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Food for thought...  every day!

EDITORIAL: Η τελευταία ΔΕΘ

SECRET RECIPE: Iberico: Νέο meat restaurant στην Θεσσαλονίκη

• LA FARM
Προσωρινή ανάκληση της άδειας παραγωγής ΠΟΠ 

– "Έχουμε προβεί σε διορθώσεις"

• ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
Στο Γαλάτσι άνοιξε το 19ο κατάστημα  

- Το 6ο από τις αρχές του έτους

• MR. PUFFS
Άνω του €1 εκατ. η επένδυση στην Γλυφάδα  

- Που θα ανοίξουν τα νέα καταστήματα

• ALFA PASTRY
Τρέχει με 26%- Είσοδος στις ΗΠΑ  

και νέο επενδυτικό €3 εκατ.



https://www.barilla.com/el-gr/product-results/pasta/range/classic?sort=alpha&page=1
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Editorial

Iberico: Νέο meat restaurant 
στην Θεσσαλονίκη

Όλο και περισσότερο ενισχύεται η εστιατορική 
σκηνή της Θεσσαλονίκης και στο κρέας. Όπως 
πληροφορείται το FnB Daily, ένα νέο σημείο 
αναμένεται να ανοίξει, με menu για κρεατο-
φάγους. Ονομάζεται Iberico, στη δυτική είσο-
δο της πόλης, δίπλα στο One Salonica mall, 
και δημιουργείται από την ομάδα του εστιατο-
ρίου για ψάρι, Marea Sea Spirit. Το opening 
έχει προσδιοριστεί εντός Νοεμβρίου. 

SECRETRECIPE

Η τελευταία ΔΕΘ

Πέραν των όσων εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός το 
Σάββατο και απάντησε την Κυριακή, στην καθιε-
ρωμένη ομιλία και συνέντευξη τύπου, στο πλαί-
σιο των εγκαινίων της φετινής Διεθνούς Έκθε-
σης Θεσσαλονίκης, θέλω να σταθώ στο εξής: 
Για ακόμα μια φορά, για πολλοστή φορά, η συ-
γκεκριμένη έκθεση απέδειξε ότι δεν έχει λόγο 
ύπαρξης, έτσι όπως πραγματοποιείται κάθε 
χρονιά. 
Με εξαίρεση κάποια περίπτερα, όπου πραγματι-
κά αναδεικνύεται η δουλειά των ελληνικών τε-
χνολογικών startups, και μικρές άλλες εξαιρέ-
σεις, η συντριπτική πλειονότητα των περιπτέρων 
αφορά στην παρουσία είτε υπουργείων και φο-
ρέων του Δημοσίου, είτε πολύ μικρών έως 
πάρα πολύ μικρών επιχειρήσεων, που είναι πα-
ρούσες για να πουλήσουν την πραμάτεια τους. 
Ξέρω ότι είναι χιλιοειπωμένο - έως τετριμμένο - 
το συγκεκριμένο σχόλιο και διαπίστωση. 
Δεδομένης, όμως, της βούλησης για εκσυγχρο-
νισμό των εγκαταστάσεων του εκθεσιακού χώ-
ρου στην Θεσσαλονίκη, όπως συζητήθηκε στο 
Δ.Σ. της Hellexpo, και στον οποίο αναφέρθηκε 
και ο κ. Μητσοτάκης, είναι κάτι παραπάνω από 
χρυσή η ευκαιρία, η φετινή ΔΕΘ να είναι η τε-
λευταία σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό της. 
Η Hellexpo διαθέτει έμπειρα στελέχη στον τομέα 
των εκθέσεων, τα οποία και μπορούν να σχε-
διάσουν άμεσα μια σύγχρονη έκθεση, η ύπαρ-
ξη της οποίας δεν θα εξαρτάται από την παρου-
σία του κράτους. 
Τόσο απλά. 

