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Εξαιρετικά ενδιαφέροντα
ευρήματα σχετικά με τις
αλλαγές στη συμπεριφο-

ρά, τις αντιλήψεις και τις προσ-
δοκίες των Ελλήνων καταναλω-
τών κατά τη διάρκεια και μετά
την πανδημία της Covid-19 πε-
ριλαμβάνει η έρευνα Future
Consumer Index Ελλάδα 2021,
που παρουσίασε η ΕΥ Ελλάδος.
Η πανδημία έχει αλλάξει και τον
τρόπο που οι καταναλωτές αντι-
μετωπίζουν και επιλέγουν τα
brands. Δύο στους πέντε (41%)
έχουν αλλάξει τις μάρκες που

αγοράζουν, είτε για να μει-
ώσουν τα έξοδά τους (23%), είτε
για να υποστηρίξουν την τοπική
οικονομία, τις τοπικές επιχειρή-
σεις ή τα καταστήματα της γειτο-
νιάς τους (23%), είτε έχουν
στραφεί σε προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας (15%). Την ίδια ώρα, η
εμπειρία της υγειονομικής και
οικονομικής κρίσης έχει ευαι-
σθητοποιήσει τους καταναλω-
τές ως προς την ανάγκη οι επι-
χειρήσεις να έχουν έναν θετικό
αντίκτυπο στην κοινωνία, αυξά-
νοντας τις προσδοκίες από τα

brands. Τρεις στους τέσσερις
καταναλωτές (73%) θεωρούν
ότι τα brands πρέπει να συμπε-
ριφέρονται με ηθικό τρόπο και
σύμφωνα με τις προσδοκίες της
κοινωνίας, και δύο στους τρεις
(66%) θεωρούν ότι τα brands
έχουν την υποχρέωση να γί-
νουν καταλύτες θετικής αλλα-
γής στον κόσμο. Ωστόσο, μόνο
24% των καταναλωτών δηλώ-
νουν ότι είναι ικανοποιημένοι
από τις υπάρχουσες δράσεις και
πρωτοβουλίες που αναλαμβά-
νουν τα brands.
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Στο μικροσκόπιο του Έλληνα 
καταναλωτή τα brands



Στον παγκόσμιο, και πλέον
διάσημο, διαγωνισμό ποιότητας
ελαιολάδου NYIOOC World Olive
Oil 2021 η E-LA-WON απέσπασε
δύο ασημένια βραβεία. Ο
συγκεκριμένος διαγωνισμός είναι
ένας από τους πιο αξιόπιστους
διαγωνισμούς στον κόσμο.

Η παραγωγή εξαιρετικού παρθένου
ελαιολάδου απαιτεί αποφασιστικό-
τητα, επιδεξιότητα και εμμονή στις

λεπτομέρειες.

Τα ελαιόλαδα που διακρίθηκαν
Σε έναν έντονο ανταγωνισμό μεταξύ

1.171 συμμετοχών από 28 χώρες τα ελαι-
όλαδα της E-LA-WON που διακρίθηκαν εί-
ναι:

Το Premium 500ml ποικιλίας Κουτσου-
ρελιά και Κορωνέικης, το οποίο συνδράμει -
μετά από μελέτη Ισπανών και Ελλήνων επι-
στημόνων - στη «σκλήρυνση κατά πλάκας»,
με εξαιρετικό φρουτώδες και το συνοδεύουν
έντονα ευεργετικές φαινολικές ουσίες όπως
ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη.

Το Super premium 500ml ποικιλίας
Αγριελιά και Μποτσικολιά, το οποίο κυκλο-
φορεί σε συλλεκτική, επετειακή φιάλη
«1821-2021» με ιδιαίτερο πικρό και πικάντι-
κο και υψηλές πολυφαινόλες.

