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Στην αξιοποίηση της χαρουπιάς
και των προϊόντων της με στόχο την
ανάδειξη του προϊόντος και της δια-
τροφικής του αξίας στοχεύει η Περι-
φέρεια Κρήτης μέσω προγραμματι-
κής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο
Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογει-
ακό Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο της
σύμβασης τα δύο Ακαδημαϊκά Ιδρύ-
ματα θα υλοποιήσουν δράσεις
όπως: Συλλογή επιλεγμένων δειγ-
μάτων φυτικού υλικού χαρουπό-
δεντρων με τα επιθυμητά φαινοτυ-
πικά χαρακτηριστικά στην Περιφέ-
ρεια Κρήτης. Κύριο μέλημα είναι η
συλλογή, προς μελέτη, των διαθέσι-

μων γενετικών πόρων, ήδη προσαρ-
μοσμένων στο κλίμα της Κρήτης και
ευρύτερα στην περιοχή της Μεσο-
γείου. Το αντικείμενο του έργου θα
υλοποιηθεί εντός διαστήματος
τριάντα έξι μηνών. Σκοπός του είναι
η ανάπτυξη έρευνας για τη χαρου-
πιά και τα προϊόντα της, με περαιτέ-
ρω οφέλη για την οικονομία της
Κρήτης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης
του οικοσυστήματος καινοτομίας
της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω δρά-
σεων ακαδημαϊκής καινοτομίας και
σύνδεση τους με την επιχειρηματι-
κότητα. Βασικός στόχος των δράσε-
ων είναι η ανάδειξη των ιδιοτήτων

της χαρουπιάς, οι πιθανές χρήσεις
των προϊόντων της ενισχύοντας την
αλυσίδα αξίας στον αγροδιατροφι-
κό τομέα και στον τομέα της υγείας,
στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυ-
πνης Εξειδίκευσης. Η χαρουπιά
αποτελεί μεσογειακό είδος με μεγά-
λη ιστορία στην Κρήτη, καθώς συνι-
στούσε, διαχρονικά, σημαντικό
στοιχείο της παραδοσιακής διατρο-
φής των κατοίκων της. Ευρήματα
επιστημονικών μελετών υποστηρί-
ζουν πιθανές χρήσεις των προϊόν-
των της χαρουπιάς με αντιοξειδωτι-
κή, αντιφλεγμονώδη, αντιδιαβητική
και αντιδυσλιπιδαιμική δράση.
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Δράσεις για την αξιοποίηση 
των προϊόντων χαρουπιάς



Η FrieslandCampina Hellas-
ΝΟΥΝΟΥ αρχίζει μια νέα
εποχή βιωσιμότητας και
αλλάζει όλες τις
συσκευασίες των
παραγομένων γαλάτων στο
Πρότυπο Εργοστάσιο
ΝΟΥΝΟΥ στην Πάτρα με
οικολογικές συσκευασίες
Tetra Pak®.

Η εταιρεία, στο πλαίσιο του ορά-
ματος βιωσιμότητάς της
«Θρέφοντας έναν καλύτερο

πλανήτη», αποδεικνύει στην πράξη το
αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περι-
βάλλον, σήμερα και για τις επόμενες
γενιές, μέσα από μία ολιστική προσέγ-
γιση με περιβαλλοντικό πρόσημο και
πολλαπλασιαστική αξία για την Κοινω-
νία. Πρωτοπορεί, γιατί είναι η πρώτη
και μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα
που έχει επιλέξει τη χρήση αυτής της
οικολογικής συσκευασίας.

Η νέα συσκευασία

Η νέα οικολογική συσκευασία εί-
ναι φιλική προς το περιβάλλον, καθώς
αποτελείται από υλικά που προέρχον-
ται κατά 86% από ανανεώσιμες φυτι-
κές πηγές. Το 100% του χαρτιού προ-
έρχεται από πιστοποιημένα δάση FSC
και άλλες ελεγχόμενες πηγές ξυλεί-
ας, ενώ το 60% του πλαστικού είναι
από ζαχαροκάλαμο. Μέσα από αυτήν
την πρωτοβουλία, η εταιρεία εξοικο-
νομεί 334 τόνους πλαστικό από πε-

τρέλαιο τον χρόνο και μειώνει κατά
19% τις εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα (CO 2), που δημιουργούνται
από την παραγωγή των συσκευασιών.

