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«Φ ωτιά» έχουν πάρει
οι φούρνοι σε αρτο-
ποιεία και ζαχαρο-

πλαστεία, όπου ο γλυκός «βασι-
λιάς» στο γιορτινό τραπέζι, το
τσουρέκι, αναμένεται να πρωτα-
γωνιστήσει και φέτος. Συνολικά
πάνω από 350 τόνοι τσουρεκιού
θα διατεθούν στην ευρύτερη
αγορά της Θεσσαλονίκης, με τις
τιμές να παραμένουν σταθερές
παρά την αύξηση στις πρώτες
ύλες, όπως ανέφεραν η πρό-
εδρος του Σωματείου Αρτοποιών
Θεσσαλονίκης «Ο Προφήτης
Ηλίας» Έλσα Κουκουμέρια και ο
επικεφαλής της Συντεχνίας Ζα-
χαροπλαστών Μάριος Παπαδό-
πουλος. Η κίνηση καταγράφεται

ικανοποιητική και εκτιμάται ότι
θα κορυφωθεί στο τέλος της Με-
γάλης Εβδομάδας. «Δεν είμαστε
όπως πέρυσι το Πάσχα, οπότε
όλοι βαδίζαμε στα τυφλά, αλλά
φυσικά δεν είμαστε και όπως την
πριν covid-19 εποχή», ανέφερε η
κ. Κουκουμέρια, επισημαίνοντας
ωστόσο ότι το click in shop
«έβγαλε περισσότερους κατανα-
λωτές έξω». Σύμφωνα με την
ίδια, τα 720 αρτοποιεία του νομού
Θεσσαλονίκης θα ψήσουν τουλά-
χιστον από 300 κιλά (έκαστο) πα-
σχαλινά τσουρέκια, ενώ από τα
ζαχαροπλαστεία, όπως ανέφερε
από την πλευρά του ο κ. Παπαδό-
πουλος, θα διατεθούν περισσότε-
ροι από 150 τόνοι. Σε ό,τι αφορά

την τιμή του τσουρεκιού, η πρό-
εδρος του Σωματείου Αρτοποιών
Θεσσαλονίκης «Ο Προφήτης
Ηλίας» σημείωσε ότι παρά την
αύξηση των πρώτων υλών κατά
30% «θα διατηρήσουμε σταθερές
τις τιμές μας στα 10-13 ευρώ/κιλό
για το απλό τσουρέκι και 12-15
ευρώ/κιλό το γεμιστό». Την ίδια
ώρα, στα ζαχαροπλαστεία, όπως
ανέφερε ο επικεφαλής της Συν-
τεχνίας Ζαχαροπλαστών, οι τιμές
θα παραμείνουν και φέτος στα-
θερές στα 10-14 ευρώ/κιλό για το
απλό τσουρέκι, ενώ τα γεμιστά
πωλούνται με το τεμάχιο και ανά-
λογα το βάρος τους. 

Μ Πέμπτη 29 Απριλίου 2021
Αρ. τεύχους 230

Σταθερές οι τιμές στο πασχαλινό τσουρέκι



Η EUROCERT, o αμιγώς
ελληνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης, με πολυεθνικό
χαρακτήρα, πιστοποίησε την
εταιρία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, για
την καινοτόμα εφαρμογή του
Προτύπου Κυκλικής Οικονομίας,
Zero Waste To Landfill (ZWTL-
EU1).

Μ ε βάση το συγκεκριμένο Πρότυ-
πο, το οποίο εκπονήθηκε από την
EUROCERT, πιστοποιούνται επι-

χειρήσεις για την ορθή εφαρμογή διαδικα-
σιών ελαχιστοποίησης των αποβλήτων
προς υγειονομική ταφή. Ο στόχος αυτός
επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων μεθόδων,
όπως μείωση της κατανάλωσης και των
αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση υλικών,
ανακύκλωση, κομποστοποίηση, χρήση
αναερόβιας διεργασίας και ανάκτηση
ενέργειας.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ εξασφάλισε,
πρώτη στην Ελλάδα στον χώρο των τροφί-
μων, την πιστοποίηση Zero Waste To Land-
fill (ZWTL-EU1), για τα εργοστάσια παρα-
γωγής καταψυγμένων και φρέσκων λαχα-
νικών, τα οποία πιστοποιήθηκαν στις κατη-
γορίες Green και Gold, αντιστοίχως.