Νεκτάριος B. Νώτης
nectarios@notice.gr

• ΗΛΙΟΣ

ΆΝΟΙΓΜΆ ΣΤΗΝ ΆΜΕΡΙΚΗ  
– ΣΤΟΧΟΣ ΝΆ ΕΝΔΥΝΆΜΏΣΕΙ  
ΤΆ ΚΆΝΆΛΙΆ GROCERY & HORECA

Τα βιολογικά Kiddo Pasta by Helios και τα 
Helios Greek Pasta, Loi Approved, βάζει 
στην αγορά των ΗΠΑ η Βιομηχανία Ζυμα-
ρικών Ήλιος, κάνοντας άνοιγμα στην αγο-
ρά της Αμερικής.
Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση στο 
FnB Daily, στόχος της ελληνικής βιομηχα-
νίας ζυμαρικών είναι η ευρεία και ισχυρή 
παρουσία στa mainstream grocery chains  
και κανάλια HoReCa - foodservice στις 
ΗΠΑ και η έμφαση στην ελληνικότητα των 
προϊόντων Ήλιος.
"Μπορούν να διεκδικήσουν μια σημαντι-
κή θέση στην καθημερινή διατροφή των 
Αμερικανών", αναφέρουν πηγές με γνώ-
ση στο FnB Daily, συμπληρώνοντας ότι τα 
προϊόντα έχουν ήδη, τοποθετηθεί σε ακό-
μα περισσότερα, κομβικής σημασίας, ση-
μεία και καταστήματα στις Βορειοανατολι-
κές Πολιτείες.

ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ  
ΣΤΗN ΝΕΆ ΥΟΡΚΗ
Στo πλαίσιo μάλιστα, προώθησής τους στην 
αμερικανική αγορά, οι εν λόγω σειρές πα-
ρουσιάστηκαν στους 180 πωλητές του δια-
νομέα της στην Νέα Υόρκη.
Ειδικότερα, σε παρουσίαση-εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρ-
κη έγιναν γευστικές δοκιμές από τους 180 
πωλητές και δόθηκαν ως δώρο, δείγμα-
τα από τα προϊόντα της σειράς Kiddo Pasta 
by HELIOS και Greek Pasta HELIOS, Loi 
Approved.
"Με το λανσάρισμα των Kiddo Pasta by 
Helios  ενδυναμώνουμε περαιτέρω την πα-
ρουσία της βιομηχανίας ζυμαρικών Ήλιος 
στην αγορά των ΗΠΑ, διαθέτοντας τα προϊό-
ντα μας σε ακόμη περισσότερα σημεία πώ-
λησης και μέσα από σημαντικά κανάλια δια-
νομής", υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

ΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΏΤΟ FEEDBACK
Η συμμετοχή της Ήλιος στο MDR Connect 
και η ευρύτερη συνεργασία με την πρέσβει-
ρα της ελληνικής γαστρονομίας, σεφ Μαρία 
Λόη, αποτελούν, σύμφωνα με τις ίδιες πη-
γές, "σημαντικές στρατηγικές κινήσεις εξω-
στρέφειας για την Ήλιος για την αγορά των 
ΗΠΑ, που είναι ευρέως γνωστό το πόσο ιδι-
αίτερα απαιτητική είναι. Ήδη, τα πρώτα απο-
τελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, καθώς 
η θετική ανταπόκριση των αγοραστών είναι 

εντυπωσιακή και αναμένεται να ενισχυθεί 
σημαντικά η παρουσία της εταιρείας εν γέ-
νει στην αγορά των ΗΠΑ".

ΜΕΡΟΣ ΤΏΝ ΕΣΟΔΏΝ  
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΆ ΠΆΙΔΙΆ
Τα Kiddo Pasta by HELIOS, Loi Approved, 
πρόκειται να κυκλοφορήσουν και σε επι-
λεγμένα σημεία στην Ελλάδα, ενώ μεγάλο 
μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις τους, 
σε συνεργασία με τη σεφ Μαρία Λόη, θα δι-
ατίθενται μόνιμα σε καλό σκοπό, για τις ανά-
γκες των παιδιών στην Ελλάδα. 
Να σημειωθεί ότι, τα βιολογικά Kiddo Pasta 
by HELIOS είναι USDA Organic, έχουν πι-
στοποίηση Non-GMO, Halal & Kosher και 
έχουν αναγνωριστεί με Purity Award από 
το Clean Label Project™. Παράλληλα, φέ-
ρουν τη σφραγίδα, Loi Approved.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

mailto:nectarios%40notice.gr?subject=
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Στο Γαλάτσι και πιο συγκεκριμένα, στην Λε-
ωφόρο Βεΐκου 127, άνοιξε το 19ο κατάστημα 
της αλυσίδας, Βιολογικό Χωριό. Πρόκειται 
για το 6ο κατά σειρά, κατάστημα που ανοίγει 
μέσα στο έτος, με τη διοίκηση της εταιρείας 
να συνεχίζει το δυναμικό σχέδιο ανάπτυξης, 
καλύπτοντας ακόμη περισσότερο το δίκτυο 
της εντός Αττικής.
Το νέο κατάστημα του Γαλατσίου, εκτός από 
την τεράστια ποικιλία βιολογικών προϊόντων, 
διαθέτει και βιολογικό κρεοπωλείο, με φρέ-
σκα κρέατα υψηλής ποιότητας.

ΝΆ ΜΕΓΆΛΏΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ 
ΆΤΤΙΚΗ ΚΆΙ ΕΠΆΡΧΙΆ
Όπως είχε ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο FnB 
Daily της 12/7 ο επικεφαλής του oμίλου IOGR, 
Ιωάννης Γρύλλος, "θέλουμε να μεγαλώσου-
με το δίκτυο σε Αττική και επαρχία, αλλά και 
να επεκταθούμε στο εξωτερικό", υπογραμ-
μίζοντας ότι η στροφή προς τα προϊόντα βιο-

λογικής καλλιέργειας είναι μια τάση που θα 
ενταθεί τα επόμενα χρόνια. "Βλέπουμε ότι 
ο κόσμος επιλέγει αγνά και καθαρά τρόφι-
μα χωρίς φάρμακα, τόσο για τις καθημερι-
νές του αγορές, όσο και στις διακοπές του. Το 
βλέπουμε και από τα ξενοδοχεία και γι' αυτό 
έχουμε αρχίσει το farming και στα δικά μας 
ξενοδοχεία, παρέχοντας στους πελάτες μας, 
ό,τι πιο αγνό καλλιεργούμε", είχε τονίσει.

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

• ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

ΣΤΟ ΓΆΛΆΤΣΙ ΆΝΟΙΞΕ ΤΟ 19ο ΚΆΤΆΣΤΗΜΆ  
- ΤΟ 6ο ΆΠΟ ΤΙΣ ΆΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

https://cleon.gr/conferences/1st-annual-conference-risk-management-going-forward/
https://www.fnbdaily.com/issues/37BD3452-45B6-4BCD-95B1-1D8AB581346A.pdf
https://www.fnbdaily.com/issues/37BD3452-45B6-4BCD-95B1-1D8AB581346A.pdf


Connecting  
Horeca  
Supply Chain

Το Horeca Open, καθημερινά, στο διαδίκτυο 
Το απόλυτο Β2Β portal, που συνδέει το σύνολο  
της εφοδιαστικής αλυσίδας στον κλάδο Horeca  
Με αναλύσεις, στοιχεία, απόψεις, τάσεις  
και όλες τις εξελίξεις, εντός και εκτός συνόρων

horecaopen.com

https://horecaopen.com/
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• ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΟΝΟ ΤΟ 6% ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΏΝ ΠΆΡΆΓΏΓΏΝ  
ΕΧΕΙ ΕΚΠΆΙΔΕΥΣΗ ΚΆΙ ΚΆΤΆΡΤΙΣΗ
Στο κενό εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
Ελλήνων του πρωτογενούς τομέα, αναφέρ-
θηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, κατά την ξενά-
γησή του στην Αμερικανική Γεωργική Σχο-
λή Θεσσαλονίκης.
"Στην Ελλάδα δυστυχώς, μόνο το 6% των πα-
ραγωγών έχει δεχτεί εκπαίδευση και κατάρ-
τιση, όταν στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι 55% και 
σε χώρες πρότυπα για την γεωργική ανάπτυ-
ξη, όπως η Ολλανδία, το ποσοστό αυτό υπερ-
βαίνει το 85%. Άρα τέτοιου είδους προσπά-
θειες, διαχρονικές βέβαια, όπως αυτή στην 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλο-
νίκης, μόνο υπόδειγμα μπορεί να είναι", επι-
σήμανε ο κ. Λιβανός, μετά την ξενάγησή του 
στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωρ-
γικής Σχολής (ΑΓΣ), την οποία χαρακτήρισε 
υπόδειγμα στον τομέα της αγροτικής εκπαί-
δευσης και τον τρόπο που λειτουργεί.
Ο κ. Λιβανός τόνισε ότι η δουλειά που γί-

νεται σε επίπεδο σχολικής μετασχολικής, 
επαγγελματικής και επιστημονικής παιδείας, 
"απαντά" στο κενό εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης των Ελλήνων του πρωτογενούς τομέα.
Εξέφρασε δε την αισιοδοξία του για καλύτε-
ρη συνεργασία του υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Αμερικά-
νικη Γεωργική Σχολή, ώστε, όπως είπε: "Να 
δημιουργήσουμε μαζί και προγράμματα και 
να βάλουμε στόχους για συγκεκριμένα πρό-
τζεκτ, που στη συνέχεια θα τα περάσουμε στα 
δημόσια ΙΕΚ και τις γεωπονικές σχολές".