Έτσι, η FrieslandCampina Hellas -
ΝΟΥΝΟΥ μεγιστοποιεί απτά τη συμ-
βολή της για ένα πιο βιώσιμο περιβάλ-
λον, καθώς η καινοτόμα οικολογική
συσκευασία, που «ήρθε» για πρώτη
φορά στην ελληνική αγορά τον Φε-
βρουάριο του 2021 με το λανσάρισμα
του γάλακτος ψυγείου NOYNOY Fa-
mily Bio, επεκτείνεται ήδη σε όλη τη
γκάμα NOYNOY Family.

Αυστηρά πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και ασφάλειας

Επιπλέον, θα εφαρμοστεί ευρέως
σε όλα τα προϊόντα ψυγείου της εται-
ρείας, που παράγονται στο Πρότυπο
εργοστάσιο ΝΟΥΝΟΥ στην Πάτρα για
τα καταστήματα τροφίμων και την
επαγγελματική αγορά με τα αυστηρά
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
ασφάλειας και συγκεκριμένα με βάση
το πρότυπο ασφάλειας τροφίμων
FSSC 22000, το πρότυπο υγιεινής και
ασφάλειας OHSAS, ISO 18001 και το
περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001.

Η FrieslandCampina Hellas -
ΝΟΥΝΟΥ διευρύνει διαρκώς «το θετι-
κό της αποτύπωμα στην Κοινωνία και
το Περιβάλλον μέσα από την καινοτό-
μο σειρά οικολογικών συσκευασιών,
εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή βιωσι-
μότητας, "Θρέφοντας έναν καλύτερο
πλανήτη" για όλους στην Ελλάδα!».
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Τα προϊόντα της χαρουπιάς
έχουν σημαντικές χρήσεις
στη κτηνοτροφία, τη φαρ-
μακευτική και τη βιομηχα-
νία. Στο πλαίσιο αυτό, η Πε-
ριφέρεια Κρήτης μέσω
προγραμματικής σύμβασης
με το Πανεπιστήμιο Κρήτης
και το Ελληνικό Μεσογει-
ακό Πανεπιστήμιο στοχεύει
στην αξιοποίηση της.

Θύμιος Κτενίδης 



Το… απόλυτο στο Μόντρεαλ για 
τους ελαιώνες Σακελλαρόπουλου

 Μια απόλυτη και εξαιρετικά μεγάλη διάκριση
για Έλληνα ελαιοπαραγωγό σημειώθηκε στον
Καναδά, με 12 στα 12 για τους βιολογικούς
ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, στον διεθνή
διαγωνισμό ελαιολάδων CANADA
International Olive Oil Competition 2021.

Τ αυτόχρονα, οι 12 βραβεύσεις αυτές, συμπληρώνουν
έναν νέο αριθμό ρεκόρ. Τα 331, πλέον, διεθνή βρα-
βεία που έχουν συγκεντρώσει τα βιολογικά ελαιοπρο-

ϊόντα των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου αποτελούν ένα παγ-
κόσμιο ρεκόρ βραβεύσεων για Έλληνα ελαιοπαραγωγό Sin-
gle Estate – Terroir. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει την δυναμι-
κή της Ελληνικής ελαιοκομίας, τοποθετώντας την Ελλάδα και
την Σπάρτη Λακωνίας, στις πιο σημαντικές θέσεις του παγκό-
σμιου ελαιοκομικού χάρτη, αποτελώντας μεγάλη και ιδιαίτε-
ρη τιμή για τους ελαιώνες Σακελλαρόπουλου.

