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Τ α vegan σνακ τα τελευταία
χρόνια παρουσιάζουν ση-
μαντικό ρυθμό ανάπτυξης

σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη στη
μεγαλύτερη αγορά του κόσμου,
τις ΗΠΑ, έχουν κάνει την εμφάνι-
σή τους δεκάδες κωδικοί διαφο-
ρετικών ειδών σνακ, που απευ-
θύνονται αποκλειστικά σε κατα-
ναλωτές vegan ή σε όσους επιθυ-
μούν να περιορίσουν την κατανά-
λωση κρέατος στη διατροφή τους
με πρωταγωνιστές στην κατηγο-
ρία τα γαριδάκια και τα πατατάκια
που δεν περιέχουν ζωικά συστα-

τικά. Στην Ελλάδα, τέτοιου είδους
προϊόντα έχουν πάρει ήδη τη θέ-
ση τους στα σούπερ μάρκετ και τα
μικρότερα καταστήματα, με τους
καταναλωτές να καταφεύγουν
και στις online αγορές, προκειμέ-
νου να τα προμηθευτούν. Σύντο-
μα, όπως φαίνεται, θα καταλαμ-
βάνουν υπολογίσιμο κομμάτι και
στην εθνική αγορά. Σίγουρα απο-
τελούν μια καινοτόμο επιλογή για
τους Έλληνες καταναλωτές. Με
την αγορά να αλλάζει άλλωστε
διαρκώς, διαμορφώνεται κι η
ανάλογη γκάμα των προϊόντων

στα ράφια. Η γενικότερη τάση,
μάλιστα, υποδεικνύει ότι ο χορτο-
φάγος πελάτης προτιμά να πλη-
ρώσει κάτι παραπάνω στην κατη-
γορία των σνακ και να αγοράσει
ένα υγιεινό προϊόν, παρά να δώ-
σει λιγότερα χρήματα για ένα
τρόφιμο κακής ποιότητας. Σήμε-
ρα στην αγορά κυκλοφορεί μεγά-
λη γκάμα από χορτοφαγικά προ-
ϊόντα, στα οποία μπορεί κανείς να
βρει από γάλα αμυγδάλου μέχρι
χορτοφαγικά σάντουιτς.
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Αυξάνονται τα χορτοφαγικά 
σνακ στην αγορά



Α ρκετά μικρότερο ήταν το έλλειμμα
του προϋπολογισμό το α΄ δίμηνο
του έτους, γεγονός που συνδέεται

κυρίως με τις αυξημένες πληρωμές του
Φόρου Εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ και των
τελών κυκλοφορίας, ενώ από την άλλη
πλευρά, υπάρχει προβληματισμός για την
πορεία των εσόδων το δίμηνο Μαρτίου-
Απριλίου, λόγω του lockdown και της αι-
σθητά περιορισμένης κατανάλωσης.  

Σ ύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης
του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροπο-
ποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο
του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, πα-
ρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του
κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3.268
εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα
4.507 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για
το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην ειση-
γητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021
και ελλείμματος 1.107 εκατ. ευρώ το αντί-
στοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές
αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα
ύψους 1.497 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου
για πρωτογενές έλλειμμα 2.737 εκατ. ευ-
ρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 831
εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Καλύτερη εικόνα 
Το ύψος των καθαρών εσόδων του

κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε
8.533 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξη-
ση κατά 280 εκατ. ευρώ ή 3,4%  έναντι της
εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που
έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση
του Προϋπολογισμού 2021. 

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ανήλθαν σε 9.135 εκατ. ευ-
ρώ, αυξημένα κατά 195 εκατ. ευρώ ή 2,2%
έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους
ανήλθαν σε 7.624 εκατ. ευρώ, αυξημένα
κατά 65 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στό-
χου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική
έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Οι επι-
στροφές εσόδων ανήλθαν σε 602 εκατ.
ευρώ, μειωμένες κατά 85 εκατ. ευρώ από
το στόχο (687 εκατ. ευρώ). 

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημο-
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 837
εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 223 εκατ. ευ-
ρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, τον Φε-
βρουάριο 2021 το σύνολο των καθαρών

εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού
ανήλθε στα 4.686 εκατ. ευρώ αυξημένο
κατά 1.092 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μη-
νιαίο στόχο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυ-
ρίως στα αυξημένα έσοδα από Φόρους,
λόγω της παράτασης που δόθηκε για την
καταβολή των τελών κυκλοφορίας έως την
1η Μαρτίου, στα αυξημένα έσοδα από το
ΠΔΕ, καθώς και στην είσπραξη ποσού
193,7 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία για
τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιο-
συχνοτήτων,  για την ανάπτυξη δικτύων
5ης γενεάς. Το ποσό αυτό  δεν είχε προ-
βλεφθεί  στην εισηγητική έκθεση του Προ-
ϋπολογισμού 2021.