https://scisce.eu/event/4o-e-commerce/


https://esgreece.com/
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• AHOLD DELHAIZE

ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΚΆΤΆΣΤΗΜΆ ΠΟΥ 
ΜΕΤΟΝΟΜΆΖΕΤΆΙ ΣΕ ALBERT HEIJN

• YASSO

ΝΕΆ ΓΕΥΣΗ ΣΤΗ 
ΣΕΙΡΆ FROZEN 
YOGURT
Η εταιρεία παραγωγής προϊόντων με 
βάση το ελληνικό γιαούρτι, Yasso, ανα-
κοίνωσε ότι λανσάρει την γεύση, τούρ-
τα γενεθλίων, στη σειρά frozen yogurt 
που διαθέτει, με αφορμή τη συμπλήρω-
ση δέκα χρόνων από την ίδρυσή της.
Η νέα γεύση, που είναι απαλλαγμένη από 
τεχνητά συστατικά, διαθέτει 90 θερμίδες 
και 5 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα.
Είναι διαθέσιμη online, ενώ θα κυκλο-
φορήσει και σε επιλεγμένα καταστήματα 
Target από τον Οκτώβριο.

Σε κατάστημα της Albert Heijn θα μετατρα-
πεί ένα supermarket της Delhaize στο Βέλ-
γιο και συγκεκριμένα στο Tongeren.
Πρόκειται για το πρώτο κατάστημα που αλ-
λάζει επωνυμία, μετά την συγχώνευση των 
δύο αλυσίδων το 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, οι αναλυτές τότε, 
προέβλεπαν πως ορισμένα καταστήματα 
Delhaize θα μετατραπούν σε Albert Heijn, 
που το διάστημα εκείνο, ήταν νέος παίκτης 
στην αγορά.

ΜΕΜΟΝΏΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΆΤΙΚΟ
Παρά την εντύπωση που προκαλεί η αλλα-
γή της επωνυμίας στην αγορά, σύμφωνα με 
τον επικεφαλή εταιρικής επικοινωνίας της 
Delhaize στο Βέλγιο, Roel Dekelver, πρό-
κειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό.
"Είναι μια απόφαση που πήρε ένας ανε-
ξάρτητος franchiser, η οικογένεια 
Vandecaetsbeek, η οποία πιστεύει ότι η 
Albert Heijn ταιριάζει περισσότερο στις ανά-
γκες της συγκεκριμένης τοποθεσίας και 
αγοράς".
Συμπληρώνει δε, ότι η μετατροπή του σε 
Albert Heijn δεν σημαίνει και το τέλος της 
σχέσης μεταξύ της Delhaize και της οικογέ-
νειας Vandecaetsbeek, η οποία συνεργάζε-

ται με τον retailer τροφίμων εδώ και είκο-
σι χρόνια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η οικογένεια θα δι-
αχειρίζεται τρείς υπεραγορές Delhaize στην 
περιοχή γύρω από το Tongeren.
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• ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΛΆΧΆΝΙΚΆ, ΕΛΆΙΟΛΆΔΟ ΚΆΙ ΚΡΕΆΣ 
ΟΔΗΓΗΣΆΝ ΤΟΝ ΠΛΗΘΏΡΙΣΜΟ ΣΤΟ 1,9%

• McDONALD’S - BEYOND MEAT

ΛΆΝΣΆΡΟΥΝ 
ΤΟ McPLANT 
ΣΤΟ ΗΝΏΜΕΝΟ 
ΒΆΣΙΛΕΙΟ

Στο 1,9% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Εκτός από τις μεγάλες αυξήσεις στο ενεργεια-
κό κόστος, διόλου ευκαταφρόνητες ήταν και οι ανατιμήσεις σε αρκε-
τά τρόφιμα, με μεγαλύτερες αυτές, σε νωπά λαχανικά, κρέας ελαιό-
λαδο και άλλα βρώσιμα έλαια.

