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Τ ην εκτίμηση ότι οι νέες ση-
μάνσεις «Nutriscore» στα
τρόφιμα θα «αδικήσουν»

παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα
όπως το ελαιόλαδο, οι ελιές, η
φέτα και τα τουρσιά, διατυπώνει
η διοίκηση του Συνδέσμου Εξα-
γωγέων (ΣΕΒΕ), με επιστολή της
προς τους υπουργούς Αγροτικής
Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και
Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη και
την επικεφαλής της Αντιπροσω-
πείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα, Νιόβη Ρίνγκου.

«Ο αλγόριθμος που έχει ανα-
πτυχθεί στο εν λόγω σύστημα για

την αξιολόγηση των τροφίμων εί-
ναι ιδιαίτερα απλοϊκός, καθώς
λαμβάνει υπόψη μόνο ορισμένα
από τα χαρακτηριστικά και πιο
συγκεκριμένα τις θερμίδες, την
ποσότητα λίπους, την ποσότητα
κορεσμένου λίπους και την πε-
ριεκτικότητα σε αλάτι και σε σάκ-
χαρα, χωρίς να αξιολογείται συ-
νολικά το διατροφικό προφίλ του
τροφίμου. Έτσι, δεν λαμβάνεται
υπόψη η περιεκτικότητα σε ωφέ-
λιμα συστατικά όπως είναι οι βι-
ταμίνες, τα ιχνοστοιχεία, τα αν-
τιοξειδωτικά, τα ωμέγα-3 και
ωμέγα-6 λιπαρά οξέα καθώς και

πληθώρα άλλων βιοενεργών συ-
στατικών» υπογραμμίζεται στην
επιστολή.

Ως αποτέλεσμα, με τη χρήση
αυτής της σήμανσης, υποτιμών-
ται προϊόντα υψηλής διατροφι-
κής αξίας όπως ενδεικτικά το
ελαιόλαδο, οι επιτραπέζιες ελιές,
η φέτα, το μέλι, τα τουρσιά και τα
κονσερβοποιημένα αλιεύματα,
τα οποία συνολικά αποτελούν το
30% των εξαγωγών τροφίμων,
αλλά και πολλά προϊόντα ΠΟΠ
(ονομασίας προέλευσης) και ΠΓΕ
(γεωγραφικής ένδειξης).
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ΣΕΒΕ: Ανησυχία για τις σημάνσεις
«Nutriscore» στα τρόφιμα



H Mondelez International ανακοίνω-
σε χθες τη συμφωνία για την εξαγορά της
Chipita, μιας εταιρείας με ηγετικό ρόλο
και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην
κατηγορία προϊόντων ζύμης και πρωινού
σνακ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώ-
πη.

Η Chipita, η οποία ιδρύθηκε στην Ελ-
λάδα πριν από 40 χρόνια, είχε έσοδα πε-
ρίπου 580 εκατ. δολάρια το 2020 και δια-
θέτει αποδεδειγμένο ιστορικό σταθερής,
αναπτυξιακής πορείας που προέρχεται
από το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο με
κρουασάν και προϊόντα ζύμης, συμπερι-
λαμβανομένων των 7Days, Chipicao και
Fineti. Η Chipita ήταν στην πρώτη γραμ-
μή της εξέλιξης και της ανάπτυξης σε αυ-
τόν τον τομέα σε πολλές χώρες, λόγω
της ισχυρής καινοτομίας της και των δυ-
νατοτήτων παραγωγής που διαθέτει.

“Ισχυρό στρατηγικό συμπλή-
ρωμα”

«Καλωσορίζουμε στην οικογένεια
της Mondelez International τα γευστικά
προϊόντα ζύμης της Chipita τα οποία δί-
νουν περαιτέρω ώθηση στη στρατηγική
μας για να γίνουμε ένας παγκόσμιος ηγέ-
της στην ευρύτερη κατηγορία των σνακ»,
δήλωσε ο Dirk Van de Put, πρόεδρος &
διευθύνων σύμβουλος της Mondelez In-
ternational. «Τα εμβληματικά brands και
η σημαντική παρουσία της Chipita σε τό-
σες πολλές ελκυστικές αγορές αποτε-
λούν ένα ισχυρό στρατηγικό συμπλήρω-
μα στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο μας και
στις μελλοντικές μας φιλοδοξίες για ανά-
πτυξη στην Ευρώπη και πέραν αυτής».

