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Υ ψηλότερη σε ποσοστό
άνω του 20% καταγρά-
φεται φέτος η τιμή του

οβελία σε σχέση με πέρυσι, με
την έλλειψη στην αγορά του
ντόπιου κρέατος να ξεπερνά το
30%, λόγω των αυξημένων εξα-
γωγών όλο το προηγούμενο
διάστημα για το Πάσχα των Κα-
θολικών. «Λόγω των αυξημέ-
νων εξαγωγών του ποιοτικού
ελληνικού αρνιού και κατσικιού
το προηγούμενο διάστημα, δεν
υπάρχει μεγάλη προσφορά ελ-
ληνικών αμνοεριφίων στην

αγορά και έτσι, με βάση τον νό-
μο της προσφοράς και της ζήτη-
σης, η τιμή φέτος καταγράφεται
αυξημένη σε ποσοστό 20% του-
λάχιστον σε σχέση με πέρυσι»,
δήλωσε ο πρόεδρος του Σωμα-
τείου Κρεοπωλών νομού Θεσ-
σαλονίκης, Σάββας Κεσίδης. «Η
τιμή των ελληνικών αμνοερι-
φίων στα κρεοπωλεία κυμαίνε-
ται φέτος από 11 ευρώ/κιλό μέ-
χρι και 13-13,5 ευρώ/κιλό, ανά-
λογα με την ποιότητα και την πε-
ριοχή εκτροφής τους, όταν πέ-
ρυσι αυτή διαμορφωνόταν σε 9-

9,5 ευρώ/κιλό», τόνισε και πρό-
σθεσε πως «τρία με τέσσερα ευ-
ρώ/κιλό φθηνότερα πωλούνται
τα ρουμανικά αμνοερίφια». Ει-
δικότερα σε σχέση με τις μεγά-
λες, όπως είπε, εισαγωγές από
τη Ρουμανία, ο κ. Κεσίδης ανέ-
φερε ότι «οι καταναλωτές,
ιδίως φέτος, πρέπει να είναι ιδι-
αίτερα υποψιασμένοι σε σχέση
με την αγορά του οβελία και να
είναι σίγουροι ότι δεν θα βρουν
ελληνικό προϊόν κάτω των 11
ευρώ/κιλό». 

Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021
Αρ. τεύχους 229

Στα ύψη φέτος η τιμή του οβελία



Για ακόμη μία χρονιά είναι
δίπλα στην ελληνική
οικογένεια, φροντίζοντας να
μην της λείψει τίποτα. Η Lidl
Ελλάς φέρνει την
παραδοσιακά οικογενειακή
ατμόσφαιρα του Πάσχα στα
μέτρα και στις προσταγές
των σύγχρονων καιρών με
μια διαφημιστική ταινία που
έρχεται να μας υπενθυμίσει
να αναγνωρίσουμε αυτά που
έχουν πραγματική αξία.

Κ άθε Πάσχα είναι γεμάτο στιγ-
μές. Οι προετοιμασίες για το
πασχαλινό τραπέζι, οι μυρω-

διές των πιάτων, τα χαμόγελα των
αγαπημένων μας, ο ενθουσιασμός
που μας προκαλεί το τσούγκρισμα
των αυγών. Και η Lidl Ελλάς φροντίζει
να δίνει αξία σε όλες αυτές τις στιγμές.

Νέα ταινία

Η νέα ταινία, την οποία δημιούργη-
σε σε συνεργασία με τη διαφημιστική
εταιρεία «The Newtons Laboratory»,
βασίζεται σε μια κλασική σκηνή του
πασχαλινού τραπεζιού, κατά την
οποία τα παιδιά ψάχνουν να βρουν το
πιο δυνατό αυγό που θα τα βοηθήσει
να κερδίσουν στο τσούγκρισμα. Το
ίδιο κάνει και ο μικρός πρωταγωνι-
στής της ταινίας, ο Μάνος. Υπάρχει,
ωστόσο, μια ανατροπή στην ιστορία,
καθώς ο σκοπός του μικρού είναι δια-
φορετικός από τον συνηθισμένο.
Αφού καταφέρει να βρει το πιο γερό

αυγό, σε μια αναπάντεχη και συγκινη-
τική στιγμή, το προσφέρει με αγάπη
στον παππού του.

