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Σε ανταλλαγή δύο σημείων τους 
προχώρησαν οι αλυσίδες εστία-
σης, Γρηγόρης Μικρογεύματα και 
Cinnabon Greece. Συγκεκριμένα, 
η εταιρεία του Βλάσση Γεωργάτου 
απέκτησε ένα νέο κατάστημα στο 
food court του πεζοδρόμου της 
οδού Κοραή, στο κέντρο της Αθή-
νας, στο ακίνητο, που στέγαζε ένα 
εκ των σημείων της αμερικάνικης 
αλυσίδας, γνωστή για τα 
cinnamon roll της. Σε... αντάλλαγ-
μα, η τελευταία αποκτά παρουσία 
στο food court του αεροδρομίου, 
Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου η 
Γρηγόρης - εκτός από το ομώνυ-
μο κατάστημα - διατηρεί και άλλα 
σημεία, μέσω της θυγατρικής, Air 
Canteen. 

SECRET RECIPE

Ανταλλαγή... ακινήτων 
μεταξύ Γρηγόρη 
και Cinnabon

Όπως είναι απολύτως λογικό, οι εξε-
λίξεις στη Μ. Βρετανία, με το θέμα 
του Brexit, ανησυχούν ιδιαίτερα και 
τους επιτελείς του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου, στην άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού, ειδικά σε ό,τι έχει να 
κάνει με τις επιπτώσεις, που αυτό θα 
έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
O εκπρόσωπος τύπου του ΔΝΤ, 
Gerry Rice, δήλωσε ότι μια έξοδος της 
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση χωρίς ένα πλαίσιο συμφωνίας, που 
θα διατηρεί μια οικονομική ενσωμά-
τωση, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
για τη βρετανική οικονομία στο εγγύς 
μέλλον, προσθέτοντας ότι όλα τα 
αποτελέσματα για το Brexit συνεπά-
γονται κόστος, διότι θα εγείρουν προ-
σκόμματα στη σημερινή "απρόσκο-
πτη" ενιαία αγορά με την ΕΕ.
Τόσο απλά.  

Νεκτάριος Β. Νώτης
nectarios@notice.gr
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ΤΕΥΧΟΣ #705

Ερευνητές του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) 

ανέλυσαν την ελληνική φέτα, αποκρυπτογραφώντας, για πρώτη φορά σε μοριακό επί-

πεδο, το περιεχόμενο, την αξία και τις διατροφικές ιδιότητές της, όπως αναφέρει σε 

δημοσίευμά του το αθηναϊκό πρακτορείο.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ
Οι ερευνητές του ΙΙΒΕΑΑ, δρ Γεώργιος Τσάγκαρης και δρ Αθανάσιος Αναγνωστό-

πουλος, οι οποίοι έκαναν σχετική δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό, ανέλυσαν με 

φασματογράφους μάζας υψηλής ευκρίνειας πληθώρα αντιπροσωπευτικών δειγμά-

των από όλα τα μέρη της Ελλάδας, που παράγουν φέτα Προστατευόμενης Ονομασί-

ας Προέλευσης, επιδιώκοντας την ταυτοποίηση όλων των πρωτεϊνών και πεπτιδίων, 

που περιέχουν.

ΦΕΤΑ ΠΟΠ: ΠΕΡΙΕΧΕΙ 489 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
Διαπιστώθηκε ότι η φέτα ΠΟΠ από όλες τις περιοχές της χώρας μας περιέχει συνολι-

κά 489 διαφορετικές πρωτεΐνες, γεγονός, που την καθιστά ένα από τα πλουσιότερα σε 

πρωτεΐνες είδη τυριού παγκοσμίως. Οι 489 αυτές πρωτεΐνες αποτελούν την ταυτότητα 

της ελληνικής φέτας και ανήκουν σε διάφορες ομάδες βιολειτουργικών πρωτεϊνών. 

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πρωτεΐνες, που σχετίζονται με τη ρύθμιση του ανο-

σοποιητικού συστήματος, με αντιμικροβιακή δράση, καθώς και πρωτεΐνες, που ελέγ-

χουν το μικροβίωμα του εντέρου.

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
Ταυτοποιήθηκαν, επίσης, πολλές πρωτεΐνες, που σχετίζονται με βιταμίνες, όπως η D, 

που ευθύνεται για τη μεταφορά ασβεστίου στα οστά, τη βιταμίνη B12, υπεύθυνη για τη 

μεταφορά και την πρόσληψη σιδήρου, καθώς και άλλων λειτουργικών ιχνοστοιχείων. 