Αυξημένες δαπάνες
Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες του

κρατικού προϋπολογισμού για την περίο-
δο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021
παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά
3.137 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των προ-
αναφερθέντων μέτρων κατά της πανδη-
μίας και των αυξημένων πληρωμών εξο-
πλιστικών προγραμμάτων.

Η αύξηση των δαπανών οφείλεται κυ-
ρίως στην αυξημένη δαπάνη για αποζη-
μιώσεις ειδικού σκοπού, ύψους 725 εκατ.
ευρώ και στην αύξηση της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής κατά 262 εκατ. ευρώ. Επι-
πλέον, για την αποζημίωση των ιδιοκτητών
καταβλήθηκε αποζημίωση για τα μειωμέ-
να ενοίκια, ύψους 41 εκατ. ευρώ, Τέλος,
για επιδόματα του ΟΠΕΚΑ καταβλήθηκαν
επιπλέον 70 εκατ. ευρώ, ενώ για την επι-
δότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαί-
ων επιχειρήσεων, καταβλήθηκαν 45 εκατ.
ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων. 

Αυξάνονται διαρκώς και
στην Ελλάδα οι vegan κατα-
ναλωτές, με την τάση αυτή
να έχει δημιουργήσει νέα
στροφή στη βιομηχανία
τροφίμων, καθώς όλο και
περισσότερα προϊόντα «ξε-
προβάλλουν» στην αγορά,
προκειμένου να εξυπηρε-
τήσουν τις αναδυόμενες
διατροφικές ανάγκες.

Θύμιος Κτενίδης 
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Περισσότερα δάνεια και 
καταθέσεις τον Φεβρουάριο

Περισσότερα δάνεια έδωσαν τον
Φεβρουάριο οι τράπεζες προς τις
επιχειρήσεις, ενώ για έναν ακόμη
μήνα συνεχίστηκε η αύξηση των
καταθέσεων κυρίως από τα
νοικοκυριά. 

Σ ύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλά-
δος, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συ-
νολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού το-

μέα παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,7%. Η μηνιαία
καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς
τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 306 εκατ. ευ-
ρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 549 εκατ. ευ-
ρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή
της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση,
τον Φεβρουάριο του 2021, ήταν θετική κατά 135
εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.415
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά ο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της
συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονο-
μίας έμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 15,9% από
15,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία κα-
θαρή ροή ήταν θετική κατά 441 εκατ. ευρώ, έναντι
θετικής καθαρής ροής 1.866 εκατ. ευρώ τον προ-
ηγούμενο μήνα. Πιο συγκεκριμένα, η μηνιαία κα-
θαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρή-
σεις, τον Φεβρουάριο του 2021, ήταν θετική κατά
407 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής
303 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν
αμετάβλητος στο 9,5% από 9,6% τον προηγούμε-
νο μήνα.

Αύξηση χρηματοδοτήσεων
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδό-

τησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων

(ΜΧΕ) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 10,3%
από 10,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία κα-
θαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική
κατά 335 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής
ροής 10 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε
0,4% από 0,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία
καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετι-
κή κατά 72 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής
ροής 293 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης
προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες
και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 36
εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2 εκατ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός
μεταβολής της χρηματοδότησής τους αυξήθηκε
σε 3,1% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Τέλος
αρνητική κατά 136 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία κα-
θαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες.

Μικρή αύξηση καταθέσεων

Αύξηση κατά 304 εκατ. ευρώ κατέγραψαν τον
Φεβρουάριο οι καταθέσεις νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων έναντι αύξησης 671 εκατ. ευρώ τον
προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα ο ετήσιος
ρυθμός αύξησης τους να επιβραδυνθεί σε 9,9%
από 10,1% τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος οι καταθέσεις από τον ιδιωτικό
τομέα αυξήθηκαν κατά 741 εκατ. ευρώ έναντι μεί-
ωσης κατά 1,19 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο. Οι κατα-
θέσεις της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν κατά
779 εκατ. ευρώ έναντι μείωσης 750 εκατ. ευρώ
τον προηγούμενο μήνα.

INFO
Τα κρατικά χρήματα
αυξάνουν τις
αποταμιεύσεις
νοικοκυριών και
επιχειρήσεων 
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ΦΑΓΕ: Η αύξηση στις πωλήσεις
και τα πλάνα για το 2021

Με αύξηση εσόδων, διπλασιασμό
κερδών αλλά και πλάνο ενίσχυσης της
παραγωγικής λειτουργίας στο
εξωτερικό έκλεισε το 2020 η
γαλακτοβιομηχανία Φάγε International
με βάση την οικονομική έκθεση που
δημοσιεύτηκε.

