολουθεί ταυ-
τόχρονα τις σύγχρονες διατροφικές τά-
σεις, για να προσφέρει στους κατανα-
λωτές ποικιλία νέων προϊόντων με συ-
στατικά υψηλής ποιότητας και θρεπτι-
κής αξίας σε απολαυστικές συνταγές.
Ακολουθώντας τις καταναλωτικές τά-
σεις και μένοντας πιστή σε αυτό που
πρεσβεύει όλα αυτά τα χρόνια, προ-
σφέρει στους καταναλωτές προσεγμέ-
να προϊόντα φτιαγμένα με αγάπη και
μεράκι γιατί αυτό… είναι Καλοσύνη.

Νέα γεύση LIFE Tsai Half & Half  Πράσινο Τσάι-Ροδάκινο
Το LIFE TSAI από τη ΔΕΛΤΑ κα-

λωσορίζει στη σειρά HALF & HALF
τη νέα γεύση του καλοκαιριού, το
HALF & HALF Ice Green Tea Ροδά-
κινο! Ο εκρηκτικός συνδυασμός
με μισό ice tea και μισό φυσικό χυ-
μό ροδάκινο απελευθερώνει υπέ-
ροχα αρώματα και η γεύση του σε
ταξιδεύει από την πρώτη γουλιά.  

Μετά το πολύ επιτυχημένο
επαναλανσάρισμα που έκανε το LI-
FE TSAI το 2020, σε μοναδική συ-
σκευασία και 3 νέες σειρές, World
Recipes, Super Herbal και Half &
Half, τώρα η γκάμα Half & Half εμ-
πλουτίζεται με τη νέα, κλασική και
αγαπημένη γεύση Πράσινο Τσάι
Ροδάκινο. Εκτός από τις υπάρχου-
σες γεύσεις LIFE TSAI Half & Half
Λεμονάδα και LIFE TSAI Half &
Half Πράσινο Τσάι Καρπούζι, τώρα
μπορείς να απολαύσεις από το ψυ-
γείο και το νέο LIFE TSAI Half &
Half Ροδάκινο. Half Juicy –Half
Amazing! 



Κανελάκια από την Tsakiris Family
Τα Κανελάκια αποτελούν μια ιδι-

αίτερη πρόταση στην αγορά των δη-
μητριακών από την Tsakiris Family.
Περιλαμβάνονται στη σειρά προϊόν-
των “Le Petit Déjeuner” και είναι
τραγανές μπουκίτσες ολικής άλεσης
με πλούσια γεύση κανέλας, η οποία
είναι ευεργετική για τον οργανισμό.
Πρόκειται για ένα απολαυστικό σνακ
δημητριακών κατάλληλο για κάθε
ηλικιακή ομάδα. Η “Le Petit Déjeu-
ner” είναι μια σειρά δημητριακών
που δίνει ξεχωριστή αξία στο πρωινό.
Δημιουργήθηκε από την TSAKIRIS
FAMILY ΑΕ με σκοπό να προσφέρει
στους καταναλωτές μια σειρά δημη-
τριακών υψηλής ποιότητας. Η σειρά
“Le Petit Déjeuner” καλύπτει όλες
τις ανάγκες και τις ηλικίες, με δημη-
τριακά, πλούσια σε βιταμίνες για τα
παιδιά, ολικής άλεσης, με βρώμη και
πλούσια σε φυτικές ίνες για τους
ενήλικες και ειδικής διατροφικής
αξίας, όπως προϊόντα χωρίς γλουτέ-
νη, για καταναλωτές που υποφέρουν
από δυσανεξία στην γλουτένη. Η «Le
Petit Déjeuner» δημιουργήθηκε με
σκοπό με προσφέρει στους κατανα-
λωτές μια σειρά δημητριακών υψη-
λής ποιότητας.

Τυροσαλάτα Αμβροσία σε συσκευασία των 450 γραμμαρίων
Οι έτοιμες σαλάτες "Αμβροσία" αποτε-