Στην ελληνική φέτα ΠΟΠ ανιχνεύθηκαν, επίσης, πρωτεΐνες, που συνδέονται με τη λει-

τουργία του νευρικού συστήματος, τη λειτουργία των νεφρών, καθώς και πρωτεΐνες 

για το μεταβολισμό της χοληστερίνης και τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. 

● ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

Αποκωδικοποιήθηκε το DNA 
της φέτας
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Η Stixfresh, με έδρα το Σιάτλ, σκοπεύει να καταπολεμήσει τα απόβλητα τροφίμων μέσω 
μιας νέας αυτοκόλλητης ετικέτας, η οποία - όπως ισχυρίζεται η εταιρεία - μπορεί να κρατή-
σει φρέσκα φρούτα έως και 14 ημέρες.
Η επικάλυψη της αυτοκόλλητης ετικέτας αποτελείται από ένα τύπο κεριού από μέλισσα και 
άλλα φυσικά συστατικά, τα οποία φέρουν την αναγνώριση ασφαλείας, GRAS, σύμφωνα με 
την US Food and Drug Administration.
Οι ενώσεις στο σκεύασμα συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα προστατευτικό 
στρώμα γύρω από το φρούτο. Οι μελέτες της Stixfresh, που διεξήχθησαν μέσω συνεργα-
σιών με εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας τροφίμων, έδειξαν ότι, με την επιβράδυνση 
της διαδικασίας ωρίμανσης, η Stixfresh μπορεί να επεκτείνει τη φρεσκάδα μιας ποικιλίας 
φρούτων έως και κατά 50%.

1.800 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ
"Δεν δημιουργούμε ένα νέο βήμα στη διαδικασία, την αντικαθιστούμε με ένα καλύτερο προϊ-
όν", λέει ο Moody Soliman, συνιδρυτής της Stixfresh.
"Μόνο στις ΗΠΑ, από το αγρόκτημα στο ψυγείο, το 52% των φρέσκων φρούτων και λαχανι-
κών χάνουν την ποιότητά τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό αντιστοιχεί σε ετήσια απώλεια 
δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Άμυνας Φυσικών Πόρων, 
το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό χάνει 1.800 δολάρια ετησίως σε απόβλητα τροφίμων".
Η ιδέα πίσω από την ετικέτα Stixfresh αναπτύχθηκε αρχικά από τον Μαλαισιανό εφευρέτη, 
Zhafri Zainudin. Η σύμπραξη για την εισαγωγή του προϊόντος παγκοσμίως ξεκίνησε, αφού ο 
Soliman και ο Zainudin είχαν μια συνάντηση στο πλαίσιο διάσκεψης του κλάδου στο Ντουμπάι. 

● FnB IN THE WORLD

Stixfresh: Η ετικέτα που δίνει 
ζωή στα φρούτα

www.expotrof.gr

● Ε.Κ.Ε.
OK! Anytime Markets:

Τρόφιμα για την
Κιβωτό του Κόσμου

Τα OK! Anytime Markets

παρέδωσαν τρόφιμα και άλλα

είδη πρώτης ανάγκης στον

Εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό

Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και 

Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, 

Κιβωτός του Κόσμου, μετά

την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, 

που πραγματοποίησαν κατά τη

διάρκεια των Χριστουγέννων.

Στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης, που υλοποιεί 

η εταιρεία και με τη συμβολή

της food blogger, Madame Ginger, 

η εταιρεία υλοποίησε τη συγκεκρι-

μένη εκδήλωση στο κατάστημα του 

Παγκρατίου, που στόχο είχε τη 

στήριξη του οργανισμού με τη συμ-

βολική προσφορά των κατοίκων 

της περιοχής και του προσωπικού 

της εταιρείας. 

http://expotrof.gr/
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Θετική κινητικότητα εμφανίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με το το-

πίο εξαγοράς της αχαϊκής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, Κρόνος, όπως ανέφεραν πηγές 

της αγοράς στο FnB Daily. Eπί του παρόντος, έχει επέλθει συνεννόηση με την οικογέ-

νεια Καρακίτσου, η οποία διεκδικεί 4 εκατ. ευρώ για το 45% των μετοχών της Κρόνος, 

που είχε συμφωνήσει να πωλήσει στη Μαρινόπουλος Α.Ε., ωστόσο ουδέποτε εισέπρα-

ξε τα συγκεκριμένα χρήματα (το υπόλοιπο 55% ανήκει στις Ελληνικές Υπεραγορές 

Σκλαβενίτη). Συνολικά, η οικογένεια Καρακίτσου έπρεπε να λάβει ποσό 8 εκατ. ευρώ, 

το οποίο ωστόσο μετά την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης και το κούρεμα των 

οφειλών της Μαρινόπουλος κατά 50%, απομειώθηκε στο μισό. 