Π αράλληλα η εμβληματική ελληνική γαλα-
κτοβιομηχανία συνεχίζει να βλέπει έξω ως
προς την ανάπτυξή της. καθώς έχει τον κύ-

ριο όγκο δράσης της και πωλήσεων στο εξωτερικό.
Σημειώνεται ότι το 84,8% των πωλήσεών της
πραγματοποιείται εκτός Ελλάδας. Στην εγχώρια
αγορά, βέβαια, η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί
την ηγετική θέση της με μερίδιο σε αξία 23% και σε
όγκο 23,9%.

Οι πωλήσεις

Αναλυτικά πέρυσι οι πωλήσεις σε επίπεδο ομί-
λου έφτασαν τα 521,3 εκατ. δολάρια, σημειώνον-
τας αύξηση 5,5% λόγω και της θετικής επίδρασης
των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το 2019 ανήλ-
θαν στα 494,3 εκατ. δολ.. Στην Ελλάδα καταγρά-
φηκε αύξηση 4,3% κυρίως ως αποτέλεσμα των
προσφορών. Έτσι αποτυπώθηκε η αύξηση του όγ-
κου πωλήσεων κατά 7,5%, και μείωση της μέσης
καθαρής τιμής κατά 2,9%.

Σημαντικά πιο θετική εικόνα εμφάνισε η κερ-
δοφορία, η οποία σε επίπεδο λειτουργικών κερ-
δών ενισχύθηκε πέρυσι κατά 39,6%, στα 70,8

εκατ. δολ. (60,1 εκατ. ευρώ), ενώ τα καθαρά κέρδη
διπλασιάστηκαν στα 43,4 εκατ. δολ. (36,7 εκατ. ευ-
ρώ) από 21,4 εκατ. δολ. (18,1 εκατ. ευρώ) το 2019.

Το νέο εργοστάσιο

Στο μεταξύ παραμένει ενεργός ο σχεδιασμός
για δημιουργία νέου εργοστασίου επί ευρωπαϊκού
εδάφους παρά την εγκατάλειψη του πλάνου για το
Λουξεμβούργο. Έχουν προβλεφθεί μάλιστα κεφά-
λαια της τάξεως των 144 εκατ. ευρώ. Η εταιρία
όπως αναφέρει σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την
ίδια καινοτόμο τεχνολογία που χρησιμοποιεί στο
εργοστάσιό της στις ΗΠΑ. Η νέα μονάδα αναμένε-
ται όταν γίνει να ενισχύσει την παραγωγή με επι-
πλέον 40.000 τόνους γιαουρτιού. Εν τω μεταξύ για
την κάλυψη της ζήτησης ενεργοποιείται σε βέλτι-
στο βαθμό το εργοστάσιο στην Ελλάδα. «Σχεδιά-
ζουμε να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τις δρα-
στηριότητές μας σε άλλες διεθνείς αγορές και σκο-
πεύουμε να συνεχίσουμε να αναζητούμε ενεργά
ευκαιρίες για να παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας
σε νέες γεωγραφικές περιοχές», επισημαίνει η
εταιρεία δίνοντας το στίγμα.

Παράλληλα η εταιρεία έχει απλώσει και δίκτυ
προστασίας με διαφοροποίηση του χαρτοφυλα-
κίου πελατών απομειώνοντας το ρίσκο μονοσή-
μαντης έκθεσης σε λίγους. Έτσι μέχρι 6,5% των
πωλήσεών της είναι η αντιπροσώπευση στον τζίρο
πελατών. Πάντως η εταιρία «βλέπει» τάση συγκέν-
τρωσης στον κλάδο της οργανωμένης λιανικής και
«φωτογραφίζει» πιέσεις για εκπτώσεις και προ-
σφορές από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.

INFO
521,3 εκατ. δολάρια 
οι πωλήσεις το 2020
Εκτός Ελλάδας 
το 84,8% των
πωλήσεών της 
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Το Ελληνογερμανι-
κό Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο
και το Ίδρυμα Οικονομι-
κών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ) διορ-
γανώνουν διαδικτυακή
εκδήλωση, για την πα-
ρουσίαση Μελέτης του
ΙΟΒΕ με τίτλο: «Το απο-
τύπωμα του γερμανι-
κού επιχειρείν στην ελ-
ληνική οικονομία» την
Τρίτη 6 Απριλίου, στις
12:00 – 13:00 (EET).

Η Μελέτη, η οποία
εκπονήθηκε για λογα-
ριασμό του Ελληνογερ-
μανικού Επιμελητηρί-
ου, καταγράφει και
αξιολογεί τη δράση των
γερμανικών επιχειρή-
σεων στην Ελλάδα κα-
θώς και τον βαθμό συ-
νεισφοράς τους στο ελ-
ληνικό ΑΕΠ.