Η διαδικασία του διαγωνισμού

Πιο συγκεκριμένα, οι δώδεκα αυτές βραβεύσεις προέρ-
χονται από την πρώτη έκδοση του διεθνή διαγωνισμού CA-
NADA IOOC που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μόντρεαλ,
στην περιοχή του Κεμπέκ στον Καναδά. Ο συγκεκριμένος
διεθνής διαγωνισμός εφαρμόζει αυστηρά standards αξιολό-
γησης, βασιζόμενος στις γευσιγνωστικές μεθόδους που ορί-
ζει το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, αποκλειστικά με την
μέθοδο της τυφλής γευσιγνωσίας (blind tasting).

Η γευσιγνωστική δοκιμή των ελαιολάδων στον CANADA
IOOC 2021, πραγματοποιείται από ειδικούς γευσιγνώστες
ελαιολάδου (expert panel tasters) διεθνούς κύρους, προερ-
χόμενους από διάφορες χώρες του κόσμου.

Για το 2021, συμμετείχαν εκατοντάδες ελαιόλαδα από
πολλές ελαιοπαραγωγικές χώρες με πολύ υψηλό επίπεδο
ποιότητας, ενώ ο διεθνής διαγωνισμός ελαιολάδων CANA-

DA International Olive Oil Competition είναι ο διαγωνισμός
που τον παρακολουθούν ιδιαίτερα στην Αμερικάνικη ήπειρο,
κυρίως στην βόρεια Αμερική αλλά ταυτόχρονα και σε πολλές
χώρες παγκοσμίως.

Τα βραβεία και οι βαθμολογίες 
των ελαιόλαδων

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, τιμήθηκαν
με 12 εξαιρετικές βραβεύσεις σε ισάριθμες συμμετοχές
ελαιολάδων τους, με παράλληλα με πολύ υψηλές βαθμολο-
γίες και συγκεκριμένα:

MASTERPIECE Blend evoo - Πλατινένιο Βραβείο
(98/100)

Flavored Gourmet ENIGMA - Πλατινένιο Βραβείο
(97/100)

MAJESTIC Blend evoo - Χρυσό Βραβείο (94/100)
SYLLEKTIKON Gourmet evoo - Χρυσό Βραβείο (94/100)
GEMSTONE Blend evoo - Χρυσό Βραβείο (94/100)
OLEOASTRON Gourmet Evoo - Χρυσό Βραβείο

(93/100)
FYLLIKON Βιολογικό Πρωτέλαιο - Χρυσό Βραβείο

(93/100)
AGOURELAIO Βιολογικό - Χρυσό Βραβείο (92/100)
ARMONIA Βιολογικό - Ασημένιο Βραβείο (85/100)
ENSTAGMA Saffron Evoo - Ασημένιο Βραβείο (84/100)
ARMONIKON Βιολογικό - Ασημένιο Βραβείο (82/100)
ENSTAGMA Saffron and Sage - Ασημένιο Βραβείο

(82/100)
Όλες αυτές οι εξαιρετικά υψηλές βραβεύσεις στο Μόν-

τρεαλ του Καναδά αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για τους βιολογι-
κούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, με κορυφαίες την ανά-
δειξη των ελαιολάδων MASTERPIECE Gourmet Evoo και
Flavored Gourmet ENIGMA olive oil στα κορυφαία του δια-
γωνισμού και με τις απόλυτα υψηλές βαθμολογίες, 98/100
και 97/100 αντίστοιχα.

INFO
331 συνολικά 
οι διεθνείς
βραβεύσεις για
τους ελαιώνες
Σακελλαρόπουλου
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Coca-Cola HBC: Αποκτά το 30% της Caffe Vergnano
Η Coca-Cola HBC συμφώνησε να αποκτήσει με-

ρίδιο 30% στην ιταλική εταιρεία καφέ Caffe Vergna-
no, για ένα ποσό που δεν ανακοινώθηκε.

Η εξαγορά, η οποία πραγματοποιείται μέσω της
εξ ολοκλήρου θυγατρικής CCH Holdings, αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του τρέ-
χοντος έτους.