ΆΥΞΗΣΕΙΣ
Σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, τη μεγαλύτερη συμβολή στη δια-
μόρφωση του πληθωρισμού στo επίπεδo του 1,9% είχαν οι ακόλου-
θες ομάδες προϊόντων, κατά: 
• 3%: Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως 

των τιμών σε άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, 
αρνί και κατσίκι, πουλερικά, νωπά ψάρια, τυριά, ελαιόλαδο, άλλα 
βρώσιμα έλαια, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά. Μέρος της αύξη-
σης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε 
δημητριακά για πρωινό, μοσχάρι, χοιρινό, γιαούρτι

• 4,4%: Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ηλεκτρισμό, 
φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης

• 6,7%: Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε καύσιμα 
και λιπαντικά, καινούργια αυτοκίνητα, εισιτήρια μεταφοράς επι-
βατών με αεροπλάνο

• 0,2%: Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξη-
σης κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία, 
εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία

ΜΕΙΏΣΕΙΣ
Στον αντίποδα, μειώσεις καταγράφηκαν κατά:
• 0,4%: Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των 

τιμών στα κρασιά
• 2,6%: Ένδυση και υπόδηση, λόγω μείωσης των τιμών στα είδη 

ένδυσης και υπόδησης
• 0,5%: Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μεί-

ωσης κυρίως των τιμών σε υφαντουργικά προϊόντα οικιακής 
χρήσης, οικιακές συσκευές και επισκευές

• 0,5%: Υγεία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα φαρμακευτι-
κά προϊόντα

• 2,6%: Επικοινωνίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλε-

φωνικές υπηρεσίες
• 0,7%: Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω μείωσης κυ-

ρίως των τιμών στα διαρκή αγαθά αναψυχής
• 1,1%: Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τι-

μών σε άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων

Οι κυριότερες μεταβολές τιμές σε προϊόντα τον Αύγουστο (σύγκρι-
ση σε ετήσια βάση)

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

Η McDonald's και η Beyond Meat συ-
νεργάζονται και λανσάρουν το McPlant, 
το νέο plant-based burger για την αγο-
ρά του Ηνωμένου Βασιλείου.
Θυμίζουμε ότι το McPlant αποτελείται 
από μπιφτέκι Beyond Meat, vegan τυρί 
και νέα vegan σάλτσα.
Το McPlant, που κυκλοφορεί εδώ και 
τρία χρόνια, θα τοποθετηθεί αρχικά σε 
10 εστιατόρια στο Κόβεντρι, πριν κυ-
κλοφορήσει σε άλλα 250 και παραπά-
νω σημεία από τις 13 Οκτωβρίου, με 
στόχο έως το 2022 να γίνει διαθέσιμο 
σε εθνικό επίπεδο.
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Με ρυθμό ανάπτυξης που φθάνει το 26% 
τρέχει φέτος η Alfa Pastry, σε σχέση με 
πέρυσι, επισημαίνει στο FnB Daily η δι-
ευθύντρια marketing της εταιρείας, Κα-
τερίνα Κουκουτάρη, η οποία προσθέτει 
ότι, "έχουμε θετικό πρόσημο και στα τρία 
κανάλια".
Υπογραμμίζει δε ότι, "μεταξύ των κανα-
λιών του retail και του HoReCa, υπάρ-
χει σίγουρα εξισορρόπηση των τάσε-
ων που αποδίδεται στην πολύ θετική 
ανάπτυξη που κατέγραψε το κανάλι του 
supermarket το 2020, καθώς και στην 
πιο αισιόδοξη πορεία που διανύει το κα-
νάλι του HoReCa φέτος, ιδιαίτερα κατά 
την τουριστική περίοδο".

"ΜΠΆΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΜΕΓΆΛΗ 
ΆΓΟΡΆ ΤΗΣ ΆΜΕΡΙΚΗΣ"
Αναφορικά με την εμπορική δραστηριό-
τητα της εταιρείας στις ΗΠΑ, η κα Κου-
κουτάρη ανέφερε ότι, "όπως είχαμε ανα-
κοινώσει στα οικονομικά αποτελέσματα 
της εταιρείας, στα πλάνα μας έχουμε την 
εκκίνηση της επιχειρηματικής μας δρα-
στηριότητας στην Αμερική, μέσα από την 
εταιρεία, Alfa Holdings US. Μέχρι τώρα, 
είχαμε παρουσία εξαγωγικά, αλλά ουσι-
αστικά, το εγχείρημα αυτό, συνιστά την 
είσοδο των προϊόντων μας στη μεγάλη 
αγορά της Αμερικής".

ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ Η ΕΤΆΙΡΕΙΆ
Για τις επενδύσεις της εταιρείας, σημεί-
ωσε ότι, κατά την πενταετία 2016-2020, 
υλοποιήσε δύο επενδυτικά προγράμμα-
τα ύψους €9 εκατ. (€6 και €3 εκατ., αντί-
στοιχα), τα οποία αφορούν σε:
• Κτιριακές εγκαταστάσεις
• Αποθήκες ψυγείων χωρητικότητας 

6.000 παλετών
• Αποθήκες ξηρού φορτίου δυναμικό-

τητας 2.000 παλετών
• Μηχανολογικό εξοπλισμό
Σε αυτή τη φάση, είναι σε εξέλιξη ένα 
ακόμη πρόγραμμα €3 εκατ., το οποίο 
αφορά σε μηχανολογικό εξοπλισμό 
γραμμών παραγωγής και σε προσθήκη 

νέων σιλό αλεύρων χωρητικότητας 180 
χιλιάδων κιλών.