ΙΟΒΕ: Το αποτύπωμα του γερμανικού επιχειρείν στην οικονομία

Ηλεκτρονική Ημερίδα από 
το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλαδος/Τμήμα
Ανατολικής Κρήτης (ΟΕΕ/ΤΑΚ) & η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών
και Εμπόρων Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ) διοργανώνουν Τηλε – Ημερίδα με θέμα:
«Ηλεκτρονικά βιβλία & myDATA οι τελευταίες εξελίξεις πριν την έναρξη λει-
τουργίας» την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00.

Επιμελητήριο Λάρισας:
Δωρεάν σεμινάριο 
πωλήσεων

Το Επιμελητήριο Λάρισας διοργανώνει
διαδικτυακό δωρεάν σεμινάριο για τα μέλη
του με θέμα: “Βασικές γνώσεις και στρατηγι-
κή πωλήσεων στα social media”.

Το σεμινάριο αποτελείται από δύο webi-
nars διάρκειας τριών ωρών το καθένα, ως
εξής:

Webinar 1: Βασικές γνώσεις κοινωνικών
δικτύων- Εισηγητές:  Σπύρος Ανδριόπουλος-
Digital Marketing Consultant, Ελπίδα Σα-
ραντοπούλου-Performance Marketing Ma-
nager.

Webinar 2: Στρατηγική social media για
περισσότερες πωλήσεις-Εισηγητής: Θέμης
Σαρανταένας-  Σύμβουλος Μαρκετινγκ και
Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.
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Tα επώνυμα τοπικά προϊόντα
ως εργαλείο marketing 

Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα
της πανδημίας, ανακοινώθηκε η
επανεκκίνηση του καινοτόμου έργου
“ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ”, από την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων
(ΠΟΞ), το Δίκτυο “AuthenticGreece”
και τους λοιπούς συντελεστές του. 

Τ ο έργο βασίζεται σε δράσεις ανάδειξης και
κοινής προβολής Ξενοδοχείων, Προορι-
σμών και Παραγωγών - χρησιμοποιώντας ως

“όχημα” επιλεγμένα Επώνυμα Τοπικά Προϊόντα.
Είναι αποδεκτό ότι η γαστρονομία αποτελεί πλέ-

ον σημαντικό εργαλείο στη διαμόρφωση της ταυτό-
τητας των προορισμών και αποτελεί σοβαρό λόγο
επιλογής τόπου διακοπών. Ωστόσο οι σχετικές με-
θοδολογίες αξιοποίησης είναι σε πρώιμα στάδια ορ-
γάνωσης, με βασικό πρόβλημα ότι η διασύνδεση
αυτή βασίζεται συνήθως σε λύσεις μη-τυποποιημέ-
νες και “μη-Επώνυμες” (πχ ένα φεστιβάλ, μια τοπι-
κή συνταγή, προϊόντα χωρίς επωνυμία και τοπική
ταυτότητα, κλπ).

Το έργο
Συγκεκριμένα, το έργο “ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ”

βασίζεται στο Μοντέλο ΤΕΤοΠ, δηλαδή «Το Επώνυ-
μο Τοπικό Προϊόν ως αποδοτικό εργαλείο Marke-
ting Ξενοδοχείων & Προορισμών». Βασικό εργα-
λείο του μοντέλου, είναι η άμεση επικοινωνία με το
ευρύ κοινό μέσα από κοινές ενέργειες προώθησης
και προβολής τροφίμων και τουρισμού προς κατα-
ναλωτές και δυνητικούς τουρίστες. Ιδιαίτερο χαρα-
κτηριστικό του είναι ότι σημαντικές δράσεις προβο-
λής διενεργούνται στα καταστήματα λιανικής πώλη-

σης τροφίμων, σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Επιπλέον το έργο ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις

“Αυθεντικότητας” για σήμανση και “επώνυμη” χρή-
ση, επιλεγμένων τοπικών προϊόντων μέσα στα ξενο-
δοχεία, παρουσιάζοντας παραγωγούς καιτόπους
προέλευσης αυτών. Σκοπός του έργου είναι, από τη
μια οι τουρίστες να επαναγοράζουν τοπικά προϊόντα
που γεύτηκαν στις διακοπές τους και οι αγοραστές
ελληνικών τοπικών προϊόντων να θέλουν να γνωρί-
σουν τους Ελληνικούς προορισμούς.

Η προώθηση ποιοτικού τουρισμού

Σύμφωνα με τον Πρόεδρό της, κ. Γρηγόρη Τά-
σιο, «η ΠΟΞ γίνεται υποστηρικτής τέτοιων συνεργει-
ών, που ενισχύουν το τουριστικό προφίλ της χώρας
μας και επανατοποθετούν την Ελλάδα στον παγκό-
σμιο χάρτη των προορισμών πιο δυναμικά, σε ένα
περιβάλλον αβεβαιότητας και σκληρού ανταγωνι-
σμού, με επίκεντρο την Ελληνική διατροφή, την
υγεία και την ποιότητα ζωής. Η Ελληνική γαστρονο-
μία αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο, ώστε η χώρα
να μπορέσει να προωθήσει τον ποιοτικό τουρισμό
σε μια δύσκολη εποχή για όλο τον κλάδο».