Με τις βραβεύσεις αυτές η E-LA-WON
πρωταγωνιστεί στο διεθνές στερέωμα του
αξιόπιστου ελαιολάδου και κατατάσσεται στα
«Best olive oils» στο παγκόσμιο χάρτη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας,
Ιωάννης Καμπούρης, σημειώνει: «Το αποτέ-
λεσμα των NYIOOC ακολουθούν στενά
επαγγελματίες της βιομηχανίας τροφίμων,
μέσα μαζικής ενημέρωσης και λοιποί που
ασχολούνται με την ποιότητα του ελαιολά-
δου και έτσι ανοίγονται νέοι ορίζοντες στις

διεθνείς αγορές. Η E-LA-WON με τις διακρί-
σεις αυτές φτάνει στις 82 βραβεύσεις και αυ-
τό το αποτέλεσμα μας γεμίζει χαρά αλλά και
περισσότερη ευθύνη».

Λίγα λόγια για την E-LA-WON

Η E-LA-WON διατηρεί ζωντανή την πα-
ράδοση από γενιά σε γενιά. Το ελαιόλαδο
τους είναι αποτέλεσμα εμπειρίας πολλών δε-
καετιών και παράγεται λαμβάνοντας υπόψιν
τον καταναλωτή και το περιβάλλον. Η αυθεν-
τική του γεύση, με βάση την κορωνέικη ποι-
κιλία, είναι απαραίτητη για τις καθημερινές
μας διατροφικές ανάγκες, καθώς η ασυμβί-
βαστη ποιότητά του ταιριάζει ταυτόχρονα με
τις απαιτήσεις της υγιεινής μαγειρικής και
των γαστρονομικών δημιουργιών. Η καθη-
μερινή χρήση του εξαιρετικού παρθένου
ελαιολάδου γίνεται ασπίδα για το ανθρώπινο
σώμα.

Η ποιότητα των προϊόντων της E-la-won
είναι η κληρονομιά των παππούδων μας.
Μια παράδοση πέντε γενεών καθοδηγεί
τους δημιουργούς να σέβονται τα δώρα της
φύσης και να τα συνδυάζουν με τα οφέλη της
τεχνολογίας.

Στόχος τους είναι να προσφέρουν το αυ-
θεντικό ελαιόλαδο E-LA-WON, τόσο αγνό
όσο 3500 χρόνια πριν, και να καλλιεργούν τα
ελαιόδεντρά τους με φιλικό προς το περι-
βάλλον τρόπο. Σεβόμενοι τους νόμους της
Μητέρας Φύσης και προστατεύοντας το οι-
κοσύστημα από τη ρύπανση, τους παράγον-
τες χημείας και τα ανεπιθύμητα συστατικά.
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Editorial

INFO
2014: Ο Γιάννης
Καμπούρης ίδρυσε 
την E-LA-WON

Η πανδημία έχει αλλάξει
τον τρόπο που οι κατανα-
λωτές αντιμετωπίζουν και
επιλέγουν τα brands, κα-
θώς δύο στους πέντε έχουν
αλλάξει τις μάρκες που
αγοράζουν, είτε για να μει-
ώσουν τα έξοδά τους, είτε
για να υποστηρίξουν την
τοπική οικονομία.

Θύμιος Κτενίδης 
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Πιστοποιητικό Αειφορίας 
για την Barilla Hellas

Το μοντέλο αειφόρου λειτουργίας που
ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια η
Barilla Hellas, επικυρώνεται με τον
καλύτερο τρόπο με το Πιστοποιητικό
Αειφορίας για την Προστασία του
Περιβάλλοντος και την Προώθηση
ενός Βιώσιμου Μοντέλου
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, για το έτος
2020.

Μ έσα από την συμμετοχή της στο σύστημα
Pooling της CHEP, η Barilla Hellas ενι-
σχύει σημαντικά την συμβολή της στην

εξοικονόμηση δασικών πόρων, στη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς επίσης
και των αποβλήτων.

Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, μέσω
της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι βασικός πυλώ-
νας των δράσεων της Barilla Hellas, που αποσκο-
πούν στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυ-
πώματος.