Πλήρες χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων

Τα προϊόντα της Chipita, που παρά-
γονται σε 13 εργοστάσια και πωλούν-

ται σε περισσότερες από 50 χώρες,
προσεγγίζουν δύο δισ. καταναλωτών.
Η εξαγορά θα δώσει τη δυνατότητα στη
Mondelez International να προσφέρει
στους καταναλωτές ένα πλήρες χαρτο-
φυλάκιο προϊόντων αρτοποιίας, όπως
μπισκότα, κέικ και, τώρα για πρώτη φο-
ρά, προϊόντα ζύμης και να καλύψει την
αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση για
αυτό το κομμάτι της αγοράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Chi-
pita, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, δήλω-
σε: «Η Chipita για περισσότερα από 40
έτη στηριζόμενη στην ποιότητα και την
καινοτομία δημιούργησε μία νέα κατη-
γορία σνακ που οι καταναλωτές αγά-
πησαν διεθνώς. Είμαι βέβαιος ότι η
εξαγορά της Chipita από την Mondelez
International - μία από τις κορυφαίες
εταιρείες σνακ στον κόσμο - θα δημι-
ουργήσει νέες προοπτικές για τους αν-
θρώπους της και τα προϊόντα της».

Η Mondelez International θα χρη-
σιμοποιήσει το δίκτυο διανομής της
Chipita στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη για να ενισχύσει τη δική της
διανομή και να συνεχίσει να φέρνει τις
μάρκες της στην περιοχή και πέραν αυ-
τής. Η συμφωνία θα προσφέρει επίσης
ευκαιρίες καινοτομίας και συνδυα-
σμού σημάτων φέρνοντας τις εμβλη-
ματικές μάρκες σοκολάτας της Mon-
delez International σε νέες κατηγο-
ρίες.
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Οι νέες σημάνσεις «Nutri-
score» στα τρόφιμα θα
«αδικήσουν» τα παραδο-
σιακά ελληνικά προϊόντα
όπως το ελαιόλαδο, οι
ελιές, η φέτα και τα τουρ-
σιά, διατυπώνει η διοίκηση
του Συνδέσμου Εξαγωγέων
(ΣΕΒΕ)

Θύμιος Κτενίδης 
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Ξεκίνησε το #GrowYourBusiness
από την 

Πρεμιέρα με το online σεμινάριο
«Ψηφιακή Παρουσία για
επιχειρήσεις» κάνει ο νέος κύκλος
#GrowYourBusiness - The Digital
Sessions, που είναι από σήμερα
διαθέσιμος στο YouTube κανάλι της
COSMOTE. 

Μ έσα από την 1η ενότητα των δωρεάν on-
line σεμιναρίων, οι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις και οι εργαζόμενοι τους, καθώς

και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα γνωρίσουν τα
ψηφιακά εργαλεία και τις τακτικές, που είναι απα-
ραίτητες για την απόκτηση μιας αποτελεσματικής
ψηφιακής παρουσίας, όπως είναι ο σχεδιασμός
των βημάτων που χρειάζεται να ακολουθηθούν, η
οργάνωση της ομάδας και η χαρτογράφηση του
ταξιδιού του χρήστη στο ψηφιακό περιβάλλον.
Ακόμα, θα πάρουν χρήσιμες συμβουλές για την
αποδοτικότερη λειτουργία της ιστοσελίδας ή του
ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησής τους
(Google Analytics, SEO - search engine optimiza-
tion), καθώς και για τη διαχείριση των Μέσων Κοι-
νωνικής Δικτύωσης, έτσι ώστε να εξυπηρετούν
τους στόχους τους.

Οι ερωτήσεις
Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους, σχετικά με το πε-
ριεχόμενο της 1ης θεματικής ενότητας σε ειδικά
διαμορφωμένη πλατφόρμα. Οι ερωτήσεις θα συγ-
κεντρωθούν και θα απαντηθούν μέσα από το 1ο Li-

ve «Ερωτήσεων & Απαντήσεων» από ειδικούς με
επιτυχημένη δράση σε θέματα Ψηφιακής Παρου-
σίας των επιχειρήσεων. Η δημοσιογράφος Πόπη
Τσαπανίδου παρουσιάζει τα online σεμινάρια και
συντονίζει το Live «Ερωτήσεων & Απαντήσεων». 