Επιπλέον, η Coca-Cola HBC και η Caffe Vergna-
no θα συνάψουν συμφωνία αποκλειστικής διανομής
για τα προϊόντα της Vergnano στις περιοχές όπου
δραστηριοποιείται η Coca-Cola εκτός της Ιταλίας.

Η Caffe Vergnano είναι μια οικογενειακή ιταλική
εταιρεία καφέ που εδρεύει στη Santena της Ιταλίας.
Είναι ένας από τους παλαιότερους καβουρντισμέ-
νους καφέδες στην Ιταλία, με ρίζες που χρονολο-
γούνται από το 1882.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC,
Zoran Bogdanovic, δήλωσε: «Είμαστε ευγνώμονες
για την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει η οικογέ-
νεια Vergnano και είμαστε ενθουσιώδεις για τις ευ-
καιρίες που προσφέρει η συγκεκριμένη μάρκα. Με
την Caffe Vergnano, είμαστε σε θέση να δημιουργή-
σουμε ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο καφέ που καλύ-
πτει ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων των καταναλω-
τών. Σεβόμαστε την 140χρονη ιστορία της εταιρείας
και την αφοσίωση και το πάθος των τεσσάρων γε-
νιών που δημιούργησαν μια τόσο πλούσια και φημι-
σμένη μάρκα καφέ».

O Γρηγόρης υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας
Ο Γρηγόρης εντάχθηκε

στην πρωτοβουλία του ΚΕΑΝ
και του Diversity Charter της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογρά-
φοντας τη Χάρτα Διαφορετικό-
τητας για τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις, η οποία στοχεύει στην
εξάλειψη κάθε είδους απο-
κλεισμού από τον εργασιακό
χώρο.

Όπως σημειώνεται στην
ανακοίνωση «μία από τις αρ-
χές του Γρηγόρη, είναι ο σεβα-
σμός της διαφορετικότητας
στο περιβάλλον εργασίας και η
επιλογή εργαζομένων με βάση
αντικειμενικά κριτήρια αξιολό-
γησης, παρέχοντας ίσες ευκαι-
ρίες σε όλους. Οι άνθρωποι
του Γρηγόρη, εκπαιδεύονται,
εξειδικεύονται και αναπτύσ-
σονται σε ένα δυναμικό και ευ-
χάριστο περιβάλλον εργασίας,
με αμφίδρομη επικοινωνία,
αρμονική συνεργασία και κα-
τανόηση».
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Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προτίθε-
ται να συμμετάσχει στην 85η Διεθνή Έκθε-
ση Θεσσαλονίκης που θα διεξαχθεί στο
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
το χρονικό διάστημα 11 έως 19 Σεπτεμβρί-
ου 2021, σε συνεργασία με την Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).

Η ΚΕΕΕ μαζί με όλα τα Επιμελητήρια
της Ελλάδος έχουν κλείσει τα κεντρικά Πε-
ρίπτερα 2 & 3 της Έκθεσης εμβαδού 4.000
m2.

Σημειώνεται ότι η 85η ΔΕΘ, στην οποία
θα συμμετέχουν ως τιμώμενη χώρα η Ελ-
λάδα, θα πλαισιωθεί από ένα πλούσιο επι-
χειρηματικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό
πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, τα
δε οφέλη προβολής για τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις θα είναι πολλαπλά.

Τα μέλη του Επιμελητηρίου μέσα από
το περίπτερό του στην 85η ΔΕΘ μπορούν
κατά τη διάρκεια της έκθεσης, να προβάλ-
λουν την επιχείρηση τους και να διαφημί-
σουν τα προϊόντα τους μέσω έντυπου δια-
φημιστικού υλικού ή δειγμάτων των προ-
ϊόντων τους ή και να προβούν σε πώλησή
τους.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμ-
μετάσχουν στην 85η ΔΕΘ καλούνται να δη-
λώσουν το ενδιαφέρον τους έως την Πα-
ρασκευή 9 Ιουλίου 2021.