Πρόκειται για μια συναισθηματική
ταινία, που μας θυμίζει ότι φέτος το
Πάσχα πρέπει όλοι να επικεντρωθού-
με σε αυτά που έχουν πραγματική
αξία, στις στιγμές γύρω από το πασχα-
λινό τραπέζι μαζί με αγαπημένα πρό-
σωπα.

Λίγα λόγια για τη Lidl

Η  ιστορία της Lidl ξεκινά στο Nec-
karsulm της Βάδης-Βιρτεμβέργης,
στη Γερμανία. Τα θεμέλια για τη διε-
θνή επέκταση της Lidl τέθηκαν τη δε-
καετία του 1930 με το χονδρικό εμπό-
ριο τροφίμων.

Ήδη από τα πρώτα 15 χρόνια,
υπήρχαν στη Γερμανία περισσότερα
από 450 καταστήματα. Στα τέλη της
δεκαετίας του 1980, η Lidl επεκτάθη-
κε σε περισσότερες χώρες. Σήμερα,
διαθέτει παρουσία σε 32 χώρες, λει-
τουργεί περίπου 11.200 καταστήματα
σε 29 χώρες και εξακολουθεί να επε-
κτείνεται: Από το 2017 και το 2018 η
Lidl εκπροσωπείται με καταστήματα
στις ΗΠΑ και στη Σερβία.
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INFO
1999: Άνοιξε 
το πρώτο κατάστημα 
Lidl στην Ελλάδα

227: Τα καταστήματα 
της στη χώρα μας

Η τιμή των ελληνικών αμνο-
εριφίων στα κρεοπωλεία
κυμαίνεται φέτος από 11
ευρώ μέχρι και 13-13,5 ευ-
ρώ το κιλό, ανάλογα με την
ποιότητα και την περιοχή
εκτροφής τους, όταν πέρυ-
σι αυτή διαμορφωνόταν σε
9-9,5 ευρώ το κιλό.

Θύμιος Κτενίδης 
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Τα My market υποστηρίζουν 
το έργο του Make-A-Wish

Τα My market, στηρίζουν έμπρακτα το
έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-
Ευχή Ελλάδος) και φέτος το Πάσχα
διαθέτουν σε επιλεγμένα καταστήματα
σε όλη την Ελλάδα και στο eshop,
πασχαλινές λαμπάδες που έχουν
δημιουργήσει οι εθελοντές του Make-
A-Wish.

O λα τα έσοδα από την πώληση των λαμπά-
δων θα διατεθούν για να ενισχύσουν το
έργο του φορέα, υλοποιώντας ευχές παι-

διών που χρειάζονται τη σωματική και συναισθη-
ματική δύναμη για να αντιμετωπίσουν μια πολύ σο-
βαρή ασθένεια.

Πάνω από 220 παιδιά περιμένουν η
ευχή τους να γίνει πραγματικότητα

Επιλέγοντας μία λαμπάδα του Make-A-Wish,
ως δώρο σε αγαπημένα πρόσωπα, προσφέρουμε
ουσιαστική στήριξη στο φορέα και δίνουμε το κίνη-
τρο σε κάθε παιδί που νοσεί να συνεχίσει να αγωνί-
ζεται. «Η εκπλήρωση μιας ευχής δεν είναι μια ακό-
μη εκδήλωση ή ένα πάρτι ή ένα δώρο. Είναι μία εμ-
πειρία που συμπορεύεται με την ασθένεια, σαν το
παράθυρο στο φως και αποτελεί αναπόσπαστο μέ-
ρος του ταξιδιού για τη θεραπεία.

