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Ανατροπές στο θεσμικό πλαί-
σιο που διέπει την Επιτροπή
Εξέτασης Παρατυπιών και

Παραβάσεων του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί-
μων, η οποία επιβάλλει τις ποινές
για τις παραβάσεις, όπως τη νο-
θεία, στα ΠΟΠ και Γεωγραφικής
Ένδειξης (ΠΟΠ-ΠΓΕ), σχεδιάζει η
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμ-
πατζή. Σύμφωνα με στελέχη του
ΥΠΑΑΤ, η θεσμοθέτηση του αυστη-
ρότερου θεσμικού πλαισίου για
την αποτροπή των ελληνοποιήσε-
ων, το 2020, πρέπει να τύχει της πι-
στής και κυρίως έγκαιρης εφαρμο-
γής του όπως επαναλαμβάνει στο

δημόσιο λόγο της η κ. Αραμπατζή,
χωρίς να κρύβει τον έντονο προ-
βληματισμό της για το μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, που παρατηρείται
μέχρι τώρα μεταξύ της διαπίστω-
σης της παράβασης και της επιβο-
λής των κυρώσεων. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα είναι η τελευταία,
υπό εξέταση υπόθεση με τη νοθευ-
μένη φέτα στη Γερμανία, όταν η
εταιρεία που διαπιστώθηκε να
χρησιμοποιεί αγελαδινό γάλα στην
παραγωγή φέτας είχε παραπεμ-
φθεί υπό άλλο διακριτικό τίτλο
στην Επιτροπή για ανάλογη παρά-
βαση χρόνια πριν. Ωστόσο, η μη
σύγκληση της σχετικής συνεδρία-
σης τότε, είχε ως αποτέλεσμα να

μην επιβληθούν κυρώσεις, να μην
θεωρείται επομένως υπότροπη και
να μην κινδυνεύει με την αφαίρε-
ση της άδειας ΠΟΠ. Προκειμένου
να μην επαναληφθούν φαινόμενα
όπως αυτό της φέτας αλλά και για
να σταλεί ένα μήνυμα προς όλες
τις κατευθύνσεις, η πρωτοβουλία
που έχει αναλάβει η κ. Αραμπατζή
κινείται προς δύο κατευθύνσεις.
Αρχικά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει
το στοκ των παλαιών υποθέσεων
και δεύτερον, να επανεξετάσει το
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την
Επιτροπή με στόχο τη σύντμηση
του χρόνου μεταξύ της διαπίστω-
σης της παράβασης και της επιβο-
λής κυρώσεων.
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Ανατροπές στο θεσμικό πλαίσιο των
ποινών για τη νοθεία της φέτας



Σε 28,56 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι
πωλήσεις της βιομηχανίας
γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ το πρώτο
τρίμηνο 2021 έναντι 27,45 εκατ.
ευρώ το αντίστοιχο περσινό
τρίμηνο, αυξημένες κατά 4%.

Τ α λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλ-
θαν σε 4,53 εκατ. ευρώ έναντι 4,48
εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη προ

φόρων ανήλθαν σε 3,55 εκατ. ευρώ έναντι
3,55 εκατ. ευρώ το 2020. Τα καθαρά κέρδη
μετά από φόρους, ανήλθαν σε 2,82 εκατ.
ευρώ έναντι 2,67 εκατ. ευρώ το πρώτο τρί-
μηνο του 2020.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στον κλάδο
του παγωτού, όπου το πρώτο τρίμηνο δεν
είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτε-
λεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας,
οι πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση σε 3,4
εκατ. ευρώ από 2,4 εκατ. ευρώ το 2020 (αύ-
ξηση 40%). Στη φετινή σεζόν, η άρση των
περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν ως
επακόλουθο της πανδημίας σε συνδυασμό
με την αναμενόμενη αύξηση των τουριστι-
κών ροών από το εξωτερικό, δημιουργούν
προσδοκίες για ισχυρή ανάκαμψη. Σε αυτό
συνεπικουρούν και η επέκταση του δικτύου
πωλήσεων με νέα σημεία μαζί με το λανσά-
ρισμα νέων παγωτών.