Αυτή η πιστοποίηση συνεπάγεται τη διαρκή δέ-
σμευσή της να ασκεί την επιχειρηματική της δρα-
στηριότητα με υπεύθυνο τρόπο, σε απόλυτη συ-
νάρτηση με τον σκοπό της εταιρείας “Good for You,
Good for the Planet”.

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.

Η Barilla παρασκευάζει διάφορα είδη ζυμαρι-
κών και είναι παγκοσμίως η πρώτη παρασκευά-
στρια ζυμαρικών με 40-45% της ιταλικής αγοράς
και 25% της αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Εί-
ναι επίσης ο μεγαλύτερος πωλητής προϊόντων
ψωμιού στην Ιταλία. Μετά την εξαγορά της σουηδι-
κής εταιρείας Wasa, η Barilla είναι παγκοσμίως και
ο μεγαλύτερος παρασκευαστής άζυμου ψωμιού
Σκανδιναβικού τύπου (flatbread), με πωλήσεις
60.000 τόνων ετησίως.

Η ιστορία της εταιρείας

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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Διακρίσεις για τα ελαιόλαδα από
ποικιλία Μάκρης και Μαρωνίτικης 

Τα αποτελέσματα του φετινού
διαγωνισμού ελαιολάδου IOOC
KOTINOS 2021 αποτυπώνουν τη
δυναμική που αποκτούν λιγότερο
γνωστές ελληνικές ποικιλίες
λαδοελιάς, με την ποικιλία της
Μάκρης Αλεξανδρούπολης μαζί με
αυτήν της Μαρωνίτικης να
διακρίνονται και να στέκονται ισάξια
δίπλα στην αδιαμφησβήτητη
Κορωνέικη.

Ο ι σημαίες της Ελλάδας, της Ισπανίας και
της Πορτογαλίας κυματίζουν στις κορυ-
φαίες θέσεις των ελαιολάδων που κατέ-

κτησαν τις πρώτες θέσεις στον 6ο Διαγωνισμό Ποι-
ότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου IOOC
KOTINOS 2021, τον οποίο διοργάνωσε η Λέσχη
Φίλων Ελαιολάδου ΦΙΛΑΙΟΣ. Η ποιότητα της με-
γαλύτερης πλειοψηφίας των υποβληθέντων δειγ-
μάτων ήταν υψηλή και ο ανταγωνισμός μεγάλος
σημειώνει σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών.

Η τιμητική εκδήλωση βράβευσης των διακρι-
θέντων ελαιολάδων και επιχειρήσεων θα πραγμα-
τοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, εφόσον οι συνθήκες
λόγω κορονοϊού επιτρέψουν τη φυσική παρουσία

όλων των βραβευόμενων.

Η επιτροπή αξιολόγησης

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός αξιολό-
γησης εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων IOOC
KOTINOS πραγματοποιείται με τα αυστηρά κριτή-
ρια του διεθνώς καταξιωμένου διαγωνισμού MA-
RIO SOLINAS του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμ-
βουλίου (ΔΣΕ).

Επικεφαλής της επιτροπής αξιολόγησης, στην
οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι γευσιγνώστες,
Panel leaders διαπιστευμένων Οργανοληπτικών
Εργαστηρίων της χώρας μας ή ενεργά Mέλη αυ-
τών, είναι η κα Έφη Χριστοπούλου, χημικός εμπει-
ρογνώμων της Ε.Ε. και του Δ.Σ.Ε., υπεύθυνη της
διαπιστευμένης από το ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένης
από το Δ.Σ.Ε. Οργανοληπτικής ομάδας του ΣΕΒΙ-
ΤΕΛ και εκπαιδεύτρια Δ.Σ.Ε.

Επικεφαλής της επιτροπής αξιολόγησης, στην
οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι γευσιγνώστες,
Panel leaders διαπιστευμένων Οργανοληπτικών
Εργαστηρίων της χώρας μας ή ενεργά Mέλη αυ-
τών, είναι η κα Έφη Χριστοπούλου, χημικός εμπει-
ρογνώμων της Ε.Ε. και του Δ.Σ.Ε., υπεύθυνη της
διαπιστευμένης από το ΕΣΥΔ και αναγνωρισμένης
από το Δ.Σ.Ε. Οργανοληπτικής ομάδας του ΣΕΒΙ-
ΤΕΛ και εκπαιδεύτρια Δ.Σ.Ε. 