«Σήμερα περισσότερα από 220 παιδιά περιμέ-
νουν η ευχή τους να γίνει πραγματικότητα και ο
Οργανισμός βιώνει μία συνεχιζόμενη αγωνία να

πραγματοποιήσει τις ευχές τους παρά τις συνεχι-
ζόμενες δυσκολίες της πανδημίας. Οι Πασχαλινές
Λαμπάδες του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελ-
λάδος) διατίθενται σε δύο διαφορετικά σχέδια
στην τιμή των 5€ και 8€ αντίστοιχα και μπορεί κα-
νείς να τις βρει σε επιλεγμένα My market στην Ατ-
τική και στις εξής πόλεις: Αγρίνιο, Βόλο, Θεσσαλο-
νίκη, Θήβα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λαμία, Λάρισα, Πά-
τρα, Τρίκαλα».

Τα My Market
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία

METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εται-
ρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και
το διακριτικό τίτλο METRO και προήλθε από το συ-
νεταιρισμό οκτώ παντοπωλών. Η εταιρεία METRO
ήταν ανέκαθεν και παραμένει αμιγώς ελληνικών
συμφερόντων.

Το πρώτο μεγάλο κατάστημα λιανικής πώλη-
σης της εταιρείας άνοιξε στον Κορυδαλλό το Μάρ-
τιο του 1977.

Το 2004, τα καταστήματα λιανικής (supermar-
kets)  της εταιρείας επαναλανσαρίστηκαν με την
ονομασία My market και διαχωρίστηκαν έτσι και
τυπικά από τα Cash & Carry.

Το 2008, εγκαινιάστηκε το υπερσύγχρονο Κέν-
τρο Διανομής στα Οινόφυτα, αλλάζοντας τα δεδο-
μένα στη διακίνηση των προϊόντων της αλυσίδας
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σήμερα η εταιρεία δια-
θέτει τρία Κέντρα Διανομής, στα Οινόφυτα Βοι-
ωτίας, στη Μάνδρα Αττικής και στη Γέφυρα Θεσ-
σαλονίκης.

INFO
Περισσότεροι
από 10.600 
οι εργαζόμενοι
της εταιρείας

Το 2011
εγκαινιάστηκε 
το βιοκλιματικό
κατάστημα 
στο Κιάτο
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Ρεκόρ για τις εξαγωγές ελληνικών τροφίμων στη Γερμανία

Στα επίπεδα ρεκόρ των 845,62 εκατ.
ευρώ ανήλθαν πέρυσι οι ελληνικές εξαγω-
γές τροφίμων στη Γερμανία, οι οποίες την
τελευταία δεκαετία εμφανίζουν ανοδική
τάση. Ειδικότερα πέρυσι, λόγω και της παν-
δημίας, οι εξαγωγές μας ευνοήθηκαν και
κατάφεραν να αυξηθούν σε ποσοστό 9,6%
συγκριτικά με το 2019. Σε ό,τι αφορά τα
προϊόντα, οι τρεις βασικές κατηγορίες που

εξήχθησαν στη Γερμανία ήταν γαλακτοκο-
μικά, παρασκευάσματα φρούτων & λαχανι-
κών και φρούτα.

Πιο αναλυτικά, το 2020 η μεγαλύτερη
αύξηση στις εξαγωγές από την Ελλάδα
προς τη Γερμανία κταγράφηκε στα φρούτα,
έλαια, γαλακτοκομικά, λαχανικά και στα
παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών.
Αντίθετα, μείωση ποσοστού 7,6% σημει-

ώθηκε στα αλκοολούχα (69,942 εκατ. από
75,767 εκατ. το 2019), γεγονός που οφεί-
λεται στη μη λειτουργία των εστιατορίων το
μεγαλύτερο μέρος του έτους εξαιτίας της
πανδημίας. Τη μεγαλύτερη μείωση κατέ-
γραψαν οι εξαγωγές οίνου (19,567 εκατ.
από 27,467 εκατ. το 2019), ενώ αύξηση ση-
μειώθηκε στα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά
(38,514 εκατ. από 35,78 εκατ. το 2019). 