λούν προϊόντα υψηλής ποιότητας αναγνωρι-
σμένα διεθνώς ως προς την γεύση και την
υφή τους. Οι σαλάτες ης εταιρείας με την μο-
ναδική τους ποικιλία, την ποιότητα παρα-
σκευής και τις συνθήκες τυποποίησης και
συσκευασίας, που εξασφαλίζουν ακέραια
την θρεπτική τους αξία, αποτελούν ένα
πραγματικό έδεσμα στο τραπέζι. Μεταξύ
των κωδικών είναι διαθέσιμη και η τυροσα-
λάτα Αμβροσία σε συσκευασία των 450
γραμμαρίων. Είναι μια σαλάτα από μίγμα ελ-
ληνικών τυριών όπως η φέτα, ο τελεμές, η
μυζήθρα και το ανθότυρο που έχει κρεμώδη
σπυρωτή υφή. Συσκευάζεται σε κενό αέρος
ή προστατευτική ατμόσφαιρα και κυκλοφο-
ρεί σε διαφανές πλαστικό τάπερ PP σφραγι-
σμένο με μεμβράνη και καπάκι. Ανάλογα με
τον τύπο της σαλάτας μπορεί να έχει καυτε-
ρή ή μη καυτερή γεύση καθώς και λευκό ή
ελαφρά ροζ χρώμα. Από την ίδια σειρά κυ-
κλοφορεί και τυροκαυτερή είναι, που είναι
γνωστή επίσης με το όνομα κοπανιστή ή χτυ-
πητή ανάλογα με την περιοχή της χώρας.
Ιδανική για ορεκτικό ή ντιπ.



Η ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ συνεχίζει την παράδο-
ση της γνωστής οικογένειας ΚΑ-
ΠΕΤΑΝΙΟΣ, το όνομα της οποίας
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το
χαλβά από το 1926. Σήμερα η
εταιρεία λειτουργεί και πάλι στον
τόπο όπου γεννήθηκε σε σύγ-
χρονες και άρτια εξοπλισμένες
εγκαταστάσεις προσφέροντας
εκτός από τον γευστικό χειροποί-
ητο χαλβά «ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ» και
μία σειρά από υπέροχα προϊόντα.
Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμ-
βάνεται και το μέλι Ελληνική Γη.
Αποτελεί τροφή ιδιαίτερα πολύτι-
μη και θρεπτική για τον ανθρώπι-
νο οργανισμό με ευεργετικές
ιδιότητες κατά των καρδιοπαθει-
ών, της αναιμίας, της κόπωσης
αλλά και των παθήσεων του στο-
μάχου. Κυκλοφορεί με την ανά-
λαφρη γεύση του ανθόμελου,
την κεχριμπαρένια υφή του πευ-
κόμελου αλλά και το αρωματικό
θυμαρίσιο μέλι σε συσκευασία
των 450 γραμμαρίων.

Μέλι Ελληνική Γη σε 3 τύπους

Ελληνική μπύρα Δίας
Η εταιρεία Κορφή δια-

θέτει στην αγορά την ελλη-
νική μπύρα Δίας σε συ-
σκευασία των 500ml. Πρό-
κειται για μια μπύρα αφιλ-
τράριστη, απαστερίωτη,
χωρίς πρόσθετα και χωρίς
συντηρητικά, μια δροσιστι-
κή lager μπύρα με ήπια
γεύση  και γλυκό χρυσαφί
χρώμα. Αποτελεί μια κλασ-
σική επιλογή, με διακριτικά
αρώματα μπαχαρικών και
εσπεριδοειδών, μια  φρέ-
σκια μπύρα ιδανική για να
καταναλωθεί σκέτη ή με τη
συνοδεία των αγαπημένων
εδεσμάτων. Το ζυθοποιείο
ΚΟΡΦΗ ξεκίνησε το 2016
και εξελίσσεται σε μια
υπερσύγχρονη μονάδα ζυ-
θοποίησης και αυτοματο-
ποιημένης εμφιάλωσης. Η
δυναμικότητα της παραγω-
γής του ζυθοβραστηρίου
προσεγγίζει το όριο των
2.000 εκατόλιτρων μηνι-
αίως.

Φιστικοβούτυρο από 
το κτήμα Παπαστάθη

Ένα φιστικοβούτυρο χωρίς γλουτένη δια-
θέτει στην αγορά το κτήμα Παπαστάθη. Το
κελυφωτό φιστίκι του κτήματος Παπαστάθη
είναι προϊόν ταυτότητας της Θεσσαλικής και
Φθιωτικής γης, καρπός των 7500 φιστικό-
δεντρων. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι απο-
τέλεσμα συνδυασμού πληθώρας παραγόν-
των που δίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και το καθιστούν ακαταμάχητο. Τα ιδιαίτερα
γεωμορφολογικά και κλιματικά χαρακτηρι-
στικά της περιοχής καθώς και οι σχολαστικές
γεωργικές φροντίδες με τις απαιτητικές δια-
χειριστικές προδιαγραφές καταλήγουν σε
ένα ποιοτικό προϊόν.