INFO
Το προτεινόμενο
ΠΟΠ Ελαιόλαδο
Μάκρης είναι
εξαιρετικό
παρθένο
ελαιόλαδο από
ελαιόκαρπο της
γηγενούς
ποικιλίας «ελιά
Μάκρης»
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Στην εξαγορά του 100% της εταιρείας εμ-
φιάλωσης νερού ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ προχώρησε η
ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρεί-
ας, η επενδυτική κίνηση της ΧΗΤΟΣ, εκτός
της περιοχής της Ηπείρου, όπου βρίσκεται η
έδρα της για περισσότερα από 65 χρόνια, ενι-
σχύει τη θέση της στην εγχώρια αγορά και
της δίνει τη δυνατότητα για αύξηση της παρα-
γωγικής της δυναμικότητας με διατήρηση
των ήδη υψηλών ποιοτικών standards.

Η τοποθεσία της μονάδας εμφιάλωσης
στη Ζήρεια στο όρος Κυλλήνη της Κορινθίας
είναι κομβική και από πλευράς logistics, κα-
θώς η εταιρεία θα βρίσκεται δίπλα στα μεγά-
λα αστικά κέντρα και λιμάνια, με αποτέλεσμα
την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος λειτουργίας της.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εξαγορά
εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο
της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, ύψους 25 εκατ. ευρώ, που
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το περασμέ-
νο έτος και θα ολοκληρωθεί εντός της επό-
μενης τριετίας.

Οι επιχειρήσεις παραγωγής και
εμπορίας αλκοολούχων ποτών ενώ-
νουν τις δυνάμεις τους με τους φορείς
εστίασης και τουρισμού (κανάλι HO-
RECA) και συνθέτουν μια θετική
ατζέντα προτάσεων για τη δυναμική
και ασφαλή επανεκκίνηση του κλά-
δου.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Επιχειρή-
σεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝΕΑΠ)
και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγω-
γών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων
Ποτών (ΣΕΑΟΠ) δημιούργησαν και
παρουσιάζουν την καμπάνια «#Eima-
steEtoimoi, Κρατήστε μας Θέση!»,
την οποία στηρίζουν η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), η Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων &
Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), το
σωματείο BARECA, ο θεσμός του Ath-
ens Bar Show, καθώς και η πρωτο-
βουλία FiloxeniaMoU του Ξενοδοχει-
ακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ).
Η καμπάνια αποτελεί προέκταση της
Ευρωπαϊκής εκστρατείας επικοινω-
νίας «#WeStandReady, Count us in!»
του spiritsEurope, του Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου των Παραγωγών Αλκοο-
λούχων Ποτών.

“Είμαστε έτοιμοι, Κρατήστε μας Θέση”

Στην ΧΗΤΟΣ η εταιρεία εμφιάλωσης νερού ΖΗΡΕΙΑ
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ΕΕΑ: Προβληματισμοί για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Πέντε προβληματισμούς εκ-

φράζει, με επιστολή του προς τον
υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, ο
πρόεδρος του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χα-
τζηθεοδοσίου, διατυπώνοντας τις
θέσεις του επιμελητηρίου επί του
νέου εργασιακού νομοσχεδίου.

To EΕΑ χαιρετίζει το σχέδιο νό-
μου και την προσπάθεια εκσυγχρο-
νισμού του ελληνικού εργατικού δι-
καίου με την εισαγωγή ρυθμίσεων,
ωστόσο, εκφράζει τους προβλημα-
τισμούς του για ορισμένες από τις
διατάξεις του σχεδίου νόμου.

Συνοπτικά, τα βασικά σημεία εί-
ναι τα εξής:

- Ψηφιακή κάρτα εργασίας στον
ιδιωτικό τομέα. 