Μείωση στις πωλήσεις 
γιαουρτιού

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πω-
λήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν μικρή μεί-
ωση 1,7%, αγγίζοντας τα 12,1 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξέλιξη αυτή
εξηγείται, κυρίως, από την τρέχουσα κατά-
σταση στην εγχώρια αγορά, σε συνδυασμό
με τα συγκρίσιμα περυσινά στοιχεία που εί-
χαν επηρεαστεί θετικά από το lockdown του
Μαρτίου 2020. Το μερίδιο αγοράς των γι-

αουρτιών ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώνεται πλέον,
σε 16,0% (έναντι 15,9% το α' τρίμηνο
2020), διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς
(στοιχεία IRI σε αξία, Ιαν.-Μαρ. 2021).

Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλή-
σεις παρουσιάζουν ανάπτυξη, συνολικά,
+7,3%. Η αξία των εξαγωγών γιαουρτιού
ξεπέρασε τα 13 εκατ. ευρώ, αγγίζοντας το
52% της δραστηριότητας των γαλακτοκομι-
κών.

Λίγα λόγια για την ΚΡΙ-ΚΡΙ
Όλα άρχισαν το 1954, όταν ο Γιώργος

Τσινάβος ιδρυτής της εταιρείας, άνοιξε ένα
μικρό ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες, το
οποίο παρήγαγε και διέθετε παγωτά και εί-
δη ζαχαροπλαστικής στην πόλη. Οι πρώτες
διανομές παγωτού γίνονταν με πλανόδιους
πωλητές και ειδικά χειροκίνητα καροτσάκια
που είχαν ως ψυκτικό μέσο τον πάγο και το
αλάτι. Τα παγωτά ΚΡΙ-ΚΡΙ και ιδιαίτερα το
Κασσάτο, ένα «ιδιαίτερο» παγωτό, βασισμέ-
νο στο πρόβειο γάλα με πολύ πλούσια γεύ-
ση, άρχισαν γρήγορα να αποκτούν φήμη και
εκτός των ορίων των Σερρών.

Οι δεκαετίες ’80 και ’90, διαγράφουν τη
μετέπειτα πορεία της, αφενός με την κατα-
σκευή νέου εργοστασίου (1987), αφετέρου
με την παραγωγή γιαούρτης, όταν ξεκινά η
παραγωγή παραδοσιακού πρόβειου και
αγελαδινού γιαουρτιού από φρέσκο γάλα
του Νομού Σερρών και τέλος με τη δημι-
ουργία υποκαταστήματος στην Αττική, δημι-
ουργώντας έτσι με σταθερά βήματα ένα πα-
νελλαδικό δίκτυο διανομής των προϊόντων
της.
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Editorial

INFO
Η ΚΡΙ-ΚΡΙ εξάγει σε 30
χώρες σε όλο τον κόσμο

Προκειμένου να μην επα-
ναληφθούν φαινόμενα νο-
θείας φέτας αλλά και για να
σταλεί ένα μήνυμα προς
όλες τις κατευθύνσεις, η
νέα πρωτοβουλία που έχει
αναλάβει η κ. Αραμπατζή
έρχεται να επανεξετάσει το
θεσμικό πλαίσιο με στόχο
τη σύντμηση του χρόνου
μεταξύ της διαπίστωσης της
παράβασης και της επιβο-
λής κυρώσεων.

Θύμιος Κτενίδης 



Η Π.Γ. Νίκας δεν περιλαμβάνεται στην
εξαγορά της Chipita από τη Mondelez

 Η εταιρεία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ σε
συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς δηλώνει τα ακόλουθα:
“Η Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ δεν
περιλαμβάνεται στην εξαγορά της
Chipita ABEE από τη Mondelez
International που ανακοινώθηκε την
Τετάρτη 26 Μαΐου.

O πως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση
της Mondelez International και της Chipita
AE, η ολοκλήρωση της ως άνω εξαγοράς

εξαρτάται μεταξύ άλλων από την έγκριση των αρ-
μόδιων αρχών ανταγωνισμού. Συνεπώς δεν μπο-
ρεί να προβλεφθεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλή-
ρωσης της συναλλαγής αυτής”.

Δύο δισ. δολάρια η εξαγορά

Υπενθυμίζεται πως η Mondel�z International
συμφώνησε, πριν από μερικές ημέρες, για την
εξαγορά της Chipita.