Έπειτα από ενδελεχή έλεγχο που διε-
νήργησε η EUROCERT, ακολουθώντας τις
διαδικασίες και τις απαιτήσεις του Προτύ-
που ZWTL-EU1, απένειμε το σχετικό Πιστο-
ποιητικό, παρέχοντας το δικαίωμα χρήσης
του Σήματος ZWTL στην εταιρία ΜΠΑΡΜ-
ΠΑ ΣΤΑΘΗΣ για έναν χρόνο.

Η ίδρυση της Μπάρμπα Στάθης

To 1969 dημιουργείται η πρώτη γραμ-
μή παραγωγής καταψυγμένων φρούτων
και λαχανικών Μπάρμπα Στάθης στην Ελ-
λάδα, από την ΕΒΙΕ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. Τις
δεκαετίες '80 και '90 τα καταψυγμένα λα-
χανικά Μπάρμπα Στάθης κερδίζουν συνε-
χώς το καταναλωτικό κοινό και οι πρώτες

επικοινωνίες είναι στον αέρα. Ταυτόχρονα,
ο Μπάρμπα Στάθης καινοτομεί και διευρύ-
νει την υπάρχουσα γκάμα προϊόντων του
λανσάροντας τα μείγματα λαχανικών και
καταψυγμένες πατάτες.

Οι δραστηριότητες 
της εταιρείας

Το Σεπτέμβριο του 2001, η εταιρεία
συμμετέχει στην ίδρυση της εταιρίας
ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε., με αντικείμενο την
επεξεργασία και τυποποίηση φρέσκων σα-
λατών.

Τον Αύγουστο του 2002 εξαγοράζει και
το επιπλέον ποσοστό μετοχών στην Εταιρία
ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ, με αποτέλεσμα η συμμετο-
χή να φθάσει το 100%, με κυρίαρχη μάρκα
τη «Χρυσή Ζύμη» με ηγετική θέση στην
αγορά, η οποία θα αναλάβει την ταχύτερη
εξέλιξη του κλάδου με πρωτοποριακά  προ-
ϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στις δραστηριότητες της εταιρείας πε-
ριλαμβάνονται η  παραγωγή και διάθεση
καταψυγμένων λαχανικών συμβατικής αλ-
λά και βιολογικής γεωργίας, μείγματα λα-
χανικών απλών και με ρύζι, συνδυασμοί
καταψυγμένων λαχανικών με βάση αγαπη-
μένες ελληνικές συνταγές καθώς και προ-
ϊόντα ντομάτας και φρέσκες  σαλάτες. Στην
κατηγορία της ζύμης, η «Χρυσή Ζύμη» ανα-
δεικνύει  τη θρεπτική αξία της ελληνικής
κουζίνας και τη διατροφική  παράδοση γε-
νεών  μέσα από  παραδοσιακές αγαπημέ-
νες συνταγές με ζύμη, προσφέροντας
πλούσια ποικιλία προϊόντων  όπως κατα-
ψυγμένα φύλλα, πίτες, πιτάκια, pizza αλλά
και ποικιλία φύλλων στην κατηγορία φρέ-
σκια ζύμη ψυγείου.
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εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας

Editorial

INFO
1999: Η Μπάρμπα Στάθης
γίνεται μία από τις πρώτες
ελληνικές εταιρείες που
διαθέτουν ιστοσελίδα

Πάνω από 350 τόνοι τσου-
ρεκιού θα διατεθούν στην
ευρύτερη αγορά της Θεσ-
σαλονίκης, με τις τιμές να
παραμένουν σταθερές πα-
ρά την αύξηση στις πρώτες
ύλες.

Θύμιος Κτενίδης 



3

Μαλαματίνα: Επόμενος σταθμός 
στο πλάνο εξυγίανσης η 14η Ιουνίου

Νέα δικάσιμος ορίστηκε για την εκδίκαση της αί-
τησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της
εταιρίας Μαλαματίνα.

Πιο συγκεκριμένα η ημερομηνία είναι η 14η Ιου-
νίου στη βάση των άρθρων 106 β&δ του ΠτΚ. Θα γί-
νει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκη,
όπου είχε αναβληθεί τον περασμένο Μάρτιο, για
δεύτερη φορά, λόγω των μέτρων για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας.