ΟΡΟΣΗΜΟ Η 28Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ημερομηνία ορόσημο αποτελεί η 28η Φεβρουαρίου, οπότε είναι και η τελική προθε-

σμία για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται να 

υπάρξουν εξελίξεις και νωρίτερα. Επί της ουσίας, ενώ η αρχική προθεσμία για να 

κλείσει η υπόθεση πώλησης της Κρόνος στο Δήμο Βερούκα, είχε οριστεί για τις αρ-

χές Ιανουαρίου, οι τράπεζες ζήτησαν προθεσμία επιπλέον 45 ημερών, όπερ και εγέ-

νετο.

Αυτή τη στιγμή, πάντως, έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ των Σκλαβενίτη, Καρακίτσου 

και Βερούκα, ως προς τη μεταβίβαση του συνόλου της εταιρείας στον τελευταίο, 

ωστόσο απομένει και η τελική έγκριση των πιστωτριών τραπεζών, καθότι το συγκεκρι-

μένο μετοχικό ποσοστό έχει ενεχυριαστεί υπέρ των τραπεζών. 

ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Τα πάντα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου να κλεί-

σει η τελική συμφωνία, καθώς η Alpha Bank, η οποία έχει ενεχυριάσει το 45% των με-

τοχών, δεν έχει συμφέρον να τις διατηρήσει στην κατοχή της, εφόσον υφίσταται ενδι-

αφερόμενος αγοραστής.

Καθοριστικές, πάντως, στην εξέλιξη της διαδικασίας θεωρούνται και οι ενέργειες από 

πλευράς Σκλαβανίτη, ο οποίος έχει κινηθεί με κάθε τρόπο για να απεμπλακεί των 

εμποδίων ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο με το πέρασμα του χρόνου διαρκώς 

απομειώνεται.   

Γιώργος Λαμπίρης

george@notice.gr

● SUPERMARKET

Κρόνος: Συμφωνία τριών - 
Το μπαλάκι στις τράπεζες

● ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
Ολοκλήρωσε

την παρουσία της
στην Vakantiebeurs

Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της 

Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στην

49η διεθνή τουριστική έκθεση

της Ολλανδίας,

Vakantiebeurs 2019,

που πραγματοποιήθηκε το διάστη-

μα, 9-13 Ιανουαρίου 2019,

στο εκθεσιακό κέντρο VNU στην 

Ουτρέχτη της Ολλανδίας.

Σημαντικός αριθμός επισκεπτών 

δοκίμασε την μπύρα Mythos,

η οποία κατέχει την πρώτη θέση 

στην τουριστική αγορά και είχε 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην

παρουσία της Ολυμπιακής Ζυθο-

ποιίας στη συγκεκριμένη έκθεση.

Η μπύρα Mythos και η FIX Hellas 

αποτελούν τα δύο ελληνικά 

brands της εταιρείας με την

ισχυρότερη παρουσία στο εξωτε-

ρικό, δεδομένου ότι πωλούνται

σε περισσότερες από 35 αγορές 

σε όλο τον κόσμο.

Η Vakantiebeurs είναι

η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση 

στην Ολλανδία και από τις

πλέον αναγνωρίσιμες σε

πανευρωπαϊκό επίπεδο,

συγκεντρώνοντας τη φετινή

χρονιά περισσότερους από 

105.000 επισκέπτες.
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Τις νέες προτάσεις της για τη διαμόρφωση των κριτηρίων χορήγησης αδειών φύτευσης 

απέστειλε η ΚΕΟΣΟΕ στο Σταύρο Αραχωβίτη, δεδομένου ότι τα αιτήματα για νέες άδειες 

φύτευσης θα υποβληθούν από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 27 Μαρτίου. 