- Ατομική διευθέτηση του χρό-
νου εργασίας και υπερωρίες. 

- Γονικές άδειες. 
- Απαγόρευση της βίας και της

παρενόχλησης στην εργασία. ασχο-
λείται και ποιος ο ακριβής ρόλος
του.

- Μετατροπή του ΣΕΠΕ σε Ανε-
ξάρτητη Αρχή. 

Η εταιρεία Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια
ΑΕ, και το brand Sparta Gold, το οποίο
εξάγεται σε πάνω από 35 χώρες, είναι
χορηγοί του ελληνικού περιπτέρου της
Έκθεσης Design Biennale του Λονδίνου,
η οποία λαμβάνει χώρα από 1 έως 27
Ιουνίου 2021, στο Somerset House.

Στο ελληνικό περίπτερο εκτίθεται το
έργο “Together”, ένα σκηνικό από ελλη-
νικό ελαιώνα, το οποίο ανακαλύπτει τη
σχέση με τη φύση και ταυτόχρονα ανα-
δεικνύει ιδανικά τη σύνδεση με το προϊόν
Sparta Gold. 

Η London Design Biennale, την οποία
στηρίζει το Ελαιόλαδο Sparta Gold, είναι
από τις σημαντικότερες εκθέσεις στο το-
μέα του design, καθώς προωθεί τις διε-
θνείς συνεργασίες και το ρόλο του de-
sign σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Sparta Gold χορηγός στο ελληνικό 
περίπτερο της London Design Biennale
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Βιολογικό εξαιρετικά 
παρθένο ελαιόλαδο MITIRA

Ο οικογενειακός ελαιώνας βιολογικής καλλιέργειας της οι-
κογένειας Καράλη χρονολογείται από τις αρχές του 1900 και
βρίσκεται σε έναν μικρό λόφο κοντά στο λιμάνι της Μυτιλήνης με
ασβεστολιθικό υπόστρωμα. Ο καρπός του ελαιολάδου που προ-
κύπτει είναι προϊόν ιδιαίτερης φροντίδας και σεβασμού προς τη
γη. Η καλλιέργεια του ελαιώνα είναι βιολογική, με πιστοποίηση
από το 2000 και η έκθλιψη του καρπού γίνεται από τη συλλογή
πρώιμων ελιών λόγω της χαμηλής οξύτητας που παράγουν και
πραγματοποιείται σε πιστοποιημένο ελαιοτριβείο για βιολογικά
ελαιόλαδα στη Μυτιλήνη. Αποτέλεσμα είναι η παραγωγή του
εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου MITIRA που διαθέτει μοναδι-
κό χρυσαφένιο χρώμα, απαλή γεύση, είναι αρωματικό, ελαφρύ
και γλυκόπιοτο και προκύπτει από τη μοναδική μίξη των δυο ποι-
κιλιών του νησιού, της αδραμυτιανής και της κολοβής. Ακολου-
θείται η μέθοδος της ψυχρής έκθλιψης προκειμένου να παραχ-
θεί ένα ανώτερης ποιότητας που η αγνότητα του δεν έχει επηρε-
αστεί από υψηλές θερμοκρασίες ή χρήση χημικών ουσιών, ώστε
να διατηρηθούν οι ωφέλιμες αντιοξειδωτικές ουσίες και τα θρε-
πτικά στοιχεία του ελαιολάδου.