Παράλληλα με την δικαστική οδό, η διαδικασία
επανεκκίνησης της οικονομίας και του κλάδου
εστίασης γεννά προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση
της εταιρία που εδώ και καιρό βασίζεται σε ίδιες δυ-
νάμεις για την πορεία της εν μέσω μια πολύ δύσκο-
λης κατάστασης.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος των οίνων και των πο-
τών με την «εξαφάνιση» του κλάδου Horeca επλήγη
βάναυσα με απώλειες που ανάλογα την εταιρία ξεκι-
νούσαν από το 60% και έφταναν το 90%. Εδικά δε
όσοι δεν είχαν πρόσβαση σε σούπερ μάρκετ ή εξα-
γωγές βρέθηκαν σε δυσχερέστατη θέση με γεμάτες
αποθήκες και μηδενική ρευστότητα.

Πάντως η Μαλαματίνα, που την «τρέχει» πλέον ο
νέος επενδυτής, η MantisGroup, έχει έντονη πα-
ρουσία και στο οργανωμένο λιανεμπόριο αλλά και
στις εξαγωγές.

Διαδικτυακή συνάντηση ΕΒΕΑ με Εμπορικό Επιμελητήριο Ουάσιγκτον
Επιχειρηματική Απο-

στολή από το Εμπορικό
Επιμελητήριο της Ουά-
σιγκτον στις ΗΠΑ θα
πραγματοποιήσει διαδι-
κτυακές συνομιλίες με το
Εμπορικό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο Αθη-
νών, την Τετάρτη 19 Μαΐ-
ου 2021.

Εκτός από το επίσημο
μέρος της εκδήλωσης
όπου θα υπάρχουν ομι-
λίες και από τις δυο πλευ-
ρές, θα πραγματοποι-
ηθούν επιχειρηματικές
συναντήσεις (B2B mee-
tings) μεταξύ ελληνικών
και αμερικανικών επιχει-
ρήσεων, μέσω του Zoom
Enterprises. Η εκδήλω-
ση θα αρχίσει στις 15:30
ώρα Ελλάδας, ενώ τα
B2B meetings στις
17:30.
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Νέα επένδυση 3,963 εκατ. ευρώ για
τη Μύλοι Λούλη στην Βουλγαρία

Στην κατασκευή σιλο� δημητριακω�ν,
χωρητικο�τητας 7.000 το�νων, σε
ιδιο�κτητο οικο�πεδο που βρι�σκεται
στην βιομηχανικη� ζω�νη του
Bozhurishte στην Σο�φια Βουλγαρι�ας,
συνολικής επε�νδυσης 2,8 εκατ. ευρώ,
προχωρά η LOULIS MEL- BULGARIA
EAD η κατα� 100,00% ε�μμεση
θυγατρικη� της Μύλοι Λούλη.

Π έρυσι ο όμιλος Μύλοι Λούλη υλοποίησε
επενδυ�σεις σε πα�για 3,963 εκατ. ευρώ. 

Σε ό,τι αφορά στις πωλήσεις εν μέσω πανδη-
μίας αυτές σε επίπεδο ομίλου ανη�λθαν στα 111,06
εκατ. ευρώ, αυξημε�νες κατα� 3,09%.

Η αύξηση στις πωλήσεις

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε στις
πωλου�μενες ποσο�τητες της κατηγορι�ας "Κατανα-
λωτικα� Προι�ο�ντα Αλευρο�μυλου & Μει�γματα Αρτο-
ποιι�ας & Ζαχ/κη�ς", καθω�ς ανη�λθαν στους 28,2 χιλ.
το�νους, ενω� το 2019 στους 19,4 χιλ. το�νους.

Η αυ�ξηση αυτη� επηρε�ασε αντι�στοιχα και τις πω-
λη�σεις της κατηγορι�ας, καθω�ς εμφα�νισαν σημαντι-
κη� αυ�ξηση κατα� 38,63%. 

Αντιθέτως οι πωλου�μενες ποσο�τητες της κατη-
γορι�ας "Επαγγελματικα� Προι�ο�ντα Αλευρο�μυλου",
μετα� και την ε�ναρξη λειτουργι�ας παραγωγη�ς του
νε�ου αλευρο�μυλου στην Βουλγαρι�α στις αρχε�ς
του 2020, ανη�λθαν σε 242,2 χιλ. το�νους, παρου-
σια�ζοντας μει�ωση κατα� 0,50% ενω� αντι�στοιχα οι
πωλου�μενες ποσο�τητες της κατηγορι�ας "Επαγγελ-
ματικα� Προι�ο�ντα Αλευρο�μυλου" στην Εταιρει�α
ανη�λθαν σε 220 χιλ. το�νους παρουσια�ζοντας

μει�ωση κατα� 9,60%.
Ε�τσι οι πωλη�σεις της κατηγορι�ας στον όμιλο και

στην εταιρει�α υποχώρησαν στα 81,22 εκατ. ευρώ
και 75,23 εκατ. ευρώ αντι�στοιχα, παρουσια�ζοντας
μει�ωση 3,99% και 11,58% αντι�στοιχα. 