Με βάση τα κριτήρια προτεραιότητας, οι άδειες φύτευσης πριμοδοτούνται για τους δικαι-

ούχους, των οποίων η υφιστάμενη φυτεμένη με αμπέλους έκταση ανέρχεται από 5 έως 20 

στρέμματα, αποκλειομένων ουσιαστικά των κατόχων εκμεταλλεύσεων άνω των 20 στρεμ-

μάτων, εκτάσεις οι οποίες εκπληρώνουν τα χαρακτηριστικά μιας βιώσιμης αμπελουργικής 

εκμετάλλευσης. 

Πρόταση της ΚΕΟΣΟΕ είναι να ενισχύονται το ίδιο και οι αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις 

άνω των 20 στρεμμάτων, που στην πράξη αποκλείονται, ανεξάρτητα αν στο συγκεκριμένο 

κριτήριο υπάρχει μικρότε-

ρη πριμοδότηση για τις 

εκτάσεις μεταξύ 20 και 30 

στρεμμάτων και άνω των 

30 στρεμμάτων.

ΘΕΤΙΚΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός αντιμετωπίζει θετικά την τροποποίηση του σχετι-

κού κριτηρίου, στην κατεύθυνση των προτάσεων της ΚΕΟΣΟΕ. 

● ΚΕΟΣΟΕ

Οι προτάσεις για τα κριτήρια 
χορήγησης αδειών φύτευσης

Το δεύτερο υποκατάστημά της 
άνοιξε η Γεωργοτεχνική, Γ. Χί-
γκας, επίσημος εισαγωγέας των 
γεωργικών μηχανημάτων και τρα-
κτέρ Claas και άλλων επώνυμων 
brands του αγροτικού κλάδου. 
Το υποκατάστημα της Ορεστιά-
δας ήρθε μετά από αυτό της Λά-
ρισας, που εγκαινιάστηκε πριν 
δύο χρόνια, με την εταιρεία να 
δηλώνει ότι σχεδιάζει την επόμε-

νη κίνησή της στo πλαίσιo του προγράμματος ανάπτυξης, που υλοποιεί την τελευταία πε-
νταετία. Την κοπή της κορδέλας των εγκαινίων έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας, Γιάννης Χίγκας.

● ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Δεύτερο κατάστημα για 
τη Γεωτεχνική Χίγκας

● ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αντίστροφη μέτρηση

για το ελληνικό
εργοστάσιο στέβιας

Το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής 
γλυκαντικών και προϊόντων στέβιας 

αναμένεται να λειτουργήσει στην 
Ελλάδα μέσα στους επόμενους μή-
νες, σύμφωνα με τον πρόεδρο του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέβιας 

Καρδίτσας, Γιώργο Κουλοσούσα. Η 
μονάδα, που είναι ήδη εγκατεστημέ-
νη σε οικισμό του Μουζακίου Καρδί-
τσας από το 2016, θα παράγει γλυ-
κοζίτες στέβιας, και στηρίζεται σε 

ελληνική ερευνητική τεχνογνωσία, η 
οποία φέρει ανάλογη πατέντα.

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Ο κ. Κουλοσούσας διευκρίνισε στο 
Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι ο Συνεται-
ρισμός “κόλλησε στον πρότυπο και 
καινοτόμο τρόπο, που αναπτύξαμε 
για να παίρνουμε τους γλυκοζίτες 

από τα φύλλα”, ενώ πρόσθεσε ότι εί-
ναι σε πολύ καλό δρόμο και, μέσα 

στους αμέσως επόμενους μήνες, θα 
είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τη λει-

τουργία του εργοστασίου.

100% ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του συ-
νεταιρισμού, που αριθμεί 50 μέλη, η 
ελληνική στέβια βρίσκεται σε πλή-
ρως καθετοποιημένη παραγωγή, 

από την καλλιέργεια στον ελληνικό 
αγρό μέχρι την τελική μεταποίηση 
και διανομή. Η μονάδα θα παράγει 
γλυκοζίτες στεβιόλης με εκχύλιση 
ξερών φύλλων, που παράγονται 

από φυτά στέβιας, τα οποία καλλι-
εργούνται από τα μέλη του συνεται-
ρισμού. Η παραγωγή θα γίνεται με 

τη χρήση εξειδικευμένης τεχνολογί-
ας μεμβρανών και βιομηχανικής 

χρωματογραφίας, ενώ και ο τεχνο-
λογικός εξοπλισμός φέρει επίσης 

ελληνική υπογραφή.