Τι είναι το #GrowYourBusiness 
- The Digital Sessions

Ο νέος κύκλος #GrowYourBusiness – The Di-
gital Sessions είναι μια online σειρά δωρεάν σεμι-
ναρίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, που φιλοξενείται στο YouTu-
be κανάλι της COSMOTE, προσαρμοσμένος στις
ιδιαίτερες απαιτήσεις της εποχής. Ο στόχος των
online σεμιναρίων είναι οι συμμετέχοντες να γνω-
ρίσουν τα εργαλεία και τις τακτικές που θα τους
βοηθήσουν να αναπτυχθούν, με όχημα την τεχνο-
λογία. Παράλληλα, μέσω των Live «Ερωτήσεων &
Απαντήσεων», που θα ακολουθούν των online σε-
μιναρίων, οι συμμετέχοντες θα έρχονται σε επαφή
με ειδικούς σε τομείς όπως είναι η ψηφιακή πα-
ρουσία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το digital marke-
ting κ.α., οι οποίοι θα απαντήσουν στις ερωτήσεις
τους και θα τους κατευθύνουν με πρακτικές συμ-
βουλές. 

Η COSMOTE μεταφέροντας τον 3ο κύκλο του
#GrowYourBusiness στο ψηφιακό περιβάλλον δί-
νει τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να
έχουν πρόσβαση στη νέα online σειρά δωρεάν σε-
μιναρίων #GrowYourBusiness – The Digital Ses-
sions, ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα τους στον
ψηφιακό κόσμο. 

INFO
1996: Η ίδρυση
της COSMOTE

2019: Διάκριση
με το βραβείο
«Ψηφιακή
Εξέλιξη»



200 Χρόνια Δημοτικό 
Τραγούδι από τη Lidl Ελλάς 

Η Lidl Ελλάς τιμά την επέτειο των 200 χρόνων
από την Επανάσταση του 1821 με την πρω-
τοβουλία «200 χρόνια Δημοτικό τραγούδι»,

ένα πολύπλευρο πρόγραμμα δράσεων που στόχο
έχουν την ανάδειξη και προβολή της σημασίας και
της διαχρονικότητας της ελληνικής παραδοσιακής
μουσικής. Τον γενικό συντονισμό του προγράμμα-
τος, που έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας συλλογής
από 63 δημοτικά τραγούδια, έχει αναλάβει ο συνθέ-
της Σταύρος Ξαρχάκος σε συνεργασία με τον Λάμ-
προ Λιάβα, καθηγητή εθνομουσικολογίας του Kα-
ποδιστριακού και Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόκειται για μια τολμηρή προσέγγιση ενός ση-
μαντικού μέρους της εθνικής πολιτισμικής παράδο-
σης, καθώς κανείς μέχρι σήμερα δεν είχε προσπα-
θήσει να επικαιροποιήσει το δημοτικό τραγούδι - τό-
σο τη δημώδη μουσική και τον δημώδη στίχο - χωρίς
να καταφύγει σε δημιουργικές ακρότητες. Μέσα
από τρεις κύκλους δράσεων (3 κύκλοι x 21 τραγού-
δια) θα δοθεί η ιστορία της χώρας αλλά και η εξέλιξη
της ελληνικής κοινωνίας από το 1821 έως σήμερα,
επιδιώκοντας, στην πραγματικότητα, την παραγωγή
μιας νέας άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω
ενός διαχρονικού έργου μεγάλης συναισθηματικής
και ιστορικής αξίας.

Ο πρώτος κύκλος

Ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε πρόσφατα και
περιλαμβάνει την ηχογράφηση 21 τραγουδιών τα
οποία αποτελούν νέες μελοποιήσεις και ανασκευές
δημοτικών κειμένων ή/και τραγουδιών ήδη υφιστά-
μενων δημοτικών στίχων. Οι διασκευές και μελοποι-

ήσεις έγιναν από 7 σύγχρονους συνθέτες/στιχουρ-
γούς, με πηγή έμπνευσης τα δημοτικά κείμενα και
τραγούδια. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν σ’ αυ-
τόν τον κύκλο είναι οι: Δήμητρα Γαλάνη και Θωμάς
Κωνσταντίνου, Νεοκλής Νεοφυτίδης, Παύλος Παυ-
λίδης, Κατερίνα Πολέμη, Ταφ Λάθος, Palov & Mish-
kin, New York Gypsy All-Stars.