Επι�σης, οι πωλη�σεις της κατηγορι�ας "Μει�γματα
& Α' Υ�λες για την Αρτοποιι�α & Ζαχ/κη�", εμφα�νισαν
πωλη�σεις προς τρι�τους υ�ψους € 7,23 εκατ. ευρώ,
μειωμε�νες κατα� 4,32%, ενώ οι πωλη�σεις προς
τρι�τους της κατηγορι�ας "Δημητριακα�" ενισχύθη-
καν κατά 72% στα 6,83 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρα� κε�ρδη ανη�λθαν στα 0,72 εκατ. ευ-
ρώ απο� 3,02 εκατ. ευρώ και ως ποσοστο� επι� των
πωλη�σεων απο� 2,80% το 2019 σε 0,64% το 2020.

Ο όμιλος “Μύλοι Λούλη”

Η εταιρεία μας σήμερα δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα και τη Βουλγαρία με τέσσερις υπερσύγ-
χρονες μονάδες παραγωγής στη Σούρπη, το Κερα-
τσίνι, τη Θήβα και το Toshevo, κατέχοντας την 1η
θέση στην ελληνική αλευροβιομηχανία σε αλέ-
σεις, πωλήσεις και τεχνολογία.

Με την βοήθεια της υπερσύγχρονης τεχνολο-
γίας που διαθέτει έχει τη δυνατότητα να προσφέρει
στους πελάτες της πάνω από 170 τελικά προϊόντα
αλεύρων, εξασφαλίζοντας έτσι, τη μεγαλύτερη
γκάμα προϊόντων ιδανική να καλύψει όλες τις
ανάγκες του επαγγελματία.

Η εταιρεία απασχολεί 338 εργαζόμενους και
διαρκώς επενδύει σε νέα τεχνολογικά μέσα και
στην αναβάθμιση των εργοστασίων της ώστε να εί-
ναι πάντα ανταγωνιστική και να κρατάει την πρωτιά
στην ελληνική αλευροβιομηχανία.

Τέλος, η Μύλοι Λούλη Α.Ε. είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με τον διακριτικό
τίτλο "ΛΟΥΛΗ".

INFO
2000: Η
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛ
ΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
αγοράζει τους
Μύλος Σόφιας
στη Βουλγαρία
και αναλαμβάνει
τη διοίκηση τους



Νέο ΒΕΝΕΤΗ 1948 στα Χανιά 
- Το πρώτο κατάστημα στην Κρήτη

Δυναμική είσοδο στην Κρήτη
πραγματοποιεί η εταιρεία ΒΕΝΕΤΗ
καθώς το πρώτο premium κατάστημα
ΒΕΝΕΤΗ 1948 μόλις ξεκίνησε τη
λειτουργία του στα Χανιά, στη
Λεωφόρο Καραμανλή 99.

Τ ο νέο κατάστημα, 1000 τετραγωνικών μέ-
τρων, περιλαμβάνει και παραγωγική μονά-
δα ενώ εκτείνεται σε ένα οικόπεδο 3 στρεμ-

μάτων που φιλοξενεί και παιδότοπο στον εξωτερι-
κό χώρο.

Προτάσεις για όλη τη μέρα

Στόχος της εταιρείας είναι η συνεργασία με το-
πικές επιχειρήσεις και η παροχή προϊόντων υψη-
λής ποιότητας για το καταναλωτικό κοινό. Το νέο
ΒΕΝΕΤΗ 1948 προσφέρει ολοκληρωμένες προτά-
σεις για όλη τη μέρα, με πολλαπλές πρωινές επιλο-
γές, πλούσιες ποικιλίες καφέ, φρέσκους χυμούς
και σάντουιτς και πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων
αρτοποιίας. Ο καταναλωτής βρίσκει επίσης κορυ-
φαίες δημιουργίες patisserie με την ιταλική υπο-
γραφή CRISTIANO V όπως παγωτά, τούρτες, παρ-
φέ, μακαρόνε και τάρτες ενώ το νέο corner, Γαλα-
κτοπωλείο CREMERIA προσφέρει παραδοσιακές
γεύσεις και προϊόντα με κύριο συστατικό το φρέ-
σκο γάλα.