ΕΔΟΑΟ-ΚΕΟΣΟΕ-ΣΕΟ: Ζητούν άμεση ενίσχυση του αμπελοοινικού κλάδου
Επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό,
με την οποία εκφράζουν την ανησυχία του
αμπελοοινικού κλάδου για την καθυστέ-
ρηση λήψης επειγόντων μέτρων για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορο-
νοϊού, απέστειλαν η ΕΔΟΑΟ, η ΚΕΟΣΟΕ
και ο ΣΕΟ.

Για την ενδυνάμωση του κλάδου οι ορ-
γανώσεις του αμπελοοινικού τομέα προ-
τείνουν είτε το Μέτρο 21 του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), που
αφορά τις ενισχύσεις προς τους παραγω-
γούς που επλήγησαν από την πανδημία
του κορονοϊού, είτε τη χορήγηση ενισχύ-
σεων ήσσονος σημασίας-de minimis.

Παράλληλα, ζητούν, όχι μόνο τη δια-
σφάλιση, αλλά την αύξηση του ποσού των
20 εκατ. ευρώ για το μέτρο του «πράσινου
τρύγου».

Στην 85η ΔΕΘ το Επιμελητήριο Χαλκιδικής
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Χρυσά αστέρια Ανώτερης Γεύσης
για τη Βιομηχανία Ζυμαρικών Ήλιος

Τρία ακόμα εξαιρετικά προϊόντα της
Βιομηχανίας Ζυμαρικών Ήλιος έλαβαν
Βραβεία Ανώτερης Γεύσης (Superior
Taste Awards) από το International
Taste Institute (ITI) στην φετινή
διοργάνωση όπως ανακοινώθηκε πριν
μερικές ημέρες.

Τα προϊόντα που βραβεύτηκαν
Συγκεκριμένα, το Ήλιος Λαζανάκι Βιολογικό

έλαβε Superior Taste Award με 1 χρυσό αστέρι, το
Ήλιος Βιολογικό CousCous Kids με Καλαμπόκι,
Ρύζι και Ρεβύθια έλαβε Superior Taste Award με 2
χρυσά αστέρια και το Ήλιος Τορτελόνι με Σπανάκι
και τυρί Ρικότα Χωρίς Γλουτένη έλαβε Superior Ta-
ste Award με 2 χρυσά αστέρια.

Τα Βραβεία Ανώτερης Γεύσης (Superior Taste
Awards) αποτελούν μια πιστοποίηση η οποία δίδε-
ται σε όσα προϊόντα φτάσουν ή ξεπεράσουν (με
βαθμολογία γευστικής αξιολόγησης >70%) τις
προσδοκίες 200 διάσημων και καταξιωμένων σεφ
και σομελιέ από 15 Ευρωπαϊκές λέσχες αρχιμαγεί-
ρων και συλλόγους σομελιέ, που αποτελούν την
κριτική επιτροπή του ΙΤΙ.