Το κρασί Πρώιμος Λήμνου αποτε-
λεί έναν φρουτώδη, λευκό ξηρό οίνο
από πρώιμο τρυγητό αμπελώνα Μο-
σχάτου Αλεξανδρείας, με μικρή στρεμ-
ματική απόδοση. Νεανικός, με χαμηλό
αλκοολικό βαθμό και αισθητή οξύτητα,
χαρίζει μοναδικές στιγμές. Σερβίρεται
στους 9° C σαν απεριτίφ και συνοδεύει
θαυμάσια όλα τα φρέσκα θαλασσινά.
Διατίθεται από την εταιρεία Ι. Σαββό-
γλου-Π.Τσιβόλας, με διακριτικό τίτλο
Limnos Organic Wines, που ιδρύθηκε
το 2002 με σκοπό την παραγωγή και
εμπορία ποιοτικών οίνων και αποσταγ-
μάτων από σταφύλια βιολογικής γεωρ-
γίας. Έχει σαν στόχο την αξιοποίηση
του πλούσιου ποικιλιακού δυναμικού
της Λήμνου, εκμεταλλευόμενη  ιδιό-
κτητους αμπελώνες, καθώς επίσης και
αμπελώνες συνεργαζόμενων παρα-
γωγών. Συγκροτήθηκε από το Γιάννη
Σαββόγλου Χημικό Μηχανικό - Οινο-
λόγο, με εικοσιπενταετή και πλέον εμ-
πειρία στη ζώνη ΟΠΑΠ της Λήμνου (
Μοσχάτο Αλεξανδρείας και Λημνιό)
και τον Παντελή Τσιβόλα με σπουδές
στη διοίκηση επιχειρήσεων και μεγάλη
εμπειρία στην εμπορία του κρασιού.
Φιλοδοξία της εταιρείας είναι να ανα-
δείξει κυρίως τη χαρισματική ποικιλία
Μοσχάτο Αλεξανδρείας, παράγοντας -
σε ένα υπερσύγχρονο οινοποιείο-

εκτός από ξηρούς αρωματικούς οί-
νους, μια σειρά εκλεκτών γλυκών οί-

νων και άλλων ειδικών προϊόντων, σε
περιορισμένο αριθμό φιαλών.

Πρώιμος οίνος Λήμνου



Άλειμμα αρώνιας από την Olympic Terra Superfoods
Το άλειμμα φρούτων αρώνιας με

φράουλα και σοκολάτα της Olympic
Terra Superfoods αποτελεί ένα προ-
ϊόν που ακοθουθεί τις σύγχρονες
διατροφικές τάσεις και προτείνεται η
κατανάλωσή του στο πρωινό, στα
γλυκά, cupcakes, σε κρέπες και waf-
fles ή σε τούρτες.  Αποτελεί ιδανική
τροφή για τα παιδιά, συνοδεύει κα-
τάλληλα τα επιδόρπια  γιαουρτιού και
το παγωτό. Είναι κατάλληλο για ve-
gan και δεν περιέχει γλουτένη. Η
Olympic Terra Superfoods δημιουρ-
γήθηκε για να προσφέρει μια σειρά
από Premium προϊόντα υψηλής ποι-
ότητας και διατροφικής αξίας. Συν-
δυάζει την αρώνια βιολογικής καλ-
λιέργειας με πρώτες ύλες ελληνικής
ταυτότητας και μεσογειακό χαρακτή-
ρα, κάνοντας τα προϊόντα της να ξε-
χωρίζουν για τα μοναδικά τους γευ-
στικά χαρακτηριστικά αλλά και για
τον υγιεινό προσανατολισμό τους.
Στόχος της είναι η δημιουργία και
διάθεση προϊόντων στην ελληνική
αγορά αλλά και σε αγορές του εξωτε-
ρικού.