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε περίπου
δύο δισεκατομμύρια δολάρια και υπόκειται σε ορι-
σμένες προσαρμογές κατά την ολοκλήρωση της
συναλλαγής. Το εν λόγω τίμημα χρηματοδοτήθη-
κε μέσω ενός συνδυασμού έκδοσης νέου δανει-
σμού και υφιστάμενων ρευστών διαθεσίμων. Η
Mondel�z International εκτιμά ότι η συναλλαγή
θα συμβάλλει στην άμεση αύξηση των κερδών ανά
μετοχή. Η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση αρχών

ανταγωνισμού και την πλήρωση τελικών όρων.
Τα προϊόντα της Chipita, που παράγονται σε 13

εργοστάσια και πωλούνται σε περισσότερες από
50 χώρες, προσεγγίζουν δύο δισεκατομμύρια κα-
ταναλωτών.

Η Π.Γ. Νίκας

Η NIKAS άρχισε την αλλαντοποίηση το 1966
και τη διανομή αλλαντικών σε όλη την Ελλάδα, με
αφετηρία το όραμα ενός ανθρώπου, για δημιουρ-
γία ξεχωριστών αλλαντικών που βασίζονταν στην
καλή ποιότητα και στην υψηλή ασφάλεια. Σήμερα,
εξακολουθεί να δημιουργεί και να προσφέρει όχι
μόνο ποιοτικά, αλλά και ασφαλή αλλαντικά. Μια
εταιρεία που βρίσκεται στο καθημερινό τραπέζι με
νόστιμα, ποιοτικά και πρωτοποριακά προϊόντα για
όλη την οικογένεια και όλες τις στιγμές, ακολου-
θώντας πιστά την παράδοση.

Το 1972, πρωτοπορεί με το παριζάκι, αλλά και
το αλλαντικό σε τετράγωνο σχήμα για τοστ. Δέκα
χρόνια μετά, η NIKAS είναι η πρώτη εταιρεία στην
Ελλάδα που βγάζει το χωριάτικο σε μικρό λουκανι-
κάκι «μπουκιά» και ακολουθεί το φιλέτο γαλοπού-
λας σε αλλαντικό. Το 2006, λάνσαρε πρώτη τα αλ-
λαντικά NIKAS VIVEUR, τα μόνα αλλαντικά με 0-
3% λιπαρά και 30% λιγότερο αλάτι. Το 2012, ακο-
λούθησε η σειρά NIKAS ΜΟΣΧΑΡΙ: Τα πρώτα αλ-
λαντικά που περιείχαν κρέας μοσχαριού. Επίσης,
έγινε πρώτη εταιρεία με αλλαντικά χωρίς γλουτένη
σε πάγκο και ράφι.

INFO
Το 2016 όλα τα
αλλαντικά
ΝΙΚΑS γίνονται
χωρίς γλουτένη
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Ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Κοζά-
νης, Νίκος Σαρρής, ο
αντιπρόεδρος Νίκος
Παπανίκος και ο Αλκι-
βιάδης Σπυρίδης πα-
ραιτήθηκαν από τη Δι-
οικητική Επιτροπή και
το ΔΣ. Αντιδρούν με
αυτόν τον τρόπο στην
«αντιδημοκρατική» -
όπως την χαρακτηρί-
ζουν- τροπολογία της
κυβέρνησης που δίνει
το δικαίωμα στο Δ.Σ. να
παύει ή αντικαθιστά
οποτεδήποτε τα μέλη
της Διοικητικής Επιτρο-
πής με απόφαση της
απόλυτης πλειοψηφίας
των μελών (50%+1)
και όχι με απόφαση της
πλειοψηφίας των τεσ-
σάρων πέμπτων (4/5)
των μελών του.

Ώθηση στη χρήση των online καναλιών πώλη-
σης των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα έδωσε η παν-
δημία του κορονοϊού, σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα έρευνας που διεξήγαγε η Focus Bari.

Αναλυτικότερα, ποσοστό 36% των καταναλω-
τών δηλώνουν ότι έχουν δοκιμάσει την εμπειρία της
αγοράς ειδών σούπερ μάρκετ μέσω internet, με ένα
επιπλέον ποσοστό 30% να εξετάζει την πιθανότητα
να τη δοκιμάσει στο μέλλον. Ποσοστό 4% δηλώνει
ότι έχει κάνει αγορές στο παρελθόν, αλλά δεν σκο-
πεύει να συνεχίσει ενώ ποσοστό 30% δηλώνει ότι
δεν έχει κάνει ποτέ αγορές σούπερ μάρκετ online
και δεν σκέφτεται/σκοπεύει να κάνει.