Στόχος η άριστη ποιότητα
Η κα Αθανασία Δάκου, Εμπορική Διευθύντρια

και μέλος ΔΣ της Βιομηχανίας Ζυμαρικών Ήλιος
δηλώνει: «Από το 1932, η Βιομηχανία Ζυμαρικών
Ήλιος χαρακτηρίζεται από τη δυναμική της παρου-
σία στην αγορά των ζυμαρικών. Για σχεδόν 90
χρόνια, παρέχουμε σε μικρούς και μεγάλους, στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, νόστιμα, υψηλής ποι-
ότητας, εξαιρετικά Ελληνικά ζυμαρικά, που παρά-
γονται αποκλειστικά από 100% σιμιγδάλι σκληρού
σίτου. Στόχος μας πάντα, η άριστη ποιότητα και η
συνεχής καινοτομία που σε συνδυασμό με την
αγάπη και το μεράκι μας για ό,τι κάνουμε, προ-
ωθούν με τον καλύτερο τρόπο τον άριστο συνδυα-
σμό και την αρμονική συνύπαρξη της παράδοσης
με τα στοιχεία της σύγχρονης γαστρονομίας και
οδηγούν τα ζυμαρικά Ήλιος σταθερά εδώ και πολ-
λά χρόνια στην καρδιά και στο τραπέζι εκατομμυ-
ρίων οικογενειών κάθε μέρα! Νιώθουμε περήφα-
νοι για την θετική αξιολόγηση των προϊόντων μας
και χαιρόμαστε πολύ που με την φετινή βράβευση
των 3 προϊόντων Ήλιος στον διαγωνισμό ΙΤΙ στις
Βρυξέλλες, 27 ζυμαρικά Ήλιος έχουν βραβευτεί
με 30 συνολικά Βραβεία Ανώτερης Γεύσης για την
ανώτερη γεύση και νοστιμιά τους, την εξαιρετική
υφή τους, το τέλειο σχήμα τους, και το υπέροχο
χρώμα τους τα τελευταία 10 χρόνια που συμμετέ-
χουμε στον διαγωνισμό».

INFO
27 ζυμαρικά Ήλιος
έχουν βραβευτεί
με 30 συνολικά
Βραβεία Ανώτερης
Γεύσης



Μια πρωτοποριακή σειρά Smoothies φέρνει η ΔΕΛΤΑ για
να προσθέσει γεύση και δροσιά σ’ αυτό το καλοκαίρι! Η νέα
σειρά αποτελείται από τέσσερις μοναδικούς συνδυασμούς
γεύσεων, δημιουργώντας τα πιο γευστικά και υγιεινά Smooth-
ies: 

Το LIFE Smoothie Green Power συνδυάζει βιταμίνες, σίδη-
ρο και αντιοξειδωτικές ουσίες με το σπανάκι και τη δροσιστική
γεύση του αγγουριού. 

Το LIFE Smoothie Berry Boost βάζει στο ίδιο μπουκάλι τα
πλούσια σε πολυφαινόλες και βιταμίνη C μύρτιλα, μαζί με τους
πολύτιμους καρπούς της πολυβιταμινούχου αρώνιας. 

Το LIFE Smoothie Energy Shot έχει το χρώμα και τη δύνα-
μη του ήλιου συνδυάζοντας τον χρυσαφένιο κουρκουμά τα
αρωματικά φρούτα του πάθους, το τροπικό - πλούσιο σε βιταμί-
νες μάνγκο  και τους γεμάτους καφεΐνη καρπούς γκουαρανά. 

Το LIFE Smoothie Fiber & GO προσθέτει στο κλασικό και
αγαπημένο πορτοκάλι, κόκκινα γκρέιπφρουτ και καλοκαιρινά
ροδάκινα δημιουργώντας ένα χορταστικό Smoothie. 

Φτιαγμένα αποκλειστικά και μόνο από 100% πραγματικά
φρούτα και λαχανικά! Οι εκρηκτικοί αυτοί συνδυασμοί δεν δη-
μιουργήθηκαν μόνο για τη μοναδική τους γεύση, αλλά και για
την υψηλή διατροφική τους αξία. Ειδικά σε μια περίοδο που η
θωράκιση του οργανισμού με πολύτιμες βιταμίνες γίνεται ακό-
μα πιο σημαντική, τα νέα Life Smoothies από τη ΔΕΛΤΑ συμ-
βάλλουν στη σωστή διατροφή μ’ έναν μοναδικό γευστικό τρό-
πο!
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Μέλι Πορτοκαλιάς Καράλης
Το Μέλι Πορτοκαλιάς Καράλης