Ο δεύτερος και ο τρίτος κύκλος

Θα ακολουθήσει ο δεύτερος κύκλος, με μια συ-
ναυλία στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη τον
Ιούνιο, όπου θα εκτελεστούν δημόσια άλλα 21 τρα-
γούδια, σε επιμέλεια του Σταύρου Ξαρχάκου και του
Λάμπρου Λιάβα. Σε αυτή τη λίστα, εντοπίζονται 21
εμβληματικά δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται
στην Εθνεγερσία: από τον Θούριο του Ρήγα στα κλέ-
φτικα και τα ιστορικά. Στη συναυλία θα συμμετάσχει
και το συγκρότημα Polis Ensemble παρέα με τους
Κατερίνα Παπαδοπούλου και τον Παναγιώτη Αγγε-
λακόπουλου, υπό την επιμέλεια - ενορχήστρωση
του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη.

O τρίτος κύκλος περιλαμβάνει μία συναυλία στο
Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, κατά την οποία ο Σταύ-
ρος Ξαρχάκος θα παρουσιάσει και θα διευθύνει ένα
καινούργιο έργο του. Πρόκειται για μια σουίτα για
ορχηστρικό σύνολο, χορωδία και τραγουδίστρια την
Ηρώ Σαϊα, με πηγή έμπνευσης 21 επίλεκτα δημοτικά
τραγούδια. Ο Σταύρος Ξαρχάκος θα αναλάβει και τη
Διεύθυνση Ορχήστρας υπό την ιδιότητα του Μαέ-
στρου της εν λόγω Συναυλίας, με καταξιωμένους
μουσικούς απ’ όλο το φάσμα του ρεπερτορίου.

INFO
Το 1999 άνοιξε το
πρώτο κατάστημα
Lidl στην Ελλάδα

4



5

Αλλάζει προεδρία το Επιμελητήριο Κοζάνης
Με τροπολογία του άρθρου 69, παράγραφος 5 του v. 4497/2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Κοζάνης έχει

πια το δικαίωμα να παύσει από την προεδρία το Νίκο Σαρρή αφού έχει την απόλυτη πλειοψηφία, 11 από τα 21 μέλη με την συ-
νεργασία Γιάννη Μητλιάγκα - Βασίλη Μόσχου.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων διαφωνεί με αυτή την απόφαση που ανατρέπει την πορεία πολλών διοικήσεων προτεί-
νοντας να επανέλθει στο προηγούμενο καθεστώς, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο παύει ή αντικαθιστά μέλη της Διοικητικής Επι-
τροπής, με απόφαση της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του.

Στο Νόμο 4801/2021ΦΕΚ 83/Α/24-5-2021 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 69 του v. 4497/2017 και αντικαθίσταται ως
εξής: «5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να εκλέγει νέα Διοικητική Επιτροπή με απόφαση της απόλυτης πλει-
οψηφίας των μελών του. Σε περίπτωση παύσης, αντικατάστασης ή νέας εκλογής του συνόλου των μελών της Διοικητικής Επι-
τροπής και μέχρι τον ορισμό νέων, τα καθήκοντα αυτής ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις
των αλυσίδων πίτσας στην
Ελλάδα, εν μέσω της πανδη-
μίας του κορονοϊού, παρά το
γεγονός ότι τα “λουκέτα”
ήταν αναπόφευκτα, όπως
στην περίπτωση της διακο-
πής λειτουργίας της Pizza
Hut, πέρυσι το καλοκαίρι. 

Η Pizza Fan εμφάνισε τζί-
ρο κοντά στα 30 εκατ. ευρώ
με διψήφια ανάπτυξη που ξε-
πέρασε το 10% για το δίκτυο
των 80 καταστημάτων της, εκ
των οποίων 77 στην Ελλάδα.

Η Anatron, Master Fran-
chisee που αναπτύσσει την
Domino's Pizza, με δίκτυο
38 σημείων πώλησης, φέρε-
ται να έχει σημειώσει περαι-
τέρω ανάπτυξη εν μέσω παν-
δημίας, με τζίρο που πλησιά-
ζει τα 20 εκατ. ευρώ ενώ με-
ρίδια κερδίζει και η ελληνική
αλυσίδα L'Artigiano, με δί-
κτυο 20 καταστημάτων και
κύκλο εργασιών που πλη-
σιάζει τα 3 εκατ. ευρώ. 