Το κοινό που αγοράζει είδη σούπερ μάρκετ onli-
ne είναι κατά βάση millennials (25-34 ετών), ενώ και
οι millennials που δεν έχουν ακόμη κάνει αγορές
online φαίνεται να είναι οι πιο θετικοί λαμβάνοντας
υπόψη την αναλογία όσων θα εξέταζαν έναντι όσων
δεν θα εξέταζαν. Σύμφωνα με την έρευνα, οι κάτοι-
κοι Αττικής και Θεσσαλονίκης έχουν μεγαλύτερη
εμπειρία με τα online σούπερ μάρκετ λόγω και των
περισσότερων διαθέσιμων επιλογών

Κατά την περίοδο της πανδημίας το 13% έκανε
τις αγορές του σούπερ μάρκετ, κυρίως online. Με
την πάροδο της πανδημίας το 9% θα συνεχίσει να
χρησιμοποιεί κυρίως τα online σούπερ μάρκετ
έναντι των φυσικών καταστημάτων.

Περισσότεροι από 9 στους 10 έχουν κάνει τις
αγορές τους απευθείας από τα site των σούπερ
μάρκετ. 

Ώθηση στα online σούπερ μάρκετ έδωσε ο κορονοϊός

Τρεις παραιτήσεις στο Επιμελητήριο Κοζάνης
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Βουνίτης, Προφήτης, Ερημίτης, 
οι «Άθικτοι Οίνοι» του ΕΟΣ Σάμου

Στο πλαίσιο της νέας τάσης οίνων “ελάχιστης
οινολογικής παρέμβασης”, τρεις “Άθικτοι
Οίνοι” από Μοσχάτο Σάμου διατίθενται για
πρώτη φορά από τον Οινοποιητικό
Συνεταιρισμό του νησιού.

Π ρόκειται για λευκά ξηρά κρασιά της ποικιλίας «Μο-
σχάτο Σάμου», τα οποία παράγονται από επιλεγμέ-
να σταφύλια συγκεκριμένων αμπελώνων του νησι-

ού που καλλιεργούνται βιολογικά. Παράλληλα, η οινοποι-
ητική φιλοσοφία που τα διέπει, είναι εκείνη της «ελάχιστης
οινολογικής παρέμβασης». Γίνεται δηλαδή χωρίς την προ-
σθήκη οινολογικών ουσιών και δίχως κολλάρισμα ή φιλ-
τράρισμα κατά την εμφιάλωση.

Ήρθαν για να... μείνουν!
Η Σάμος είναι παγκοσμίως γνωστή για τα γλυκά κρασιά

που παράγει από την ποικιλία «άσπρο μοσχάτο» η προέλευ-
ση της οποίας, στο εξωτερικό, αποδίδεται στην Ελλάδα.
Ωστόσο, σε μια σειρά πειραματικών προσπαθειών που έγι-
ναν τα τελευταία χρόνια από τους οινολόγους του Συνεται-
ρισμού, διαφαίνεται πως η συγκεκριμένη ποικιλία, εκτός
από εξαιρετικά γλυκά κρασιά, δίνει και ιδιαιτέρως πολύπλο-
κα ξηρά κρασιά, όπως η σειρά των Άθικτων Οίνων. Αφού
κυκλοφόρησαν εδώ και τρία χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία
στην άκρως απαιτητική αγορά της Γαλλίας, ήρθαν πλέον για
«να μείνουν» και στην ελληνική αγορά υψηλής εστίασης και
σε εξειδικευμένους χώρους οινικής κατανάλωσης.

Τα τρία κρασιά
Ο Άθικτος Οίνος «Βουνίτης», προέρχεται από αμπέλια

βιολογικής καλλιέργειας στα 1.100 μ. υψόμετρο στην κορυ-
φή του όρους Καρβούνη πάνω από τα χωριά Βουρλιώτες,
Άμπελο και Πάνδροσο, στη θέση Ξεπαγιασμένο. Είναι ένα
κρασί με υψηλή οξύτητα, ευθύ και τυπικό, ιδιαίτερα ξηρό
και με γεμάτο στόμα, με φρουτώδη αρώματα, νύξεις ζύμης
και βοτάνων και μακρά επίγευση. Έχει 12μηνη ωρίμανση σε
δεξαμενή και βαρέλι. Συνδυάζεται απολαυστικά με όλα τα
ψαρικά, ιδιαιτέρως τη μεσογειακή εκδοχή τους «πλακί».
Ακόμη, συνταιριάζει με έθνικ πιάτα όπως κοτόπουλο με
κάρρυ και αρνάκι με μυρωδικά ή χοιρινό λεμονάτο.