ΕΜΦΆΣΗ ΣΤΗΝ ΆΕΙΦΟΡΙΆ
Η κα Κουκουτάρη τόνισε ότι, "επεν-
δύουμε, δίνοντας έμφαση στη συνεχή 
βελτίωση της αποδοτικότητάς μας στην 
αειφορία".
Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις φωτο-
βολταϊκών πάνελ στο εργοστάσιό μας 
στην Κοζάνη θα αποτρέπουν την απε-
λευθέρωση 1299,454 τόνους CO2. Μέσα 
από τις επενδύσεις στην αντικατάσταση 
πηγών φωτισμού, σε συνδυασμό με πα-
ρεμβάσεις κυκλικής οικονομίας, η εται-
ρεία έχει καταφέρει σημαντικότατη μεί-
ωση εκπομπών CO2, ενώ εξοικονομεί 
κάθε χρόνο 246240KW/έτος.
Η Διευθύντρια Μarketing της Alfa Pastry 
σημειώνει ότι, "μόνο από τον φωτισμό, 
η μείωση εκπομπών CO2 από την κα-
τανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
174,64 τόνοι CO2, ετησίως. Στόχος μας 
είναι σε μια τριετία, όλο το εργοστάσιο 
να λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ηλιακή 
ενέργεια".

ΕΤΟΙΜΗ ΠΙΤΆ  
– 2η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΡΤΙΓΙΆ
Σχετικά με τα νέα λανσαρίσματα, η Κα-
τερίνα Κουκουτάρη ανέφερε ότι, "στό-

χος για φέτος, είναι η ανάπτυξη της έτοι-
μης πίτας, οικογενειακής, τόσο με νέα 
λανσαρίσματα, όσο και με νέες διαφη-
μιστικές καμπάνιες. Επίσης, σημαντι-
κός πυλώνας ανάπτυξης είναι η είσοδος 
στην κατηγορία του ξηρού προϊόντος 
και συγκεκριμένα στη δυναμική κατη-
γορία της τορτίγιας, στην οποία πολύ 
γρήγορα, κατακτήσαμε τη 2η θέση, με 
βάση τα στοιχεία της IRI στην αγορά του 
supermarket".

HEALTHY HABITS
Τέλος, αναφορικά με την Healthy Habits, 
τονίζεται ότι η μάρκα βγήκε στην αγορά 
πέρυσι και μέσα σε έναν χρόνο έχει ήδη, 
λανσάρει ευρεία γκάμα διάφορων κατη-
γοριών, πάντα με γνώμονα την υγιεινή 
διατροφή. "Τον τελευταίο μήνα έκανε ένα 
ακόμη βήμα, λανσάροντας μία σειρά από 
υγιεινές μαρμελάδες, χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης και χωρίς πηκτίνη, φέρνοντας 
έτσι, την καινοτομία σε μία παραδοσια-
κή κατηγορία. Σημαντικό είναι επίσης, 
το γεγονός ότι το νέο brand έχει ήδη, 
χτίσει ένα σημαντικό επίπεδο αναγνω-
ρισιμότητας και εμπιστοσύνης με τους 
καταναλωτές".

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

Powered by

• ALFA PASTRY

ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ 26%- ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΗΠΆ  
ΚΆΙ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ €3 ΕΚΆΤ.

Κατερίνα Κουκουτάρη, Διευθύντρια 
Μarketing, Alfa Pastry



13

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

POWERED BY

• CP KELCO

ΕΠΕΝΔΥΕΙ $50 ΕΚΆΤ. ΣΕ ΝΕΆ ΓΡΆΜΜΗ 
ΠΆΡΆΓΏΓΗΣ

• Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ

Ο ΆΝΔΡΕΆΣ 
ΜΆΤΘΙΔΗΣ 
ΆΝΆΝΕΏΣΕ  
ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ  
ΤΟΥ Q GRADER