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου για τη μη επιστρεπτέα επιχορήγηση
Την απαλλαγή της μη επιστρε-

πτέας επιχορήγησης που καλύπτει
κεφάλαιο κίνησης, από οποιονδή-
ποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη
κράτηση υπέρ του Δημοσίου ζητάει
με παρέμβασή του προς το Υπουργό
Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα,
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιερά-
κης και για τις περιπτώσεις επιχειρή-
σεων που δεν μπορούν να ρυθμί-
σουν τις οφειλές τους.

Στην επιστολή του ο κ. Αλιφιερά-
κης ζητεί την παρέμβαση του
Υπουργού Οικονομικών για τη διευ-
θέτηση του ζητήματος που προκύ-
πτει όταν οι επιχειρήσεις ενώ θα
έχουν εγκριθεί δεν θα λάβουν στο
τέλος την επιδότηση και ταυτόχρονα
θα έχουν  την υποχρέωση να ανα-
λώσουν το καταβληθέν ποσό κατά
το έτος 2021, αθροιστικά στους ίδι-
ους κωδικούς του Ε3 του 2019 από
τους οποίους υπολογίστηκε το ύψος
του.



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»
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Chipita: Επανεκκινεί τις εργασίες 
για το εργοστάσιο στη Ρουμανία

O ελληνικός όμιλος Chipita, ο
παραγωγός των brands 7Days, Finetti
και Chipicao, ετοιμάζεται να
επεκτείνει κατά 60% την παραγωγή
του εργοστασίου του στο Κλιντσένι,
κοντά στο Βουκουρέστι.

O πως μεταδίδουν τα ρουμανικά μέσα ενη-
μέρωσης, η εταιρεία θα συνεχίσει τις ερ-
γασίες που ξεκίνησαν από το 2009. Το ερ-

γοστάσιο της Chipita στο Κλιντσένι λειτουργεί τώ-
ρα σε δύο κτίρια, με συνολική έκταση περίπου
25.000 τετραγωνικών μέτρων. Παράγει, μεταξύ
άλλων, κρουασάν και ψωμάκια, που φέρνουν τις
ετήσιες πωλήσεις του ελληνικού ομίλου σε πάνω
από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως τονίζεται, οι επικεφαλής της εταιρείας
σχεδίαζαν να επεκτείνουν το εργοστάσιο από το
2008 και άρχισαν την κατασκευή, αλλά σταμάτη-
σαν στα θεμέλια μετά την παγκόσμια οικονομική
κρίση.

Η ιστορία της Chipita
Η Chipita ιδρύθηκε το 1973 στην Ελλάδα με

αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία αλμυρών
snacks, με βασικό, τότε, προϊόν τα Extra τυρογαρι-
δάκια και από το 1988 τα πατατάκια (potato chips).
Το 1991, κυκλοφόρησε το croissant 7DAYS – ατο-

μικό, συσκευασμένο, μακράς διαρκείας, και πολύ
γρήγορα και το mini 7DAYS.

Λίγα χρόνια μετά, το 1995, κυκλοφόρησε τα
Βake Rolls, ένα καινοτόμο, αλμυρό προϊόν που
γνώρισε πολύ γρήγορα μεγάλη επιτυχία.

Περίπου την ίδια εποχή, η Chipita ξεκινά την
πορεία της διεθνοποίησής της, μια πορεία την
οποία ακολουθεί πιστά μέχρι σήμερα. Η ανάπτυξη
αυτή πραγματοποιείται με δύο τρόπους: είτε με δι-
κές της εταιρείες είτε με στρατηγικές συνεργασίες
με μεγάλες διεθνείς ή ισχυρές τοπικές εταιρείες.