Ο Άθικτος Οίνος «Προφήτης», προέρχεται από έναν
προσήλιο αμπελώνα βιολογικής γεωργίας στη θέση Πα-
λιάμπελα του χωριού Παγώνδας, σε υψόμετρο 450 μ. Είναι
ένα κρασί σαγηνευτικό, ιδιαίτερα αρωματικό, με νότες απο-
ξηραμένων εσπεριδοειδών και σταφίδας μοσχάτου. Η γεύ-
ση του είναι κομψή, μαλακή και στρογγυλή. Ζύμωσε και
ωρίμασε 12 μήνες σε ειδικές ωοειδείς δεξαμενές και όπως
όλοι οι Άθικτοι Οίνοι εμφιαλώθηκε αφιλτράριστος, ακολλά-
ριστος και δίχως προσθήκη θειώδους. Ταιριάζει με γεύσεις
θαλασσινές, όπως γαρίδες, μύδια και οστρακοειδή.

Ο Άθικτος Οίνος «Ερημίτης», προέρχεται από έναν
απόμακρο αμπελώνα βιοδυναμικής καλλιέργειας στη θέση
Βασιλοχώραφα Υδρούσσας, σε υψόμετρο 600 μ. Είναι ένα
κρασί έντονα αρωματικό, εκφραστικό, ορυκτώδες, γήινο
και βουκολικό, με νότες ιωδιούχες και με διάρκεια επίγευ-
σης που εντυπωσιάζει. Ζύμωσε σε μικρές δεξαμενές και
ωρίμασε σε βαρέλια για 12 μήνες. Συνδυάζεται άψογα με
όλες τις παρασκευές που περιέχουν μανιτάρια, όπως σου-
φλέ μανιταριών ή ριζότο αλλά και φιλέτο μοσχαρίσιο με σως
μανιταριών.

INFO
Στο Μαλαγάρι
Σάμου ένα μικρό
οινοποιείο που
λειτουργεί
ανεξάρτητα από
τις υπάρχουσες
εγκαταστάσεις
του
Συνεταιρισμού 
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Lidl Ελλάς: Νέο μέτρο για την
προστασία του περιβάλλοντος 

Σε ένα νέο μέτρο για την προστασία
του περιβάλλοντος προχωρά η Lidl
Ελλάς. Πρόκειται για ένα ακόμη
σημαντικό ορόσημο για την
καταπολέμηση της πλαστικής
ρύπανσης, που αποτελεί μέρος του
REset Plastic, της διεθνούς
στρατηγικής του ομίλου Schwarz για
το πλαστικό, στην οποία συμμετέχει
και η Lidl Ελλάς.

Πέντε τομείς δράσης

Συγκεκριμένα με την πρωτοβουλία REset Pla-
stic, ο όμιλος έχει αναπτύξει μία ολιστική, διεθνή
στρατηγική που περιλαμβάνει πέντε τομείς δρά-
σης: REduce / Mείωση, REdesign (Επανα)σχεδια-
σμός, REcycle /Ανακύκλωση, REmove /Απομά-
κρυνση, REsearch / Έρευνα.

Έτσι μειώνεται η χρήση του πλαστικού και κλεί-
νει ο κύκλος της κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο
αυτό, η Lidl Ελλάς στοχεύει έως το 2025 στη μεί-
ωση της χρήσης πλαστικού κατά 20% και στη μέγι-
στη δυνατή ανακυκλωσιμότητα για το 100% των
συσκευασιών των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
της.

Αποφεύγουμε – Μειώνουμε 
– Ανακυκλώνουμε

«Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, το

1999, η Lidl Ελλάς έθεσε υψηλούς στόχους πριν
καν η νομοθεσία το επιβάλλει. Ο καταναλωτής
πλήρωνε αντίτιμο για την αγορά κάθε σακούλας με
απώτερο στόχο τόσο την αποτροπή της χρήσης
της, όσο και τη μείωση της αλόγιστης χρήσης της
και την προστασία του περιβάλλοντος».