• PEPSICO

ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΙ ΤO MOUNTAIN DEW ΚΆΙ 
ΕΠΕΝΔΥΕΙ £24 ΕΚΆΤ. ΣΤΆ QUAVERS

Η εταιρεία παραγωγής και επεξεργασίας 
εσπεριδοειδών, CP Kelco, σχεδιάζει να 
επενδύσει πάνω από $50 εκατ., με σκο-
πό να επεκτείνει την παραγωγική της ικα-
νότητα αναφορικά με το brand, Nutrava 
Citrus Fiber.
Συγκεκριμένα, η επένδυση αφορά στην 
προσθήκη μιας δεύτερης γραμμής πα-
ραγωγής για το Nutrava Citrus Fiber, στο 
εργοστάσιο της εταιρείας στο Matão της 
Βραζιλίας, με σκοπό την αύξηση της πα-
ραγωγής κατά 5.000 τόνους.
Η CP Kelco αναμένει ότι η νέα γραμμή πα-

ραγωγής θα τεθεί σε λειτουργία το 2023, 
με προοπτική να επεκταθεί περαιτέρω στο 
μέλλον, ανάλογα με τη ζήτηση.

Με μια νέα γεύση μήλου εμπλουτίζει το 
portfolio του Mountain Dew η PepsiCo στην 
αγορά των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, λανσάρει το 
Mountain Dew Thrashed Apple, το οποίο 
θα είναι διαθέσιμο στα καταστήματα της 
Kroger, συμπεριλαμβανομένων των Kroger, 
Baker’s, City Market από 13 Σεπτεμβρίου, σε 
μπουκάλια, αλλά και cans. Σημειώνεται ότι η 
PepsiCo, σε συνεργασία με την The Boston 
Beer Company, ανέπτυξε πρόσφατα, έναν 
νέο κωδικό hard seltzer, το Hard Mountain 
Dew, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ 
στις αρχές του επόμενου έτους.

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΟ QUAVERS
Η PepsiCo σχεδιάζει να επενδύσει £24 εκατ. 
στο εργοστάσιο που διαθέτει στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και στο οποίο παράγει τα snacks, 
Quavers. Η επένδυση αφορά στην ανανέ-
ωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ 
θα αυξήσει το capacity του εργοστασίου, δη-
μιουργώντας παράλληλα και νέες γραμμές 
παραγωγής.
Ο νέος εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στα 
μέσα του επόμενου έτους, με τις αρχικές 
εργασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Ανδρέας Ματθίδης της Β.Σ. Καρού-
λιας ανανέωσε-επικύρωσε τον τίτλο του 
Q Grader, στον παγκόσμιο οργανισμό πι-
στοποίησης, Coffee Quality Institute.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 
εταιρείας, ο κ. Ματθίδης, ο οποίος είναι 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινο-
χόων, κάτοχος του τίτλου σπουδών WSET 
Diploma (AIWS - Associate Member of 
Institute of Wines & Spirits) και από το 
2008 είναι ο Wine & Spirits Education and 
Development Consultant της Β.Σ. Καρού-
λιας, κατέχει τον συγκεκριμένο τίτλο από 
το 2013 και, σύμφωνα με τα πρότυπα του 
συγκεκριμένου οργανισμού, για να μπο-
ρεί να τον διατηρεί, απαιτείται η επικύρω-
ση των δεξιοτήτων του κάθε τρία χρόνια.
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• ΚΡΑΣΙ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΆΥΞΆΝΕΤΆΙ Η ΆΞΙΆ ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΕΞΆΓΏΓΏΝ

ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΞΆΓΏΓΏΝ
Γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τη δε-
δομένη όμως, ποιότητα των ρουμανικών 
κρασιών, τη συνεχή αναδιάρθρωση των 
καλλιεργειών και τις συνεχείς επενδύσεις 
στον τομέα, κατά την επερχόμενη δεκαε-
τία εμφανίζεται ως ισχυρό το ενδεχόμενο 
της μετατροπής της χώρας και σε κύρια δι-
εθνή εξαγωγική δύναμη. Η Ρουμανία απο-
τελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντι-
κότερους ευρωπαίους παραγωγούς οίνου, 
ενώ παράλληλα, διαθέτει και από τις μεγα-
λύτερες εκτάσεις καλλιέργειας.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΏΝ ΚΡΆΣΙΏΝ
Οι τιμές των ρουμανικών ερυθρών οί-
νων ξεκινούν από MO περίπου €3 ανά φι-
άλη (750ml) στα supermarkets και παρα-
τηρούμε επίσης, μεγάλη προσφορά στην 
τιμή των €6-8 .
Για τα λευκά κρασιά, οι τιμές ξεκινούν στα 
€2,5 ανά φιάλη, με την πλειοψηφία των 
προϊόντων να συγκεντρώνεται επίσης, 
περί τα €6-8 .
Οι ροζέ οίνοι πωλούνται από €3 στις με-
γάλες αλυσίδες supermarket, ενώ οι τι-
μές των αφρώδει οίνων ξεκινούν από τα 
€4 ανά φιάλη.