Αρωματικά βότανα physis ambrosia
Η physis ambrosia αποτελεί μια

εταιρεία με στόχο την ανάδειξη ενός
φυσικού και υγιεινού τρόπου διατρο-
φής. Γεννήθηκε με στόχο να φέρει
στην καθημερινή μας διατροφή την αμ-
βροσία της φύσης μέσα από τα αρωμα-
τικά φυτά και βότανα που μας προσφέ-
ρει απλόχερα η ελληνική γη. Τα προ-
ϊόντα της είναι απολύτως φυσικά και
αγνά, όπως τα προσφέρει η φύση, χω-
ρίς καμία μηχανική επεξεργασία, πρό-
σθετα ή χημικά, υψηλής βιολογικής
αξίας και γεμάτης γεύσης. Η εταιρεία
στοχεύει να υλοποιήσει ένα ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο τυποποίησης και συ-
σκευασίας, υψηλών προδιαγραφών
βιολογικών προϊόντων, πρωτίστως ξη-
ρής δρόγης βιολογικών αρωματικών
φυτών και βοτάνων και στη συνέχεια
άλλων ελληνικών παραδοσιακών προ-
ϊόντων, με στόχο την προώθηση και
διάδοσή τους στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Η συλλογή της αποτελείται
από δύο κατηγορίες προϊόντων: Βιολο-
γικά αρωματικά φυτά και βότανα και
Βιολογικά όσπρια και σπόροι.
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Το πατέ ελιάς Καλαμών της
“Spartan Farmers”, είναι ένα εί-
δος μαλακού πουρέ, φτιαγμένο
από φυσικές επιτραπέζιες ελιές.
Πρόκειται για το πιο υγιεινό και
gourmet snack που συνοδεύει
ευχάριστα τα φαγητά κάθε στιγμή
της ημέρας. Η βιολογική πάστα
ελιάς, είναι φτιαγμένη από τις
ελιές Καλαμών και το υψηλής
ποιότητας έξτρα παρθένο ελαι-
όλαδο της οικογένειας Σπυρίδη,
ενώ είναι αρωματισμένη με φυσι-
κά συστατικά, τα οποία την καθι-
στούν την απόλυτη γευστική επι-
λογή. Ξεχωρίζει για τη μοναδική
σύνθεσή της αφού συνδυάζει την
πλούσια γεύση της ελιάς Καλα-
μών με εξαιρετικά επιλεγμένα
υλικά όπως είναι το έξτρα παρθέ-
νο ελαιόλαδο, το θαλασσινό αλά-
τι, το σκόρδο και η ρίγανη. Ταιριά-
ζει απόλυτα με σαλάτες ζυμαρι-
κών, ρυζιού, πίτσες, κρέας,
μπαγκέτες, σάλτσες κ.α. ενώ εί-
ναι ιδανική για ντιπ με παξιμάδι,
cracker ή λαχανικά. 

Πατέ ελιάς Καλαμών Spartan Farmers

Πράσινο τσάι με στέβια από τη Stelvia Hellas

Στοχεύοντας στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών, η Stelvia Hellas δημι-
ούργησε προϊόντα με 100% φυσική στέβια, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες
και πολύ χαμηλές θερμίδες. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνεται και το προϊόν
Πράσινο τσάι και ελληνικά φύλλα στέβια από πράσινο τσάι Κεϋλάνης σε συνδυα-
σμό με ελληνικά φύλλα στέβια. Το ξεχωριστό φακελάκι διατηρεί αναλλοίωτα τα
συστατικά και το άρωμα του τσαγιού. Κάθε συσκευασία περιέχει 20 φακελάκια.
Στόχος της εταιρείας είναι η βελτίωση διατροφικών συνηθειών, μέσω της γνωστο-
ποίησης του φυτού στέβια, στην 100% φυσική του μορφή.
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Άλειμμα πιπεριάς 
Φλωρίνης «Λυγκήστις»

Το απαλό άλειμμα πιπεριάς Φλωρί-
νης Λυγκήστις είναι ένα άλειμμα από
ψητή πιπεριά Φλωρίνης χωρίς συντη-
ρητικά, πλούσιο σε βιταμίνες, υγιεινό,
που μπορεί να συνοδεύσει αλμυρά ή
γλυκά πιάτα, να αποτελέσει ντρέσινγκ
σε σαλάτες ή ντιπ. Είναι σφαλές να κα-
ταναλωθεί από όλες τις ηλικίες, καθώς
δεν είναι αλλεργιογόνο. Είναι διαθέσι-
μο από την «TRADIFRESH» που ασχο-
λείται με την τυποποίηση, μεταποίηση
και εμπορία στον κλάδο του τροφίμου
και ειδικότερα με την πιπεριά Φλωρί-
νης σε διάφορες γεύσεις και συνθέ-
σεις.