Η πίτσα είχε την... τιμητική της στην πανδημία



Χρυσή διάκριση για την 
Ολυμπιακή Ζυθοποιία 

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία βραβεύτηκε
με «Gold» βραβείο στην κατηγορία
«Κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας /
Health & Safety Culture» στα φετινά
Health & Safety Awards, που
διοργανώθηκαν από την Boussias
Communications.

Σ κοπός των βραβείων είναι η ανάδειξη των
καλύτερων πρακτικών Υγείας και Ασφάλει-
ας στην Εργασία, επιβραβεύοντας τις εται-

ρείες που δημιουργούν και διατηρούν ασφαλείς
χώρους εργασίας, αναπτύσσουν κουλτούρα προ-
ληπτικής υγείας και ασφάλειας και αποτελούν πα-
ραδείγματα προς μίμηση στον κλάδο τους.

Οι πέντε «Κανόνες Ζωής»

Η δημιουργία Κουλτούρας Μηδενικών Ατυχη-
μάτων (Zero Accidents Culture) συνιστά έναν από
τους τέσσερις πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης του
Ομίλου Carlsberg και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας,
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Together Towards
Zero». Στόχο της εταιρείας αποτελεί η συνεχής
μείωση των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας
κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα τον εκμηδενισμό τους
έως το 2030.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, δημιουρ-
γήθηκαν οι πέντε «Κανόνες Ζωής», στους οποίους
εκπαιδεύονται όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου, με
ειδικές εξειδικεύσεις αναλόγως του πόστου και

της φύσης της εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι συμ-
μετέχουν ενεργά στον εντοπισμό και στην κατα-
γραφή περιστατικών ασφαλείας, ενώ η ειδική ομά-
δα H&S Ambassadors αναλύει τα δεδομένα σε
μηνιαία βάση, θέτει προτεραιότητες και διαχέει τη
γνώση σε όλα τα τμήματα. Ως αποτέλεσμα, το 2020
καταγράφηκε μείωση των ατυχημάτων κατά 33%
σε σύγκριση με το 2019, με παράλληλη αύξηση
του ποσοστού συμμόρφωσης στους κανόνες
ασφαλείας κατά 16%.

“Ζυθοποιούμε για ένα 
καλύτερο σήμερα και αύριο”

Ο Στράτος Γεωργόπουλος, Environmental,
Health & Safety Supervisor, σημείωσε σχετικά:
«Στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η Υγεία και η Ασφά-
λεια των ανθρώπων μας είναι βασική και σταθερή
προτεραιότητά μας. Σε αυτή την κατεύθυνση,
εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για
τη συνεχή μείωση των ατυχημάτων, ιδιαιτέρως αυ-
τών που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυμα-
τισμό, σε όλες τις εγκαταστάσεις μας πανελλαδικά.
Παράλληλα, αξιολογούμε διαρκώς τους κινδύ-
νους και προχωρούμε σε βελτιώσεις και εκπαι-
δεύσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε την προστασία
των εργαζομένων σε όλο το φάσμα της λειτουρ-
γίας μας. Κάθε μέρα, επιδιώκουμε να γινόμαστε
καλύτεροι, υπηρετώντας τον εταιρικό σκοπό μας,
να “Ζυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και
αύριο”».

INFO
2: Οι ιδιόκτητες
παραγωγικές
μονάδες, στη
Σίνδο και τη
Ριτσώνα
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Ελιές “Καλαμάτας”
από τη Greek 
Pony Farm

Οι ελιές “Καλαμάτας” της GreekPonyFarm
τηρούν όλες της προϋποθέσεις της Ευρωπαι-
κής Ένωσης σε κάθε βήμα της παραγωγής από
την συγκομιδή ως την τυποποίηση. Αποτελούν
προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προ-
έλευσης “Καλαμάτα”.Επεξεργάζονται με φυ-
σικό και παραδοσιακό τρόπο και έχουν μονα-
δική γεύση, φυσικό χρώμα και χαρακτηριστικό
σχήμα.Διατηρούνται σε Π.Ο.Π. «Καλαμάτα»
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Διατίθενται σε
συσκευασία των 200 γραμμαρίων.