Οι μονάδες παραγωγής
Έτσι, η Chipita δραστηριοποιείται εκτός Ελλά-

δας από το 1996 εγκαθιστώντας μονάδες παραγω-
γής στη Βουλγαρία, με την Πολωνία, τη Ρουμανία,
τη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία, αλλά και πιο
πρόσφατα την Τουρκία, τη Μαλαισία, το Μεξικό,
την Ινδία και τη Σλοβακία (2020) να ακολουθούν.
Από την περίοδο αυτή, η Chipita έχει επίσης δημι-
ουργήσει εμπορικά γραφεία σε 11 χώρες - την
Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία,
τη Σερβία, τη Σλοβακία,την Κροατία, τη Βαλτική, τη
Γεωργία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και το
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Σήμερα, η Chipita δραστηριοποιείται διεθνώς
σε 3 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: κρουασάν
και παρόμοια προϊόντα ζύμης, ψημένα σνακ από
ψωμί (Bake Rolls) και άλλα προϊόντα.

INFO
14 μονάδες
παραγωγής σε
11 διαφορετικές
χώρες

Τα προϊόντα
παραδίδονται
στους
καταναλωτές 
σε συνολικά 
56 χώρες
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Φυτικό επιδόρπιο με ροδάκινο από τη Δέλτα
Η γνωστή γαλακτοβιομηχανία Δέλτα έχει

λανσάρει στα ψυγεία των καταστημάτων μια
νέα σειρά φυτικών επιδορπίων με καλλιέργεια
γιαουρτιού σε 4 μοναδικές γεύσεις με βάση τα
ελληνικά αμύγδαλα. Τα προϊόντα είναι 100%
φυτικά, εμπλουτισμένα με ασβέστιο και βιταμί-
νες κατάλληλα για περιόδους νηστείας αλλά
και για χορτοφαγική διατροφή. Μεταξύ των
κωδικών, περιλαμβάνεται και το φυτικό επι-
δόρπιο με ροδάκινο, το οποίο δεν περιέχει λα-
κτόζη και γλουτένη και είναι εμπλουτισμένο με
ασβέστιο και βιταμίνες, ακολουθώντας τις σύγ-
χρονες διατροφικές τάσεις. Έχει αντιοξειδωτι-
κή δράση και δεν περιέχει χρωστικές ή συντη-
ρητικά. Είναι διαθέσιμο στα ψυγεία των σούπερ
μάρκετ σε κύπελο των 170 γραμμαρίων. Η
Δέλτα συνεργάζεται σταθερά με πάνω από
1.100 παραγωγούς γάλακτος, απορροφώντας
το 25% της ελληνικής παραγωγής γάλακτος.
Παράγει τα προϊόντα της στην Ελλάδα, στηρί-
ζοντας την ελληνική οικονομία, αλλά και τις το-
πικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται.
Όραμα της εταιρείας είναι  να προσφέρει στον
Έλληνα καταναλωτή τη δυνατότητα να μεγαλώ-
νει, να ζει και να απολαμβάνει καθημερινά μία
ανώτερη ποιοτική τροφή και να συνεισφέρει
για μία καλύτερη ζωή. Προσφέρει καινοτόμα
προϊόντα απαράμιλλης ποιότητας. Όλα αυτά με
ευθύνη και ευαισθησία προς τον άνθρωπο, την
κοινωνία και το περιβάλλον.

Μείγμα για γλυκά Σμυρνιό
Το μείγμα Ανατολή για γλυκά

(Σμυρνιό) προσδίδει εκπληκτικό
άρωμα και γεύση στα κέικ, στα μπι-
σκότα, στα τσουρέκια, στα γλυκά
ψωμιά, ακόμα και στις κρέμες ή το
ρυζόγαλο. Η κανέλλα, το μοσχοκά-
ρυδο και το γαρύφαλλο χαρίζουν
την πικάντικη γλύκα και τη ζεστα-
σιά που χαρακτηρίζει την ελληνική
ζαχαροπλαστική. Η πιπερόριζα
προσθέτει μια επιπλέον ένταση. Λί-
γο μείγμα Ανατολή για γλυκά είναι
ιδανικό πάνω από κρέπες ή πάνω
από το ζεστό γάλα (με ή χωρίς μέλι)
ή κακάο για ένα ξεχωριστό ρόφη-
μα. Ένα μικρό κουταλάκι στον κα-
φέ θα προσφέρει τη γλύκα που
χρειάζεται για όσους επιθυμούν να
μειώσουν την κατανάλωση της ζά-
χαρης. Ταιριάζει επίσης με τσάι και
με φρέσκα φρούτα όπως μήλο,
αχλάδι ή πορτοκάλι, αλλά και με τη
φρουτοσαλάτα. Τέλος ταιριάζει με
μήλο ή κυδώνι ψητό, αλλά και με
κομπόστες.
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Μέλι με κακάο «The Bee Bros»
Το μέλι με κακάο The Bee Bros