Το έργο “ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ” τελεί υπό την
Αιγίδα των Υπουργείων Τουρισμού και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και έχει επίσης την υποστή-
ριξη του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου
(ΤΟΠ), τουΣυνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλά-
δος (ΣΕΒΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχα-
νιών Τυποποίησης Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ). Χορη-
γός Επικοινωνίας του έργου είναι ο Όμιλος
KSD/Money &Tourism, ενώ Υποστηρικτές Επικοι-
νωνίας είναι ο Όμιλος 100% Hotel Show και το GTP
(Greek Travel Pages).

INFO
62 τα μέλη της ΠΟΞ
21 παραγωγοί
περιλαμβάνονται 
στο Δίκτυο
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Με... σφραγίδα ΠΓΕ η
«Αφρίνα» Μεσολογγίου
Στο μητρώο των προϊόντων με
σφραγίδα ΠΟΠ/ ΠΓΕ/ ΕΠΙΠ του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
εντάχθηκε η «Αφρίνα
Μεσολογγίου», ο γνωστός ανθός
αλατιού, διεθνώς αποκαλούμενος
ως fleur de sel. μετά από αίτηση που
κατέθεσε η εταιρία «Ελληνικές
Αλυκές Α.Ε.» στη Γενική Διεύθυνση
Τροφίμων (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Τμήμα
Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής
Προέλευσης του ΥΠΑΑΤ.

O πως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας
Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. με έδρα την Ι.Π.
Μεσολογγίου, στόχος της πρωτοβου-

λίας για ένταξη στον εθνικό κατάλογο των ΠΓΕ
προϊόντων είναι η ανάδειξη ενός μοναδικού
προϊόντος, διεθνώς αναγνωρίσιμου, που παρά-
γουν οι Ελληνικές Αλυκές στο Μεσογλόγγι.
Όπως τονίζεται η άμεση ανταπόκριση στο σχετι-
κό αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
Σπήλιου Λιβανού συνεισέφερε τα μέγιστα στην
κατοχύρωση του σήματος ΠΓΕ για το εν λόγω
προϊόν, κάτι που θα εισφέρει σημαντικά στην
ενδυνάμωση της παρουσίας της εταιρείας «Ελ-
ληνικές Αλυκές Α.Ε.» στην εγχώρια και διεθνή
αγορά.

Ανάδειξη στις αγορές του εξωτερι-
κού

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Αφρίνα» είναι φυ-
σικό προϊόν που παράγεται σε περιοριδμένες
ποσότητες , συλλέγεται με φυσική μέθοδο, από
εξειδικευμένους εργάτες, χωρίς τη χρήση μη-
χανημάτων από την επιφάνεια των αλοπηγίων.
Εμπεριέχει μαγνήσιο αλλά και πολύτιμα ιχνο-
στοιχεία, καθιστώντας της ανώτατης διαθρεπτι-
κής αξίας αλλά και υψηλής ποιότητας ελληνικό
γαστρονομικό προϊόν.

Όπως αναφέρεται από την εταιρεία πλέον η
«Αφρίνα», αποκτά ταυτότητα που συνεισφέρει
στην ανάδειξή της στις αγορές του εξωτερικού
αλλά και στην εγχώρια υψηλής στάθμης γα-
στρονομία. Με την απόκτηση της νέας αυτής
σφραγίδας το προϊόν θα αποκτήσει «διαβατή-
ριο» ποιότητας που θα επιτρέψει στις «Ελληνι-
κές Αλυκές Α.Ε.» το πιο αποτελεσματικό και λει-
τουργικό πλασάρισμα, αλλά και το άνοιγμα νέ-
ων αγορών.

Η γεωγραφική ένδειξη

Υπενθυμίζεται ότι ως «γεωγραφική ένδει-
ξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προ-
ϊόν:

α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τό-
πο, περιοχή ή χώρα

β) του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό
χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό
μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική
του προέλευση

γ) του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια
της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετη-
μένης γεωγραφικής περιοχής.

INFO
Η “Αφρίνα”
Μεσολογγίου περιέχει
92 απαραίτητα μέταλλα
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Ο κορονοϊός “χαλάρωσε”
τους ελέγχους στα τρόφιμα

Τα μέτρα κατά της πανδημίας
«ξέσφιξαν» τον κλοιό που υπήρχε
γύρω από την ασφάλεια και την
ποιότητα των τροφίμων. 