Φέτος το καλοκαίρι, η ΚριΚρι, κάνει
την υπέρβαση και μας μυεί στην απόλυτη
εμπειρία παγωτού, εμπλουτίζοντας την
αγαπημένη σειρά παγωτών Master με τα
νέα MasterRich, σε ξυλάκι και κύπελλο.
Μας προκαλεί σε μια εξτραβαγκάνζα
από πλούσιες υφές, πλούσιες γεύσεις
και μεγάλα, λαχταριστά κομμάτια.H επα-
νάσταση ξεκινάει με τα ξυλάκια Master
Rich Salted Caramel και Master Rich Co-
okies & Brownies. 

Master Rich Salted Caramel

Ανακάλυψε την ολοκληρωμένη από-
λαυση καραμέλας σε ένα ξυλάκι που
συνδυάζει βελούδινο παγωτό βανίλια,
με σιρόπι saltedcaramel, απολαυστική
επικάλυψη πραγματικής σοκολάτας Ma-
ster με καραμέλα και μεγάλα λαχταριστά
κομμάτια saltedcaramelized αμυγδά-
λων.

Master Rich Cookies 
& Brownies

Απολαυστικό παγωτό ξυλάκι που
συνδυάζει το βελούδινο παγωτό μπισκό-
το, με επικάλυψη πραγματικής λευκής
σοκολάτας Master και μεγάλα λαχταρι-
στά κομμάτια μπισκότου και brownies.

Όμως, δεν θα ήταν υπέρβαση, αν είχε
μόνο μία έκφανση! Για τους λάτρεις του
κυπέλλου που θέλουν να το απολαύ-
σουν με παρέα… ή και όχι, η ΚριΚρι πα-
ρουσιάζει και τα MasterRich σε ατομικό
κύπελλο και κύπελλο 500ml καλύπτον-
τας όλες τις προτιμήσεις, σε δύο απολαυ-
στικές γεύσεις.

Master Rich Chocolate 
& Brownies

Ωδή στην σοκολάτα…με βελούδι-
νο σοκολατένιο παγωτό, πλούσιο σι-
ρόπι σοκολάτας, μεγάλα λαχταριστά
κομμάτια σοκολάτας και απολαυστι-
κά κομμάτια brownies, σε ατομικό

κύπελλο και κύπελλο 500ml.

Master Rich Salted Caramel

Η καραμέλα στο μεγαλείο της! Βε-
λούδινο παγωτό καραμέλα, πλούσιο σι-
ρόπι αλατισμένης καραμέλας, απολαυ-
στικά saltedcaramel κομμάτια και λαχτα-
ριστές μπάλες με γεύση καραμέλας.

Νέα MasterRich από την ΚριΚρι



Super Μαντολατάκια με αμύγδαλα από τη Jannis
Η εταιρεία Jannis, που δραστη-

ριοποιείται εδώ και χρόνια στην αγο-
ρά και είναι γνωστή κυρίως για το πα-
στέλι, έχει ενσωματώσει στο χαρτο-
φυλάκιό της αρκετά υγιεινά σνακς
που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
τάσεις. Μεταξύ άλλων, στα σούπερ
μάρκετ κυκλοφορεί και το προϊόν Su-
per Μαντολατάκια με αμύγδαλα,
κράνμπερι και ιπποφαέςσε συσκευα-
σία των 80g. Τα Super Μαντολατάκια
είναι κατάλληλα για χορτοφάγους
και διαθέτουν πολύ χαμηλή περιεκτι-
κότητα σε αλάτι και χαμηλά κορεσμέ-
να λιπαρά. Αποτελούν πηγή Φυτικών
ινών και κυκλοφορούν σε συσκευα-
σία που περιέχει 6 τεμάχια. Η εται-
ρεία ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕ, με τον διακριτι-
κό τίτλο Jannis, ιδρύθηκε το 1965
στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια
από τις πρώτες εταιρείες παραγωγής
παστελιών στην Ελλάδα. Μένοντας
πιστοί στην παραδοσιακή τέχνη πα-
ραγωγής αυτού του ιδιαίτερου γλυκί-
σματος, οι έμπειροι τεχνίτες από την
πρώτη μέρα παρασκευάζουν τα πα-
στέλια με πολλή φροντίδα και αγάπη.