Η Lidl Ελλάς, «πρώτη, απέσυρε οριστικά τις
πλαστικές σακούλες μίας χρήσης 4 λεπτών από τα
καταστήματά της και έκτοτε εξοικονομεί ετησίως
842 τόνους πλαστικού». Πρώτη απέσυρε οριστικά
από τα καταστήματά της στην 01.01.2020 και τα
πλαστικά μίας χρήσης, όπως καλαμάκια, ποτήρια,
πιάτα, μαχαιροπίρουνα και μπατονέτες και έκτοτε
εξοικονομεί ετησίως 215 τόνους πλαστικού.

«Στη στρατηγική μας για το πλαστικό ακολου-
θούμε μια σαφή προσέγγιση, η οποία συνοψίζεται
στο τρίπτυχο: Αποφεύγουμε – Μειώνουμε – Ανα-
κυκλώνουμε. Καταργώντας την πλαστική σακούλα
μίας χρήσης, τα πλαστικά είδη μίας χρήσης, αφαι-
ρώντας το μαύρο πλαστικό από τις συσκευασίες
μας στοχεύουμε σε μία πιο ορθή χρήση του πλα-
στικού, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του στό-
χου που έχει τεθεί από την εταιρία μας για τη μεί-
ωση του πλαστικού. Εργαζόμαστε με εντατικούς
ρυθμούς πάνω σε διάφορες καινοτόμες ιδέες, αν-
τικαθιστώντας και ανανεώνοντας τις συσκευασίες
μας και θα ενημερώνουμε συνεχώς τους πελάτες
μας για κάθε καινοτομία και αλλαγή», τόνισε ο
Ιωάννης Καρανάτσιος, Mέλος Διοίκησης, Διεύ-
θυνση Αγορών της Lidl Ελλάς.

INFO
Το 1999 άνοιξε
το πρώτο
κατάστημα Lidl
στην Ελλάδα
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Φρέσκο 
Γιαννιώτκο Γάλα

Το Γιαννιώτκο Γάλα ξεκίνησε την πορεία του το
2015, όταν Ηπειρώτες κτηνοτρόφοι με χρόνια εμ-
πειρίας στον αγροτικό τομέα αποφάσισαν την πα-
ραγωγή και διάθεση ανώτερης ποιότητας αγελαδι-
νού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος. Το μεράκι των
πρωτεργατών της κίνησης, η επιμονή τους για υψη-
λής διατροφικής αξίας προϊόντων από την πρώτη
τους ύλη σε συνάρτηση με τη θερμή υποστήριξη
της τοπικής κοινωνίας οδήγησαν την κίνηση στον
μετασχηματισμό της ως “Ομάδα Παραγωγών Γιαν-
νιώτκο Γάλα” στον τομέα του αγελαδινού γάλακτος
και των παραγώγων του, γαλακτοκομικών προϊόν-
των, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους στόχους και
δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες στον αγροτι-
κό τομέα της Ηπείρου. Στόχος της “Ομάδα Παρα-
γωγών Γιαννιώτκο Γάλα” είναι η συσπείρωση των
παραγωγών και η από κοινού αντιμετώπιση των
προκλήσεων της αγοράς, η ενίσχυση της διαπραγ-
ματευτικής δύναμης των παραγωγών, η διεύρυνση
του αριθμού των πιθανών αγοραστών και η μείωση
του κόστους παραγωγής ανά παραγωγό.