Μ ειωμένοι έλεγχοι ποιότητας σε νέες
εταιρείες διανομής τροφίμων που ξε-
φάντωσαν, απουσία ελέγχων από τις

ρυθμιστικές - κανονιστικές αρχές, πρόχειρες
αλυσίδες εφοδιασμού μικρό-εμπορευμάτων.
Κλειστά εργοστάσια, απομακρυσμένο εργατικό
δυναμικό. Παράγοντες που δημιουργούν κο-
κτέιλ κινδύνων στην υγεία και την ασφάλεια
μας, διαπιστώνει σε μελέτη της η Allianz Global
Corporate Specialty.

Τα περιστατικά ανάκλησης, λόγω αλλοι-
ώσεων, κατεστραμμένων ή ελαττωματικών
προϊόντων μειώθηκαν στη διάρκεια της πανδη-
μίας σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα
που έβαιναν αυξανόμενα.

Η ανάκληση προϊόντος μπορεί να ακούγεται
ότι είναι κάτι απλό, τουναντίον είναι μία πολύ-
πλοκη διαδικασία, καθόλου αμελητέα. Προκα-
λεί ντόμινο επιπτώσεων και μπορεί να αποβεί
πολύ δαπανηρή για μία επιχείρηση.

Η φήμη κοστίζει

Το άμεσο κόστος για μία επιχείρηση από
ανακλήσεις αποθεμάτων ενός ή περισσοτέρων
προϊόντων είναι η μείωση των εσόδων και της

κερδοφορίας μίας επιχείρησης, ενώ το έμμεσο
είναι η ζημιά που προκαλείται στη φήμη και την
επωνυμία της. Από κοινού οι δύο αυτοί παρά-
γοντες επιφέρουν σημαντικές οικονομικές
απώλειες σε μία επιχείρηση τροφίμων και πο-
τών ή άλλων ειδών, καθώς η έλλειψη καθιερω-
μένων προϊόντων στο ράφι των πολυκαταστη-
μάτων συρρικνώνουν τις πωλήσεις.

Το μέσο κόστος μίας μεγάλης ανάκλησης
παρτίδας προϊόντων στον κλάδο των τροφίμων
και των ποτών για μια μεγάλη εταιρεία, συμπε-
ριλαμβανομένων των ζημιών στη φήμη και την
αξία του εμπορικού σήματος μίας εταιρείας,
σύμφωνα ανάλυση της AGCS φτάνει τα 8 εκα-
τομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό δεν βγαίνει από
σενάριο, αντίθετα προκύπτει από αποζημιώσεις
που έχουν καταβληθεί σε πελάτες για ζημιές
από την ασφαλιστική εταιρεία.

Προμηθευτές και σχήματα 
εφοδιαστικής αλυσίδας

Οι ανακλήσεις προϊόντων αυξάνονται τόσο
στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε όλο
τον κόσμο η τάση αυτή αυξάνεται και οι επιπτώ-
σεις εξαπλώνονται ταχέως. Ο μικρός αριθμός
προμηθευτών σε συνδυασμό με τα πολύπλοκα
σχήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας αυξάνουν
τους κινδύνους της ασφάλειας των τροφίμων,
εάν σε έναν προμηθευτή παρουσιαστεί πρό-
βλημα μόλυνσης.

INFO
8 εκατ. ευρώ 
το μέσο κόστος μιας
ανάκλησης μεγάλης
παρτίδας προϊόντων
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Το αυθεντικό ελληνικό
απόσταγμα από σταφύλι,
εξευγενίζεται μέσα από την
τέχνη και την πολυετή γνώ-
ση της οικογένειας Τσιλιλή.
Το Τσίπουρο Τσιλιλή είναι το
πρώτο που εμφιαλώθηκε
στη Θεσσαλία, η οποία απο-
τελεί την πατρίδα του τσί-
πουρου με μακρά ιστορική
παράδοση και την περιοχή
με τη μεγαλύτερη παραγω-
γή τσίπουρου στη χώρα. Το
τσίπουρο με γεωγραφική
ένδειξη «Θεσσαλία» αποτε-
λεί ένα αναγνωρισμένο προ-
ϊόν από την Ε.Ε με ιδιαίτερα
οργανοληπτικά χαρακτηρι-
στικά. Το Τσίπουρο Θεσσα-
λίας Τσιλιλή παράγεται από
σταφύλια αρωματικών ποι-
οτικών ποικιλιών, που καλ-
λιεργούνται σε επιλεγμένα
αμπελοτεμάχια της Θεσσα-
λικής γης κάτω από ελεγχό-
μενες συνθήκες με σεβα-