Μοσχάτος Πατρών από την Οινοποιία Κοτρότσος
Η  Οινοποιία Κοτρότσος ιδρύθηκε το 1996

και συνεργάζεται μόνιμα με αμπελουργούς
που παράγουν σταφύλια με τις απαιτούμενες
ποιοτικές προδιαγραφές. Αξιοποιούνται ιδιαί-
τερα και οινοποιούνται με φροντίδα και σε
ελεγχόμενες συνθήκες οι πιο ενδιαφέρου-
σες ελληνικές και ξένες ποικιλίες. Λευκές
ποικιλίες Μοσχοφίλερο, Chardonnay, Ροδί-
της, Μοσχάτος και ερυθρές ποικιλίες όπως
Αγιωργίτικο, Merlot, Cabernet και Μαυρο-
δάφνη. Η εταιρεία διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό
της και το κρασί Μοσχάτος Πατρών. Είναι
ένας οίνος λευκός γλυκός με Ονομασία Προ-
έλευσης Ελεγχόμενης (ΟΠΕ), που παράγεται
από την εκλεκτή αρωματική ποικιλία λευκού
σταφυλιού Μοσχάτος. Ένα υπέροχο aperitif
και επιδόρπιο με αρώματα μελιού και ευχάρι-
στη επίγευση. Κυκλοφορεί σε φιάλη των
750ml. Η οινοποιητική  μονάδα  βρίσκεται  βό-
ρεια  της  Πάτρας στο Βασιλικό  του Δήμου
Ερυμάνθου  μια περιοχή κατ’ εξοχήν αμπε-
λουργική.Διαθέτειάρτιο μηχανολογικό εξο-
πλισμό  που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
των πιο  σύγχρονων μεθόδων οινοποίησης.
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Το Μέλι από αγριοβότανα-
και θυμάρι της Melimnos απο-
τελεί προϊόν εξαιρετικής ποι-
ότητας που προκύπτει από την
σύνθεση μελιού θυμαριού και
αγριοβοτάνων. Το λαμπερό
κεχριμπαρένιο χρώμα του εί-
ναι αποτέλεσμα των ανθών
από τα οποία συλλέγεται. Πρό-
κειται για μια ποικιλία με πλού-
σια ιδιαίτερη γεύση η οποία
χαρακτηρίζεται από ξεχωρι-
στή γλυκύτητα και μοναδική
υφή. Ένας ιδιαίτερος γευστι-
κός συνδυασμός που οφείλει
την πολυπλοκότητα της γεύ-
σης του στην ιδιαίτερη σύστα-
σή του. Στο υπέροχο βαθύ του
άρωμα διακρίνονται χαρακτη-
ριστικές αρωματικές νότες θυ-
μαριού και άγριων βοτάνων
της Λημνίας γης. Η συγκεκρι-
μένη ποικιλία διατίθεται και σε
συσκευασία δώρου η οποία
αποτελείται από ξύλινη σκαλι-
στή θήκη  ανώτερης ποιότητας
σε δύο μοναδικά σχέδια ανα-
λόγως του μεγέθους.

Μέλι από αγριοβότανα και θυμάρι Melimnos

Μπάρα GREENLINE Cappuccino

Η πρωτεϊνική μπάρα με επικάλυψη μαύρης σοκολάτας και γεύση cappuccino,
Greenline, αποτελεί ένα σνακ, κατάλληλο και για χορτοφάγους, αλλά και για
όσους ασχολούνται με το fitness. Το προϊόν είναι υψηλής διατροφικής αξίας και
ποιότητας, με φυτική πρωτεΐνη, L-καρνιτίνη, ασβέστιο και πολύτιμες βιταμίνες. Η
κάθε μπάρα (40 g) παρέχει 20 g φυτικής πρωτεΐνης και χαρακτηρίζεται από μεγά-
λη γκάμα βιταμινών. Έτσι, ενισχύεται γενικότερα η καλή λειτουργία του οργανι-
σμού, καθώς η πρωτεΐνη ωφελεί το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθά κι υποστηρίζει
την οστική πυκνότητα και τροφοδοτεί τον οργανισμό με τα απαραίτητα αμινοξέα
για τη συντήρηση και ανάπτυξη του μυϊκού ιστού. 
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Παγωτό Magic Double
Gold Caramel

Αρκετοί νέοι κωδικοί παγωτών
έχουν κάνει φέτος την εμφάνισή τους
στα ψυγεία, μεταξύ των οποίων και ένα
νέο κύπελο Magic. Πρόκειται για το
Magic Κύπελο DoubleGoldCaramel
που διατίθεται σε συσκευασία των
440ml στα ψυγεία με παγωτά Algida-
και αποτελεί ένα παγωτό με σοκολάτα
«Gold», με γεύση μπισκότου, σιρόπι
αλμυρής καραμέλας, λευκή σοκολάτα
με καραμέλα και κομμάτια μπισκότου.
Τα παγωτά Magic κυκλοφορούν στην
ελληνική αγορά από τον όμιλο Unile-
ver.