είναι ένα υγιεινό, γευστικό, σοκο-
λατένιο, χωρίς ζάχαρη και φοινικέ-
λαιο άλειμμα κατάλληλο για παιδιά
αλλά και για μεγάλους. Πρόκειται
για μια κρέμα μελιού με κακάο σε
συσκευασία των 300 γρ. χωρίς
χρωστικές και άλλες γλυκαντικές
ουσίες. Το κακάο περιέχει μία μεγά-
λη ποσότητα αντιοξειδωτικών στοι-
χείων όπως πολυφαινόλες, φλαβο-
νοειδή, κατεχίνες, επικατεχίνες, και
προκυανιδίνες. Περιέχει, ακόμα,
αρκετούς υδατάνθρακες, αλλά οι
περισσότεροι από αυτούς είναι άμυ-
λο, διαλυτές και αδιάλυτες διαιτητι-
κές ίνες, ενώ ένα πολύ μικρό ποσο-
στό είναι απλά σάκχαρα. Διαθέτει
υψηλή περιεκτικότητα σε τρυπτο-
φάνη που προωθεί στον οργανισμό
την έκκριση  της σεροτονίνης προ-
σφέροντας στον άνθρωπο καλή ψυ-
χολογική κατάσταση και ευφορία
και προλαμβάνει την κατάθλιψη.
Τέλος είναι πλούσιο σε βασικά μέ-
ταλλα, όπως μαγνήσιο, ασβέστιο,
σίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό, κάλιο
και μαγγάνιο και σε βιταμίνες του
συμπλέγματος Β, όπως Β1, Β2, Β3,
βιταμίνες Α, C, E.

Αλεύρι Κούλα
Από το 1900 το Αλεύρι Κούλα παράγεται

από ποιοτικά σιτάρια της ελληνικής γης με
σεβασμό στον Έλληνα παραγωγό και κατα-
ναλωτή. Το Αλεύρι Κούλα καθιερώθηκε στη
συνείδηση της νοικοκυράς σαν το αλεύρι
που θα την βοηθήσει να δημιουργήσει κατα-
πληκτικές πίτες, νόστιμο ψωμί, μοναδικούς
κουραμπιέδες ή τσουρέκια αλλά και πολλές
άλλες ελληνικές συνταγές. Αυτή η φήμη δεν
δημιουργήθηκε τυχαία. Η προσεκτική επι-
λογή των σιταριών, καλαμποκιών και σιτη-
ρών που χρησιμοποιούνται, ο άριστος μηχα-
νολογικός εξοπλισμός, το εξειδικευμένο
προσωπικό αλλά και οι αυστηροί ποιοτικοί
έλεγχοι χαρακτήριζαν πάντα το Αλεύρι Κού-
λα. Η οικογένεια Καρανίκα, με ιδρυτή τον
Θωμά Καρανίκα, εξακολουθεί να διευθύνει
και να καθοδηγεί την εταιρεία σε δρόμους
καινοτομίας χωρίς όμως παραχωρήσεις σε
θέματα ποιότητας. Σήμερα η τέταρτη γενιά
Καρανίκα συνεχίζει στον ίδιο δρόμο με βασι-
κή ιδέα να προσφέρει το ίδιο πάντα τέλειο
αλεύρι στην πιο προσιτή τιμή. Το Αλεύρι
Κούλα διατίθεται σε διάφορους τύπους και
είναι κατάλληλο για κάθε χρήση.