σμό στον άνθρωπο και το πε-
ριβάλλον. Μετά την αλκοο-
λική ζύμωση, τα στέμφυλα
αποστάζονται σε μικρούς,
ασυνεχείς, χάλκινους-ανο-
ξείδωτους αποστακτήρες με
χρήση ατμού, μέσα από μία
υπομονετική και ενδελεχή
διαδικασία. Μόνο η «καρ-
διά» συλλέγεται, το μέρος
του αποστάγματος που έχει
τα πιο καθαρά, φινετσάτα
αρώματα, βελούδινη γεύση
και που είναι απαλλαγμένο
από βλαβερές ουσίες, για να
αποτελέσει το Τσίπουρο Τσι-
λιλή. Το Τσίπουρο Τσιλιλή
παίρνει δύο μορφές: μία
Χωρίς Γλυκάνισο όπου κυ-
ριαρχούν τα ποικιλιακά
αρώματα του σταφυλιού και
μία Με Γλυκάνισο όπου τα
πικάντικα αρώματα των ελ-
ληνικών βοτάνων προσδί-
δουν ένα παραδοσιακό χα-
ρακτήρα.

Τζατζίκι από την Ελληνική Γαστρονομία Παλτσίδη

Τσίπουρο Θεσσαλίας Τσιλιλή

Η Ελληνική Γαστρονομία Παλ-
τσίδη διαθέτει στην αγορά ένα τζι-
τζίκι από στραγγιστό γιαούρτι πα-
ραγωγής της σε συνδυασμό με
φρέσκο, ψιλοκομμένο αγγουράκι
και σκόρδο. Παρασκευάζει ένα
πραγματικά κλασσικό προϊόν υψη-
λής ποιότητας με πραγματικά αυ-
θεντική γεύση. Πρόκειται για το πιο
αγαπημένο ορεκτικό εντός, αλλά
και εκτός Ελλάδας, που σερβίρεται
κυρίως συνοδεύοντας ψητά κρεα-
τικά. Πρόκειται για ένα προϊόν ανώ-
τερης γεύσης και ποιότητας βρα-
βευμένο με 2 χρυσά αστέρια από το
Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης και ποι-
ότητας ItqI που διατίθεται σε συ-
σκευασίες των 250g, 450g, 2kg και
3kg. Η Ελληνική Γαστρονομία Παλ-
τσίδη Α.Ε. ιδρύθηκε το 1975 πα-
ρουσιάζοντας νέες γεύσεις ορεκτι-
κών στο καταναλωτικό κοινό. Από
τότε μέχρι σήμερα έχει εξελιχθεί σε
μια από τις πιο δυναμικές μονάδες
παραγωγής, επεξεργασίας και διά-
θεσης τροφίμων τόσο στην Ελληνι-
κή όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά.



Αφοσιωμένη αποκλειστικά στην παραγωγή
ανώτατης ποιότητας ελαιόλαδου, η Οικογένεια
Σπηλιωτόπουλου συλλέγει τον καρπό από τους
ορεινούς ελαιώνες της Χαλανδρίτσας, ξεχωρίζει
τον πιο υγιή, τον ελαιοποιεί στο πλέον σύγχρονο
ελαιοτριβείο της και τέλος, τυποποιεί υπ’α άριστες
συνθήκες ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Η
περιοχή χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη ποικιλία
ελιάς που ευημερεί από τα αρχαία χρόνια. Το ιδα-
νικό υψόμετρο και το ξηρό κλίμα, προστατεύουν
τους ελαιώνες από τους φυσικούς της εχθρούς. Το
ελαιόλαδο κυκλοφορεί και σε γυάλινο μπουκάλι
των 250ml, 500ml και 700ml.

Το ελαιοτριβείο είναι μια σύγχρονη, 100% ανο-
ξείδωτη εγκατάσταση, με μηχανήματα που δου-
λεύουν σε συνεχόμενη βάση, από την αποφύλλω-
ση μέχρι και την ελαιοποίηση. Αναβαθμισμένο το
2008, εκσυγχρονίζεται συνεχώς και προσφέρει τις
ιδανικές συνθήκες για την παραγωγή άριστης ποι-
ότητας ελαιολάδου, αποκλειστικά με μηχανικές
μεθόδους και μόνο με ψυχρή έκθλιψη (25/26°C).
Η προσθήκη τυποποιητηρι�ου, πληρώντας τις τε-
λευταίες προδιάγραφες, δίνει την δυνατότητα να
εμφιαλώνεται άμεσα το παραγόμενο ελαιόλαδο,
διατηρώντας όλα τα αρώματα και τη φρεσκάδα
στον μέγιστο βαθμό.