Ο φρεσκοστυμμένος χυμός «Ρόδι»
παράγεται 100% από ελληνικά ρόδια της
ποικιλίας Wonderful από τις καλλιέργει-
ες ροδιάς της ομάδας του ΑΣΟΠ. Τα ρό-
δια συλλέγονται και μεταφέρονται στις
εγκαταστάσεις, όπου χυμοποιούνται και
εμφιαλώνεται ο χυμός τους έχοντας
αφαιρέσει τη φλούδα με τεχνολογία cle-
ar juice. Έτσι ο χυμός είναι ιδιαίτερα γευ-
στικός, χωρίς να χρειάζονται πρόσθετα ή
ζάχαρη για να απομακρυνθεί η πικρή
γεύση του φλοιού. Ο χυμός «Rodi» εμ-
φιαλώνεται σε γυάλινες φιάλες πιστοποι-
ημένες για τρόφιμα, χωρίς αραιώσεις,
συμπυκνώματα ή συντηρητικά, ατόφιος
όπως τον προσφέρει η φύση, διατηρών-
τας όλες τις βιταμίνες και τα θρεπτικά του
στοιχεία αναλλοίωτα και πάνω από όλα
την υπέροχη γεύση του. Γεύση βραβευ-
μένη με το Βραβείο Ανώτερης Γεύσης
(Superior Taste Awards – iTQi Brussels)
από το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης & Ποι-
ότητας, που αξίζει να την γευτείτε. Ο χυ-
μός «Ρόδι» διατίθεται βιολογικός και σε 3
υπέροχους συνδυασμούς: Ρόδι με αρώ-
νια, Ρόδι με aloe vera και Ρόδι με μύρτιλ-
λο αλλά και bio. Ο Αγροτικός Συνεταιρι-
σμός ιδρύθηκε το 2005 και είναι αναγνω-
ρισμένος ως Οργάνωση (Ομάδα) Παρα-
γωγών (Ο.Π.), έχει έδρα το Δ.Δ. Αγίου
Αθανασίου του Δήμου Δοξάτου, του Νο-
μού Δράμας και η πλήρης ονομασία του

είναι «Αγροτικός Συνεταιρισμός Παρα-
γωγών Οπωροκηπευτικών Αγίου Αθα-
νασίου Δράμας» εν συντομία ΑΣΟΠ Αγί-
ου Αθανασίου. Σε όλη την Ελλάδα περισ-
σότεροι από 1000 παραγωγοί της ομά-

δας του ΑΣΟΠ καλλιεργούν τα 10.000
από τα 20.000 στρέμματα ροδιάς που
καλλιεργούνται, συνολικά στην χώρα
μας, με το μοντέλο της συμβολαιακής γε-
ωργίας.

Χυμοί ροδιού από τον ΑΣΟΠ



Μέλι Βελανιδιάς Άνθημα
Το Μέλι Βελανιδιάς Άνθημα πα-

ράγεται από μελίτωμα που συλλέ-
γουν οι μέλισσες τις μέρες του καλο-
καιριού στα δάση με βελανιδιές της
Μακεδονίας. Χαρακτηρίζεται από έν-
τονη, γλυκιά γεύση και το άρωμά του
είναι ιδιαίτερο και ευχάριστο. Μπορεί
να συνοδεύσει άριστα το πρωινό
συνδυαστικά με ροφήματα και αρτο-
σκευάσματα, ώριμα κίτρινα τυριά,
dressing κτλ και διατίθεται σε συ-
σκευασίες των 920gr, των 440gr και
260gr. Στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσα-
λονίκης εδώ και μερικά χρόνια δρα-
στηριοποιείται η εταιρεία παραγωγής
και τυποποίησης μελισσοκομικών
προϊόντων ΑΝΘΗΜΑ. Συνδυάζοντας
το θαυμαστό κόσμο των μελισσών,
με τη γνώση, την εμπειρία του μελισ-
σοκόμου και με σεβασμό στη φύση
και το περιβάλλον, παράγονται προ-
ϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας με
ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηρι-
στικά που απευθύνονται στο σύγχρο-
νο καταναλωτή.