Το νέο ΒΕΝΕΤΗ 1948 στα Χανιά, εντάσσεται
στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας ΒΕΝΕ-

ΤΗ στην Περιφέρεια που προβλέπει την έναρξη
λειτουργίας κι άλλων καταστημάτων στην Κρήτη το
επόμενο διάστημα.

Λίγα λόγια για την εταιρεία Βενέτη

Το 1948 ο πρώτος φούρνος Βενέτη ανοίγει στη
Νέα Ερυθραία(Στην σημερινή Κηφισιά) . Από τότε
το μαγικό ταξίδι μας στον χώρο της χειροποίητης
αρτοποιίας προσφέρει μοναδικές γευστικές εμπει-
ρίες. Το 1972 ο κ. Χαράλαμπος Βενέτης, σε ηλικία
μόλις 24 χρονών, αναλαμβάνει τον οικογενειακό
φούρνο. Τρία χρόνια αργότερα, ο οικογενειακός
φούρνος μεταφέρεται στην Τατοίου και γίνεται  ση-
μείο αναφοράς για όλη την Αττική. Μια σειρά από
νέες κατηγορίες ευρωπαϊκών άρτων, νέα προϊόν-
τα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής αλλάζουν τον
γευστικό χάρτη της Αθήνας.

Το 2010 το “ΒΕΝΕΤΗ FOOD HALL” κάνει την
εμφάνιση του. Το πρωτοποριακό concept κατα-
στήματος, που αλλάζει για πάντα την έννοια του
φούρνου, προσφέροντας κορυφαίες γευστικές
εμπειρίες. 

Ο πρώτος “πολυχώρος γεύσης”, με ολοκλη-
ρωμένες, ποιοτικές  προτάσεις, που καλύπτουν
κάθε ανάγκη του καταναλωτή: πλήρες πρωινό,
πλούσιες ποικιλίες καφέ, ροφήματα, επώνυμο
γλυκό, μια νέα σειρά αρτοσκευασμάτων ειδικής
διατροφικής αξίας. Και για πρώτη φορά, σπιτικό
φαγητό από ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, με
την υπογραφή του γνωστού σεφ Γιάννη Τζελέπη.

INFO
Τον Μάιο 2020 η
εταιρεία Βεβέτη
έρχεται στο
εμβληματικό
κτήριο
΄Μπάγγειον’
στην πλατεία
Ομονοίας
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Η ΔΕΛΤΑ στηρίζει το φετινό 
Πάσχα το Γηροκομείο Αθηνών

Το φετινό Πάσχα, η ΔΕΛΤΑ και οι
εργαζόμενοί της έδειξαν έμπρακτα την
αγάπη τους στους τρόφιμους του
Γηροκομείου Αθηνών, προσφέροντας
τρόφιμα και χειροποίητες κάρτες
ευχών στον καθένα.

Η περσινή και η φετινή χρονιά ήταν σίγουρα
πολύ διαφορετικές για όλους μας. Σε κά-
ποιους, όμως, συνανθρώπους μας, όπως

είναι οι ηλικιωμένοι, έφεραν μεγάλη απομόνωση
και τους στέρησαν την ανθρώπινη επαφή. Η εται-
ρεία ΔΕΛΤΑ στηρίζει πολύ συχνά όλο αυτό το διά-
στημα με προϊόντα το Γηροκομείο Αθηνών, που εί-
ναι το «σπίτι» 120 ηλικιωμένων συνανθρώπων
μας.

Γι’ αυτό κρίθηκε πολύ σημαντικό να νιώσουν
ότι και αυτό το Πάσχα η ΔΕΛΤΑ και οι άνθρωποι της
είναι στο πλευρό τους. Η εταιρεία προσέφερε προ-
ϊόντα για τις ανάγκες τους, γάλα, γιαούρτι, τυριά
και κρέμα γάλακτος. Παράλληλα, οι εργαζόμενοί
της υλοποίησαν εθελοντική δράση και συγκέν-
τρωσαν τσουρέκια & κουλουράκια, που τα προσέ-
φεραν την περασμένη Τρίτη, μαζί με χειροποίητες
κάρτες με τις ευχές τους. Σκοπός τους ήταν να
στείλουν ένα μήνυμα αγάπης σε κάθε δωμάτιο, σε
κάθε ένα ηλικιωμένο συνάνθρωπό μας.