Το premium αρωματικό αγουρέλαιο
Συλλεκτικόν είναι ένα γευστικό δώρο της
φύσης. Ανήκει στην κατηγορία των gour-
met 100 % φυσικών αρωματικών ελαι-
ολάδων. Πρόκειται για συνδυασμό Κορω-
νέικων ελιών, πορτοκαλιών και λεμονιών
με γευστικές νότες αυτοφυούς θυμαριού.
Το προϊόν είναι πολυβραβευμένο παγκο-
σμίως με μεγάλες τιμητικές διακρίσεις.
Χαρακτηριστική η 2η θέση στον κόσμο
στην παγκόσμια κατάταξη Evoowr 2017
και το βραβείο των 3 χρυσών αστεριών το
2019, στα φημισμένα ως «όσκαρ της γεύ-
σης», Great Taste Awards του Λονδίνου.
Οι ελαιώνες Σακελλαρόπουλου είναι οι
πρώτοι στην Ελλάδα που επίσημα παρήγα-
γαν και τυποποίησαν premium gourmet
φυσικά αρωματικά ελαιόλαδα με εξειδι-
κευμένη τεχνοτροπία.  Η μοναδικότητα
του έγκειται στο ότι δεν αποτελείται από
ένα μόνο συστατικό όπως λεμόνι ή πορτο-
κάλι, σε σχέση με τα περισσότερα αρωμα-
τικά ελαιόλαδα στην αγορά, αλλά από ένα
μείγμα πολλών συστατικών που το καθένα
προσφέρει, ισορροπημένα και σε διάφορα
στάδια, το πλούσιο μπουκέτο αρωμάτων
και γεύσεων του.

Αρωματικό αγουρέλαιο Συλλεκτικόν

Φέτα ΠΟΠ Τσαντίλας ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Η Φέτα ΠΟΠ Τσαντίλας ΑΡΒΑΝΙΤΗ είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό τυρί
από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα. Πρόκειται για ένα μαλακό, λευκό τυρί σε άρ-
μη που είναι εγγυημένο ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ). Είναι ένα προϊόν εξαιρετικής ποιότητας με ελαφριά φρεσκάδα και άρω-
μα. Είναι φτιαγμένο από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα που είναι ελεύθερα βό-
σκουν. Η Φέτα ΠΟΠ Τσαντίλας  ΑΡΒΑΝΙΤΗ φτιάχνεται με τον πατροπαράδοτο
τρόπο. Στραγγίζει στην τσαντίλα, ωριμάζει αργά ώστε να αποκτήσει τη μοναδι-
κή της γεύση και να έρθει στο τραπέζι υγιεινή, αγνή και πλούσια, όπως ορίζει η
ελληνική τυροκομική παράδοση. Η δομή είναι συμπαγής και εύκολη στην κοπή
σε τμήματα σερβιρίσματος.

Πίτσα για vegan με
μπριάμ λαχανικών

Το Εργαστήριο Castello έχει λανσάρει
στην αγορά την Πίτσα για vegan με μπριάμ
λαχανικών με χειροποίητο ζυμάρι προψη-
μένο σε φούρνο πέτρας και αγνά υλικά
από όλη την Ελλάδα. Οι πίτσες του Εργα-
στηρίου είναι χειροποίητες, σπιτικές,
αφράτες αλλά και ταυτόχρονα τραγανές.
Ζυμώνονται καθημερινά από το εργαστή-
ριο στο χέρι και ψήνονται σε φούρνο με πέ-
τρα, όπως ακριβώς τις φούρνιζαν παλιά. Ο
σύγχρονος εξοπλισμός τις διατηρεί φρέ-
σκες ακόμη και μετά την απόψυξη ενώ τα
υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πάντα
διαλεγμένα και προσεκτικά επιλεγμένα.
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