DATA – 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Leader: 130.000 ευρώ 
Ίδια κεφάλαια: 370.000 ευρώ
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● FnB IN THE WORLD
Το άτακτο Brexit

απειλεί την ανάπτυξη
της σαμπάνιας

Τις εξαγωγές γαλλικής σαμπάνιας 

στη Μεγάλη Βρετανία απειλεί μία 

άτακτη αποχώρηση από την Ευρω-

παϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι το 

80% της ετήσιας παραγωγής περ-

νά τη θάλασσα της Μάγχης – σύμ-

φωνα με τον Σαρλ Φουρνί, επικεφα-

λής της Veuve Fourny -, οι εξαγω-

γείς ανησυχούν μήπως, μετά το 

Brexit, οι Βρετανοί δε θα έχουν πλέ-

ον τη δυνατότητα να αγοράζουν τις 

ίδιες ποσότητες σαμπάνιας. 

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΠ
Οι Γάλλοι παραγωγοί ανησυχούν 

επίσης για την τήρηση της

Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης, όταν το Brexit

είναι πια γεγονός. 

Οι βρετανοί παραγωγοί αφρώδους 

οίνου θα μπορούσαν, θεωρητικά 

τουλάχιστον, να ονομάσουν σαμπά-

νια το προϊόν τους, όπως γίνεται 

για παράδειγμα με το Camembert, 

για το οποίο δεν υπάρχει προστα-

τευόμενη ονομασία. 

“Η συμβολή της Γαλλίας, όσον 

αφορά στο ζήτημα σεβασμού ευ-

ρωπαϊκών κανόνων από το Ηνω-

μένο Βασίλειο, μετά την αποχώρη-

ση από την Ε.Ε., θεωρείται καθο-

ριστική, έτσι ώστε να αποτραπεί 

μια αθέμιτη στρέβλωση του αντα-

γωνισμού από τους Βρετανούς”, 

τονίζει ο επικεφαλής της Διεπαγ-

γελματικής Επιτροπής Σαμπάνιας, 

Τιμπό Λε Μαγιού. 

Μία θέση ψηλά στην κατηγορία των παγωτών προσπαθεί να κατακτήσει η Unilever, ρί-

χνοντας στη μάχη των υγιεινών επιλογών το Culture Republick. Το – εσκεμμένα – ανορ-

θόγραφο brand, που κυκλοφόρησε η εταιρεία τον Οκτώβριο, φιλοδοξεί να ξεπεράσει 

την ανάπτυξη του Halo Top, που ήρθε το 2018 τέταρτο σε μερίδιο αγοράς, χάρη στην 

υψηλή του περιεκτικότητα σε πρωτεϊνη. Την τάση για περισσότερες υγιεινές επιλογές 

αναγνώρισε σε μια επενδυτική διάσκεψη στο Λονδίνο ο γενικός οικονομικός διευθυ-

ντής, Graeme Pitkethly, που παραδέχτηκε πως “η Unilever έχασε την αμερικανική τάση 

για παγωτά χαμηλών θερμίδων και υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες”. 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΦΕΡΕΙ ΨΗΛΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
Ο Matt Close, επικεφαλής του κλάδου παγωτού της βιομηχανίας, ισχυρίζεται ότι περί-

που το 1/3 των καταναλωτών παγωτού επιθυμούν μια πιο υγιεινή εναλλακτική λύση, 

trend, που δε θέλει να το αφήσει στα χέρια των ανταγωνιστών του. Να σημειωθεί, πά-

ντως, ότι, παρόλα αυτά, το παγωτό συνεισέφερε το 10% των παγκόσμιων πωλήσεων 

της εταιρείας, που μεταφράζεται σε 6 δισ. δολάρια.

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ BRAND
Οι γεύσεις του νέου σήματος της εταιρείας είναι λίγες (Turmeric Chai & Κανέλα, Cold 

Brew & Chocolate Chip, Φιστίκι & Αλατισμένη καραμέλα, Λεμόνι & Graham και Matcha 

& Fudge), ώστε να ξεφύγει από το πρότυπο του Ben & Jerry’s. Υπόσχεται καλύτερη 

υγεία του πεπτικού συστήματος, με δισεκατομμύρια ζωντανά προβιοτικά βακτηρίδια.

● FnB IN THE WORLD

Unilever: Με προβιοτικό παγωτό 
στον πόλεμο των υγιεινών