1.500.000 μερίδες τροφίμων 
μέσα στο 2020

Το φετινό Πάσχα η ΔΕΛΤΑ ενισχύει με προϊόν-
τα της πλήθος κοινωφελών φορέων, προσφέρον-
τας 70.000 μερίδες τροφίμων και καλύπτοντας βα-
σικές διατροφικές ανάγκες των συνανθρώπων
μας που τα χρειάζονται. Μέσα στο 2020 η ΔΕΛΤΑ

διέθεσε 1.500.000 μερίδες τροφίμων, μέσω αξιό-
πιστων φορέων σε όλη τη χώρα, ενώ συνεχίζει για
όλη τη σχολική χρονιά 2020-2021 το πρόγραμμα
στήριξης ευάλωτων πολύτεκνων οικογενειών, σε
συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», κα-
λύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των παιδιών σε γά-
λα και γιαούρτι.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες πραγματοποι-
ήθηκαν λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και
τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που
απαιτούνταν τόσο για την ασφάλεια των ηλικιωμέ-
νων όσο και των εργαζομένων της ΔΕΛΤΑ.

Η ΔΕΛΤΑ

Η ΔΕΛΤΑ συνεργάζεται σταθερά με πάνω από
1.100 παραγωγούς γάλακτος, απορροφώντας το
25% της ελληνικής παραγωγής γάλακτος. Παρά-
γει τα προϊόντα της στην Ελλάδα, στηρίζοντας την
ελληνική οικονομία, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες
στις οποίες δραστηριοποιείται.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το όραμα της είναι
“να προσφέρουμε στον Έλληνα καταναλωτή τη δυ-
νατότητα να μεγαλώνει, να ζει και να απολαμβάνει
καθημερινά μία ανώτερη ποιοτική τροφή. Να συ-
νεισφέρουμε και εμείς στην Ελληνική Οικογένεια
για μία καλύτερη ζωή. Να είμαστε πρεσβευτές διε-
θνώς της Ελληνικής Διατροφής προσφέροντας
καινοτόμα προϊόντα απαράμιλλης ποιότητας. Όλα
αυτά με ευθύνη και ευαισθησία προς τον άνθρω-
πο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Να εξασφαλί-
ζουμε ικανοποιητικές και συνεχώς βελτιούμενες
αποδόσεις για τους μετόχους μας, ώστε να είμαστε
σε θέση να πραγματοποιούμε τους παραπάνω στό-
χους με Δύναμη, Αισιοδοξία, Διορατικότητα και
στο Μέλλον”.

INFO
1952: Η ίδρυση
της εταιρείας
από τον
Αριστείδη
Δασκαλόπουλο
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Νέα σειρά “BreadYouLove” από την Αλλατίνη
Η νέα σειρά “BreadYouLove” από την

Αλλατίνη, ένας συνδυασμός καινοτο-
μίας, παράδοσης αλλά και ευκολίας, πε-
ριλαμβάνει τις εξής προτάσεις :

Ηπειρώτικα Ζυμώματα για Χωριάτικο
Ψωμί & Πίτες: εμπνευσμένο από συντα-
γές των ορεινών χωριών της Ηπείρου,
συνδυάζει εξαιρετικής ποιότητας αλεύρι
από διαλεκτά σκληρά σιτάρια και είναι
ιδανικό για την παρασκευή χωριάτικου
ψωμιού ή παραδοσιακών πιτών με τρα-
γανό φύλλο.

Αγιορείτικο με άλευρα Ολικής Άλε-
σης Πετρόμυλου: εμπνευσμένο από τις
παραδοσιακές συνταγές των μοναχών
του Αγίου Όρους, συνδυάζει εξαιρετικής
ποιότητας άλευρα σιταριού αλεσμένο σε
Πετρόμυλο και σίκαλη ολικής άλεσης,
προσφέροντάς σας το αγαπημένο «Αγιο-
ρείτικο» ψωμί.

Διαλεχτό Πολύσπορο: συνδυάζει
εξαιρετικής ποιότητας άλευρα σιταριού
και σίκαλης, μαζί με ένα πλούσιο μείγμα
γευστικών σπόρων και νιφάδων δημη-
τριακών, για την εύκολη παρασκευή πο-
λύσπορου ψωμιού στο σπίτι.