Παραδοσιακά ζυμαρικά ΑΝΑΓΝΟΥ
Το Εργαστήριο Παραδοσιακών Ζυ-

μαρικών ΑΝΑΓΝΟΥ ιδρύθηκε στο Δί-
στομο Βοιωτίας το 1980. Η φιλοσοφία
της επιχείρησης παραμένει διαχρονικά
η ίδια, προσωπική επίβλεψη του παρα-
γωγού σε όλα τα στάδια της παραγω-
γής, χρήση αγνών και ποιοτικών πρώ-
των υλών, χωρίς τη χρήση συντηρητι-
κών και ενισχυτικών γεύσης, χημικών
χρωματισμών ή αφυδατωμένων πρώ-
των υλών, συνεχής προσπάθεια για
την ικανοποίηση των πελατών, σύμφω-
να με τα τελευταία πρότυπα υγιεινής
και διασφάλισης ποιότητας. Διαθέτει
χυλοπίτες, χυλοπιτάκι, βίδες, κριθαρά-
κι, κριθαράκι νηστίσιμο, κοχύλι, ζυμα-
ρικά με ντομάτα και κρεμμύδι, ζυμαρι-
κά με αλεύρι από δίκοκκο σιτάρι, τρα-
χανά ξινό, κους κους, μακαρονάκι κο-
φτό σε σούπερ μάρκετ και σε καταστή-
ματα πώλησης παραδοσιακών προϊόν-
των της Αθήνας και άλλων πόλεων της
χώρας. Τα ζυμαρικά της εταιρείας βρά-
ζουν γρηγορότερα από τα κοινά ζυμα-
ρικά γλιτώνοντας χρόνο από το μαγεί-
ρεμα.
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Το πιο βραβευμένο Ginπαγκο-
σμίως παρουσιάζει τη νέα του φιάλη
από 100% ανακυκλώσιμο γυαλί και
χωρίς πλαστικό. Το BeefeaterDry-
Gin καλωσορίζει μια νέα εποχή, με
τον premium αλλά και ταυτόχρονα
διαχρονικό σχεδιασμό της νέας του
φιάλης.Η νέα φιάλη αποτελείται από
ένα 100% ανακυκλώσιμο γυάλινο
μπουκάλι, το υπάρχον πλαστικό κα-
πάκι έχει αντικατασταθεί με ένα ανά-
γλυφο premium πώμα από αλουμί-
νιο και η ετικέτα έχει μετατραπεί από
πλαστική σε χάρτινη χαρίζοντας μια
χειροποίητη, κομψή αίσθηση στην
συσκευασία. Αυτές οι βιώσιμες επι-
λογές επιτρέπουν στο brand να εξοι-
κονομήσει 410 τόνους πλαστικού
ετησίως, βάρος ισοδύναμο με 17
εκατομμύρια τυποποιημένα πλαστι-
κά μπουκάλια νερού. Το Beefeater
είναι ένα από τα Top 15 αναπτυσσό-
μενα brands στην κατηγορία των
Premium Spirits στον κόσμο, με πά-
νω από 70 αγορές να παρουσιάζουν
διψήφια και τριψήφια νούμερα ανά-
πτυξης το 2019.

Σε νέα φιάλη το Beefeater Dry Gin

Πράσινες ελιές GREENOLIA
Το προϊόν Greenoli-

vesGREENOLIA είναι πρά-
σινη κονσερβολιά, που δη-
μιουργείται ακολουθών-
τας πιστά τα πρότυπα της
βιολογικής καλλιέργειας
σε ιδιόκτητους ελαιώνες
στη Στυλίδα Φθιώτιδας.
Από τον Αύγουστο παρα-
κολουθείταιο ρυθμός ωρί-
μανσης του πράσινου καρ-
πού για να μαζευτεί εγκαί-
ρως πριν γαλακτώσει. Η
συλλογή γίνεται με το χέρι
για να αποφευχθούν τυχόν
τραυματισμοί στον καρπό
και ακολουθεί άμεση ποι-
οτική διαλογή.Η συσκευα-
σία της, διαφυλάσσει όλα
τα φυσικά χαρακτηριστικά,
την ιδιαίτερη γεύση της αλ-
λά και τον ανθρώπινο μόχ-
θο που συνεπάγεται η βιο-
λογική της ταυτότητα, από
τη συλλογή της ως το τρα-
πέζι.
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LEVANTE από την 
OrfanosWines

Ο ερυθρωπός ξη-
ρός οίνος-Μοσχάτο
LEVANTE της Orfano-
sWines αποτελεί ένα
κρασί με χρώμα ροζέ
ζωηρό, άρωμα περγα-
μόντο και τριαντάφυλ-
λου, γεύση ισορροπη-
μένη, με ζωηρή οξύ-
τητα και ευχάριστη
επίγευση.  Μπορεί να
συνοδεύσει ιδανικά
φρουτοσαλάτες, μαλακά τυριά, λιπαρά
ψάρια και πουλερικά. Η OrfanosWi-
new είναι μια μικρή οικογενειακή επι-
χείρηση που ξεκίνησε να παράγει μι-
κρές ποσότητες κρασιού στις αρχές
της δεκαετίας του ’90 και το 2008
έφτιαξε το δικό της οινοποιείο πιστο-
ποιημένο βιολογικά από τη Cosmocert
με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό
και στη συνέχεια το 2011 προχώρησε
σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων στη σκεπή του κτιρίου οινο-
ποίησης (πράσινη ενέργεια ). Οι πρώ-
τες φιάλες διατέθηκαν στην αγορά στα
τέλη του 2005.