διατίθεται σε συσκευασίες των
250, 500 γραμμαρίων και του 1 κι-
λού. Η πορτοκαλιά αποτελεί μια
σημαντική πηγή νέκταρος για τις
μέλισσες και το μέλι της είναι ιδιαί-
τερα αρωματικό. Έχει εξαιρετικά
ιδιαίτερη γεύση και έντονο, υπέ-
ροχο άρωμα. Το χρώμα του μελι-
ού είναι χρυσοκίτρινο και κρυ-
σταλλώνει πολύ γρήγορα. Η θρε-
πτική του αξία είναι υψηλή, καθώς
είναι πλούσιο σε ψευδάργυρο και
σε εσπεριδίνη. H συλλογή διαφό-
ρων ποικιλιών μελιού της Καρά-
λης ξεκίνα νωρίς την άνοιξη, από
τον καμπό της Ηπείρου και κατα-
λήγει στην οροσειρά της Πίνδου
που είναι πλούσια σε χλωρίδα εμ-
πλουτίζοντας το μέλι με διάφορα
βότανα. Τα προϊόντα της εταιρείας
δεν δέχονται καμία επεξεργασία
καθ’ όλη την διαδικασία εξαγωγής
από την κυψέλη έως που να φτά-
σει στα χέρια του καταναλωτή.

Νέα LIFE Smoothies από τη Δέλτα



Ξύγαλο Σητείας Κουβαράκης
Η εταιρεία Κουβαράκης είναι μια οι-

κογενειακή επιχείρηση που δημιουρ-
γήθηκε από ανθρώπους με μεγάλη
αγάπη για το αντικείμενο. Με γνώμονα
την υψηλή διατροφική αξία και τον σε-
βασμό στην παράδοση παράγει, συ-
σκευάζει και προσφέρει γαλακτοκομι-
κά και τυροκομικά προϊόντα υψηλής
ποιότητας. Διαθέτει, μεταξύ άλλων, το
Ξύγαλο Σητείας, ένα τυροκομικό προ-
ϊόν, από κατσικίσιο, αιγοπρόβειο ή και
πρόβειο γάλα, με χρώμα λευκό, χωρίς
σχήμα, με αλοιφώδη ή/και κοκκώδη
υφή και δροσερή, υπόξινη, ελαφρώς
αλμυρή γεύση και ευχάριστο χαρακτη-
ριστικό άρωμα. Αποτελεί ένα θεσπέσιο
παραδοσιακό έδεσμα το οποίο έχει
αναγνωριστεί και προτείνεται από πολ-
λούς Έλληνες και ξένους γαστρονό-
μους. Σερβίρεται σκέτο σαν ορεκτικό
αλλά συνοδεύει εξαιρετικά και πάρα
πολλά άλλα φαγητά όπως ντολμαδά-
κια, γεμιστά, πατάτες τηγανιτές, ντάκο
κ.α. Φημίζεται ότι κάνει καλό στην πέ-
ψη καθώς η μικροχλωρίδα που έχει
ισχυροποιεί τον ανθρώπινο οργανι-
σμό.

Κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας Π.Ο.Π ΚΟΛΙΟΣ
Η Κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας της

γνωστής γαλακτοβιομηχανίας ΚΟΛΙΟΣ
αποτελεί ένα πρόβειο σκληρό τυρί, προ-
στατευόμενης ονομασίας προέλευσης
με αλμυρή και πικάντικη γεύση. Διατίθε-
ται στην αγορά σε συσκευασίες των 250
γραμμαρίων και τριμμένο σε σακουλάκι
των 150 γραμμαρίων. Η ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. Ελ-
ληνική Βιομηχανία Γάλακτος παράγει
αγνά, ελληνικά παραδοσιακά τυροκομι-
κά προϊόντα από το 1948. Από τις δυναμι-
κότερες ελληνικές βιομηχανίες τροφί-
μων και τις πιο σύγχρονες βιομηχανίες
του κλάδου στην Ευρώπη, κατέχει σήμε-
ρα στην Ελλάδα εξέχουσα θέση στην πα-
ραγωγή τυριών και την πρώτη θέση στις
εξαγωγές Φέτας Π.Ο.Π. Στο υπερσύγ-
χρονο εργοστάσιο της ΚΟΛΙΟΣ στο Λι-
μνότοπο Πολυκάστρου Κιλκίς, με καλυμ-
μένη επιφάνεια 52.000 τμ., επεξεργάζε-
ται το φρέσκο πρόβειο, κατσικίσιο και
αγελαδινό γάλα, το οποίο συλλέγει η
εταιρεία καθημερινά από επιλεγμένες
και ελεγχόμενες κτηνοτροφικές μονά-
δες της Μακεδονίας και άλλων περιοχών
της Ελλάδας.
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Πράσινες ελιές Legendary Foods