Ιταλικά Ζυμώματα για Pizza&Focac-
cia: εμπνευσμένο από συνταγές της Ιτα-
λίας, συνδυάζει εξαιρετικής ποιότητας
αλεύρι από μαλακό σιτάρι (τύπου 00) για

την παρασκευή μίας αυθεντικής Ιταλικής
pizza με λεπτή ζύμη ή ενός αφράτου ψω-
μιού focaccia με πλούσια γεύση ελαι-
όλαδου.

Με τη νέα σειρά ΑΛΛΑΤΙΝΗ “Brea-
dyoulove” όλοι, μπορούν να φτιάχνουν
το δικό τους σπιτικό ψωμί. Γιατί είναι ευ-
χάριστο, εύκολο και χαλαρωτικό.

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο First Crop
Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλα-

δο Πρώτης ΣυγκομιδήςFirstCrop πα-
ράγεται από την εταιρεία LYRAKIS FA-
MILY, που παρέχει στους καταναλω-
τές κρητικά προϊόντα υψηλής ποιότη-
τας, με μεγάλη θρεπτική αξία, που βα-
σίζονται σε εξαιρετικό παρθένο ελαι-
όλαδο. Το προϊόν προέρχεται από
επιλεγμένες άγουρες ελιές ποικιλίας
Κορωνέικη, που η συγκομιδή τους ξε-
κινάει στην αρχή της ελαιοκομικής
περιόδου και χαρίζουν στους λάτρεις
της ποιότητας ένα ιδιαίτερο ελαιόλα-
δο πλούσιο σε σίδηρο, φυσικά αντιο-
ξειδωτικά, βιταμίνες και μέταλλα. Τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Fir-
stCorp και η υψηλή περιεκτικότητα σε
πολυφαινόλες, που το έχουν αναδεί-
ξει ως προϊόν πολύτιμης διατροφικής
και φαρμακευτικής αξίας.Το έντονο
πράσινο χρώμα του, η πικάντικη κι ευ-
χάριστη πικρή γεύση, η βελούδινη
υφή και το πλήθος των ποιοτικών χα-
ρακτηριστικών του το καθιστούν ιδα-
νική επιλογή για το τραπέζι.



8

Πευκοθύμαρο Meligyris
Το μέλι Meligyrisτων Ελ-

ληνικών Δασών, Πευκοθύ-
μαρο, προέρχεται από τα
πεύκα και τα θυμάρια που
συνυπάρχουν στο κρητικό
οικοσύστημα και δίνουν ένα
πολύ ξεχωριστό μέλι, που
συναντάται μόνο στις παρά-
λιες ζώνες του Αιγαίου Πε-
λάγους και πουθενά αλλού
στον κόσμο. Αποτελεί ένα
σκουρόχρωμο μέλι με
πλούσιο άρωμα που συλλέ-
γεται το Σεπτέμβρη και έντο-
νη γεύση. Δεν κρυσταλλώ-
νει εύκολα. Είναι πλούσιο σε
μέταλλα και πρωτεΐνες με
ευεργετική δράση στο ανα-
πνευστικό και πεπτικό σύ-
στημα και είναι τέλεια επιλο-
γή για τον καφέ και το τσάι.
Ταιριάζει θαυμάσια πάνω σε
λουκουμάδες, κέικ, μελο-
μακάρονα, κρέπες και τηγα-
νίτες. Είναι διαθέσιμο στην
αγορά σε γυάλινο βάζο των
120g, των 300g και των
450g ή σε μεταλλικό δοχείο
των 250g, των 400g, των
700g και 1500g.

Γλυκά του κουταλιού Λεμονοδάσος
Με έμπνευση από τη μαγεία και την

ιστορία του Λεμονοδάσους, η οικογέ-
νεια Βλάχου δημιουργεί σήμερα τη
σειρά προϊόντων Lemonodasos, χρη-
σιμοποιώντας ταυτόχρονα και την το-
πική παραγωγή ως πρώτη ύλη.Τα γλυ-
κά του κουταλιού Λεμονοδάσοςείναι-
χειροποίητα και βασίζονται σε μια πα-
λιά παραδοσιακή συνταγή. Για την πα-
ρασκευή τους χρησιμοποιούμε μόνο
φρέσκα φρούτα από τοπικούς παρα-
γωγούς. Τα αγνά συστατικά, ο σεβα-
σμός στην παράδοση και η χαρά της
δημιουργίας κάνουν τα γλυκά του
κουταλιού Λεμονοδάσος τόσο μοναδι-
κά και γευστικά, σαν τα γλυκά της για-
γιάς.Τα γλυκά του κουταλιού Λεμονο-
δάσος διατίθενται στις ακόλουθες
γεύσεις: Πορτοκάλι, Λεμόνι, Βύσσινο,
Κυδώνι.Το Λεμονοδάσος του Πόρου
Τροιζηνίας, μια έκταση 500 στρεμμά-
των από λεμονιές, απλωμένη κατά μή-
κος των ακτών της Πελοποννήσου
αποτελεί ακόμα και σήμερα σημείο
αναφοράς για την περιοχή.