Μελέτη για πιστοποίηση 
ΠΓΕ στο μέλι Καστοριάς

Τ ην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -Περιφερει-
ακής Ενότητας Καστοριάς και του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Μακεδονίας για την εκπόνηση
έρευνας με τίτλο: «Επιστημονική αναζήτηση αιτιώ-
δους σχέσης μεταξύ των ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών του μελιού Καστοριάς και της γεωγραφικής
προέλευσής του», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και ο Αν-
τιπρύτανης- Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Στέργιος
Μαρόπουλος.

Η σύμβαση

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι διετής και ο
προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 21.280 ευρώ.
Στόχος της είναι η επιστημονική τεκμηρίωση ύπαρ-
ξης σχέσης μεταξύ ενός σημαντικού αγροτικού
προϊόντος όπως είναι το μέλι Καστοριάς και της γε-
ωγραφικής περιοχής προέλευσής του. Η γνώση
αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί μια ου-
σιαστική προϋπόθεση για την ανάδειξη τοπικών
χαρακτηριστικών, για τη διασφάλιση ποιότητας και
την προστασία του καταναλωτή. Η μελέτη των απο-
τελεσμάτων θα αναδείξει τυχόν σημεία διαφορο-
ποίησης και μοναδικότητας του προϊόντος σε σχέ-
ση με τα υπόλοιπα ομοειδή.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει
την εγκατάσταση πειραματικού σταθμού, δημι-
ουργία αναλύσεων των φυσικοχημικών χαρα-
κτηριστικών του μελιού, μοριακές αναλύσεις
γύρης για τον προσδιορισμό των διατροφικών
προτιμήσεων και τέλος συγκεντρωτική ανάλυση
των αποτελεσμάτων και αξιολόγηση της δυνα-
τότητας διεκδίκησης της πιστοποίησης προϊόν-
τος «Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης,

ΠΓΕ» για το μέλι Καστοριάς.

Να δώσουμε στο μέλι ταυτότητα

Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής
Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης σημείωσε χαρα-
κτηριστικά: «Η συγκεκριμένη προγραμματική
αφορά ένα σημαντικό έργο, τη διερεύνηση της ιδι-
αιτερότητας του μελιού στην Περιφερειακή Ενότη-
τα Καστοριάς, ένα σπάνιο οικοσύστημα που είναι
βέβαιο ότι προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε
όλα τα προϊόντα που παράγονται. Ένα βασικό προ-
ϊόν στην ακριτική μας Περιφέρεια, πάνω στους
ορεινούς όγκους της Δυτικής Μακεδονίας είναι
και το μέλι, όπου οι εργάτριες μέλισσες συλλέγουν
το νέκταρ των λουλουδιών, μιας μεγάλης ποικι-
λίας αυτοφυών και ενδημικών λουλουδιών, τα
οποία δίδουν αυτό το πολύτιμο προϊόν που η μέ-
λισσα το μετατρέπει με πολύ κόπο και εργασία σε
μέλι. Αυτό το μέλι θέλουμε να του δώσουμε μια
ταυτότητα. Μια ταυτότητα που να συνδέεται με τα
ιδιαίτερα φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά του
ορεινού όγκου. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύε-
ται και η μοναδικότητα του τελικού προϊόντος σε
συνέργεια με τη μοναδικότητα του οικοσυστήμα-
τος. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας και σε αυ-
τόν τον τομέα με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας  θα φέρει απτά αποτελέσματα που θα προ-
σθέσουν αξίες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότη-
τες, ξεκινώντας από την περιφερειακή Ενότητα
Καστοριάς, και σε όλα τα προϊόντα που έχουμε
αποφασίσει ως Περιφερειακή Αρχή να διερευνή-
σουμε την δυνατότητα πιστοποίησής τους εκμε-
ταλλευόμενοι το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό
πλαίσιο. Το πρώτο με το οποίο ξεκινάμε είναι το μέ-
λι στην Π.Ε. Καστοριάς».

INFO
21.280 ευρώ ο
προϋπολογισμός
της σύμβασης