Η εταιρεία Origenes είναι μια Ελληνική οικογενειακή επιχείρηση επεξεργα-
σίας και τυποποίησης επιτραπέζιας ελιάς με εξειδίκευση στην ελιά
Καλαμών.Δραστηριοποιείται τόσο στο κομμάτι foodservice όσο και στο retail
εξελίσσοντας συνεχώς την γκάμα των προϊόντων της. Το προϊόν Πράσινες ελιές
της σειράς LegendaryFoodsσε συσκευασία των 100 και 250g είναι φτιαγμένο
από ελιές μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους, μαριναριμένες με αρωματικό Ελλη-
νικό θρούμπι, χυμό λεμονιού και την προσθήκη εξαιρετικού παρθένου ελαιολά-
δου (Π.Γ.Ε Λακωνία). Δημιουργούν μια πολύ ενδιαφέρουσα όξινη γεύση.

Λεμονάδα Κρήνη
Το κτήμα ΚΟΥΚΟΥΛΗΘΡΑ έχει μα-

κρόχρονη εμπειρία στη βιομηχανία
των αναψυκτικών, καθώς παράγει
υψηλής ποιότητας ανθρακούχα ροφή-
ματα εδώ και πάνω από 40 χρόνια.
Διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία αναψυ-
κτικών, όπως λεμονάδα, πορτοκαλά-
δα, σόδα και πολλά άλλα, τα οποία εί-
ναι ιδιαιτέρως γνωστά για τη μοναδική
γεύση και τη φρεσκάδα τους. Διαθέτει
στην αγορά και τη Λεμονάδα ‘Κρήνη’
που μπορεί να καταναλωθεί οποιαδή-
ποτε στιγμή της ημέρας. Η γευστική
Λεμονάδα Κρήνη είναι ιδιαιτέρως
γνωστή για τη μοναδική γεύση και το
άρωμά της. Παρασκευάζεται με 100%
Ελληνικά λεμόνια και είναι το τέλειο
αναψυκτικό για κάθε περίσταση.Η
Ν.Κουκουλήθρας& Υιοί Ο.Ε. είναι μια
επιτυχημένη εταιρεία εδώ και πάνω
από τέσσερις δεκαετίες. Πρόκειται για
μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία
ιδρύθηκε τη δεκαετία το 70’, όταν κα-
τασκευάστηκαν οι πρώτες εγκαταστά-
σεις παραγωγής και εμφιάλωσης ανα-
ψυκτικών στην Ατσική Λήμνου.

Τσίπουρο Κωστέας
Το τσίπουρο προστέθηκε στην γκάμα

προϊόντων της επιχείρησης Κωστέα τα τε-
λευταία χρόνια. Γρήγορα όμως κατέλαβε
τις καρδιές των ανθρώπων και έγινε το
αγαπημένο τους τσίπουρο. Διατίθεται σε
41% vol και σε 38% vol σε διάφορες συ-
σκευασίες από 50 ml έως 1 Lt. Η επετει-
ακή φιάλη κρύβει μέσα της ένα υψηλής
ποιότητας ξεχωριστό τσίπουρο. Η ποτο-
ποιία Κωστέας είναι μία τοπική, οικογενει-
ακή επιχείρηση στον κλάδο των αλκοο-
λούχων ποτών και ιδιαίτερα των αποσταγ-
μάτων. Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1962
στην Καλαμάτα από τον Θανάση Κωστέα,
πατέρα των σημερινών συνεχιστών της
οικογενειακής παράδοσης, Παναγιώτη
και Γιώργου Κωστέα.