Το Λαδοτύρι Μυτιλήνης Π.Ο.Π. ΜΥΣΤΑ-
ΚΕΛΛΗ, γνωστό και ως “κεφαλάκι Μυτιλή-
νης”, παράγεται από αιγοπρόβειο παστεριω-
μένο γάλα, ωριμάζει για τρεις τουλάχιστον μή-
νες  και ανήκει στη κατηγορία των σκληρών
τυριών.  Παράγεται αποκλειστικά μόνο στο νη-
σί της Λέσβου, έχει χρώμα ελαφρά κίτρινο και
διαθέτει πικάντικη γεύση, με ένα ιδιαίτερο
άρωμα, αφήνοντας μια ευχάριστη γεμάτη επί-
γευση με έντονη προσωπικότητα.Ιδανικός με-
ζές για το ούζο, τσίπουρο ή κρασί, καταναλώ-
νεται και μόνο του, φρέσκο ή ψημένο (λαδοτύ-
ρι σαγανάκι). Χρησιμοποιείται σε συνταγές
παραδοσιακές όπως το σφουγγάτο Μυτιλή-
νης, κολοκυθοανθούς καρέ του κρέατος. Το
Λαδοτύρι Μυτιλήνης Π.Ο.Π.ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ
διατίθεται σε:

-Κεφαλάκι του 1 κιλού αεροστεγώς κλει-
σμένο (vacuum)

-Ροδέλα των 250 έως 500 γραμμαρίων αε-
ροστεγώς κλεισμένη (vacuum)

-Τριμμένο σε συσκευασίες των 200 γραμ-
μαρίων και του 1 και 1,50 κιλού

-Σχάρας σε ροδέλα πάχους 1 εκατοστού
και βάρους 130 γραμμαρίων που συνοδεύε-
ται με την συνταγή παρασκευής του (Λαδοτύρι
SAGANAKI).

Λαδοτύρι Μυτιλήνης Π.Ο.Π. ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ

Κριτσίνια με superfoods από την Τσάνος

Η εταιρεία Τσάνος,ακολουθώντας τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις,έχει
λανσάρει στην αγορά μια απολαυστική σειρά κριτσινιών με υψηλό περιεχόμε-
νο σε Super Foods. Είναιφτιαγμένα με 100% φυσικά υλικά, χωρίς συντηρητι-
κά, χωρίς ζάχαρη. Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα σούπερ μάρκετστις παρα-
κάτω γεύσεις:Κουρκουμά και Κόλιανδρο, Κινόα και Δενδρολίβανο, Παντζάρι,
Chia και μάραθο. Πωλούνται σε πακετάκι των 55 γρ., ιδανικό για το σχολείο,
για τη δουλειά, για το πάρκο, για όλες τις ώρες τις ημέρας.

Γραβιέρα με τσίλι Μπάφας
Για την παραγωγή της Γραβιέρας με τσί-

λιΜπάφας δόθηκε μια ιδιαίτερη πινελιά στην
ήδη γνώριμη  γραβιέρα. Είναι ένας πικάντι-
κος συνδυασμός με μοναδική  γεύση για
τους λάτρεις των καυτερών φαγητών, που
συνδυάζεται επίσης υπέροχα ως συνοδευτι-
κό ποτών. Η επιχείρηση τυροκομικών προ-
ϊόντωνΜπάφαςξεκίνησε το 1967 και σήμερα
παρασκευάζει Φέτα, Γιδοτύρι, Ανθότυρο,
Μυζήθρα, Γιαούρτι, Βούτυρο αλλά και όλη
την γκάμα των σκληρών τυριών Γραβιέρα,
Κεφαλογραβιέρα, Κεφαλοτύρι, Πεκορίνο.
Στον μακρύ κατάλογο προστέθηκαν επίσης
δύο νέοι τύποι τυριών Γραβιέρα με τσίλι και
Γραβιέρα με πιπέρι.
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