Μέλι από Άγριο Θυμάρι Μελίγυρις

Ελαιόλαδο από την Οικογένεια Σπηλιωτόπουλου

To Μέλι των Ελληνικών
Δασών από Άγριο Θυμάρι Με-
λίγυρις είναι ένα πιστοποιημέ-
νο βιολογικό μέλι που συλλέ-
γεται από τα πιο ευγενή βότα-
να της ανοιξιάτικης χλωρίδας
της Κρήτης: θρίμπα, θυμάρι,
μαλοτίρα, έβενο και άλλα δα-
σικά φυτά. Συλλέγεται την
Άνοιξη και είναι ανοιχτόχρω-
μο με πλούσια γεύση. Έχει
υψηλή θρεπτική αξία και ισχυ-
ρή αντιοξειδωτική δράση λό-
γω του συνδυασμού σπάνιων
φαρμακευτικών βοτάνων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στο τσάι και στον καφέ αντί για
ζάχαρη, σαν σιρόπι πάνω στο
γιαούρτι και το παγωτό, σαν
ένα υγιεινό και θρεπτικό
snack με ξερά σύκα και ξη-
ρούς καρπούς, πάνω σε βου-
τυρωμένο ψωμί, ζεστές τηγα-
νίτες, βάφλες και λουκουμά-
δες. Είναι βραβευμένο με
Great Taste Award 2014 και
διατίθεται σε γυάλινο βάζο
των 300g, 450g και 800g.
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Η εταιρεία Βιολάντα, γνωρίζον-
τας πολύ καλά τα στοιχεία που συν-
θέτουν ένα ιδανικό πρωινό, παρου-
σιάζει μία καινοτόμα προϊοντική σει-
ρά, τα Δημητριακά Digestive. Για
εκείνους, που αγαπούν την ισορρο-
πημένη διατροφή αλλά δεν θέλουν
να κάνουν εκπτώσεις στη γεύση, ει-
δικά όταν πρόκειται για το πρωινό
τους, η Βιολάντα συστήνει τα νέα Δη-
μητριακά Digestive σε 3 γεύσεις: Δη-
μητριακά Digestive Oλικής Άλεσης,
Δημητριακά Digestive με Χαρούπι
αλλά και Δημητριακά Digestive Χω-
ρίς Προσθήκη Ζάχαρης. Τρεις γεύ-
σεις που καλύπτουν όλες τις προτι-
μήσεις και είναι από αλεύρι ολικής
άλεσης, πλούσιες σε φυτικές ίνες,
χωρίς φοινικέλαιο και χωρίς προ-
σθήκη λιπαρών. Τα νέα Δημητριακά
Digestive της Βιολάντα έρχονται για
να υπενθυμίσουν ότι το πρωινό είναι
το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας,
κάνοντας το ξεκίνημά της πιο δυναμι-
κό και γευστικό από ποτέ.

Παστέλι με σουσάμι και μέλι από την Kydon Foods

Δημητριακά Digestive από την εταιρεία Βιολάντα

Μείγμα για παγωτό soft
PLAZA-MAVRIDIS BROS

Η εταιρεία PLAZA – MAVRIDIS BROS στη
Βέροια αποτελεί επάξια συνέχεια της PLAZA,
μιας εταιρείας με μακρά και επιτυχημένη πο-
ρεία στο χώρο του παγωτού από το 1975. Αν-
τικείμενο της εταιρείας είναι η παραγωγή,
μεταποίηση, τυποποίηση και το εμπόριο προ-
ϊόντων για τον κλάδο της εστίασης και η ποι-
κιλία των προϊόντων είναι μεγάλη: Διαθέτει
σκόνες μαλακού παγωτού, γρανίτες και άλλα
ροφήματα, σιρόπια γαρνιρίσματος και σιρό-
πια καφέ, βάφλες, λουκουμάδες και άλλα
μίγματα. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβά-
νεται και μείγμα για παγωτό soft στις γεύσεις
Βανίλια, με φυτικά και ζωϊκά λιπαρά (Velvet),
Βανίλια χωρίς ζάχαρη, Σοκολάτα, Σοκολάτα
με φυτικά και ζωϊκά λιπαρά (Velvet), Φράου-
λα, Μπανάνα, Φυστίκι, Καραμέλα, Μαύρο
παγωτό.

Η εταιρεία Kydon Foods διαθέτει στην αγορά ένα προϊόν από νόστιμα και
τραγανά φύλλα παστελιού με σουσάμι και μέλι, πλούσια σε Βιταμίνες Ε, ασβέ-
στιο, φώσφορο, μαγνήσιο, σελίνιο, καθώς και σε αντιοξειδωτικά στοιχεία.
Πρόκειται για ένα να σνακ σε συσκευασία των 140 γρ. με υψηλή διατροφική
αξία. Το παστέλι δίνει άμεσα ενέργεια. Διαθέτει καλή αναλογία λιπαρών και
υδατανθράκων. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Ε, ασβέστιο, φώσφορο, κάλιο, μα-
γνήσιο και σίδηρο. Το σουσάμι περιέχει πρωτεΐνες και το αμινοξύ τρυπτοφάνη
το οποίο έχει καταπραϋντική δράση στο νευρικό σύστημα. Επιπλέον, το σου-
σάμι αποτελεί μια εξαιρετική πηγή ασβεστίου, από τις καλύτερες ανάμεσα στα
φυτικής προέλευσης τρόφιμα.