ΣΤΟ -90% ΟΙ ΠΏΛΗΣΕΙΣ ΚΡΆΣΙΟΥ 
ΣΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΆ
Το κανάλι πωλήσεων κρασιού που επηρε-
άστηκε περισσότερο, ήταν αυτό της φιλο-
ξενίας, το οποίο, σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο, υπέστη απώλεια 
90%. Για να αντισταθμιστούν οι απώλειες, 
μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, ένα ση-

μαντικό μέρος των πωλήσεων κρασιού 
από το κανάλι HoReCa και τα εξειδικευμέ-
να καταστήματα μεταφέρθηκε στη λιανική, 
αν και οι παραγωγοί έπρεπε να αναλάβουν 
το υψηλότερο κόστος καταχώρισης κρα-
σιού στα supermarkets. Μετά από έναν 
χρόνο από την πανδημία, τα ράφια των 
supermarkets είναι περισσότερο γεμάτα 
και το χαρτοφυλάκιο κρασιών περισσότερο 
διαφοροποιημένο. Όσον αφορά στις τιμές, 
οι καταναλωτές δεν θα χρειαστεί να επι-
βαρυνθούν ιδιαίτερα, λόγω του αυξημένου 
ανταγωνισμού των παραγωγών, αλλά πα-
ράλληλα, οι παραγωγοί θα αντιμετωπίσουν 
υψηλότερο κόστος μάρκετινγκ σε σύγκρι-
ση με την περίοδο πριν από την πανδημία.

Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΆΪΚΗ 
ΆΓΟΡΆ
Η Ρουμανία, με συνολική έκταση καλλι-
εργειών αμπέλου 182,6 χιλιάδες εκτάρια, 
κατατάσσεται στην 15η θέση παγκοσμίως 

και στην 5η ευρωπαϊκή θέση, όσον αφορά 
στον αριθμό των καλλιεργούμενων εκτά-
σεων, μετά τις:
• Ισπανία
• Γαλλία
• Ιταλία
• Πορτογαλία
Κατατάσσεται στην 5η ευρωπαϊκή θέση, 
όσον αφορά στην παραγωγή σταφυλιών, 
πίσω από:
• Ιταλία
• Ισπανία
• Γαλλία
• Γερμανία
Κατατάσσεται στην 6η ευρωπαϊκή θέση, 
όσον αφορά στην παραγωγή κρασιού, 
πίσω από:
• Ιταλία
• Γαλλία
• Ισπανία
• Πορτογαλία
• Γερμανία

Ενθαρρυντική είναι η συνεχιζόμενη αύ-
ξηση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών 
κρασιών στην Ρουμανία, σημάδι περαι-
τέρω αναγνωρισιμότητας του ελληνικού 
branding, όπως αναφέρεται στην έρευνα 
αγοράς για τον κλάδο οίνου στην Ρουμανία 
που εκπόνησε η Πρεσβεία της Ελλάδας στο 
Βουκουρέστι και το Γραφείο Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων.
Σύμφωνα με τα ποιο πρόσφατα στοιχεία της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τις εξαγωγές-εισαγωγές της 
τελευταίας 5ετίας 2016-2020, προκύπτει ότι:
• Αν και με σχετικά μικρή αξία, οι εξα-

γωγές ελληνικών κρασιών στην Ρου-

μανία παρουσιάζουν αύξηση 29% από 
τον ΜΟ των €223 χιλ. την διετία 2016-
2017, στον ΜΟ των €288 χιλ. την τριε-
τία 2018-2020.

• Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, πέραν του 
2019, οι εισαγωγές ρουμανικών κρα-
σιών κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επί-
πεδα με ΜΟ στα €18,3 χιλ.
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• NESTLÉ - STARBUCKS

ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΝΕΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΕΙΡΆ AT-HOME

ΣΤΟ -7% Η ΠΆΡΆΓΏΓΗ ΚΡΆΣΙΟΥ 
ΤΟ 2020
Η παραγωγή κρασιού της Ρουμανίας μει-
ώθηκε λόγω ξηρασίας κατά 7% το 2020, 
σε σύγκριση με το 2019, ανερχόμενη σε 
4,6 εκατομμύρια εκατόλιτρα, σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού 
Αμπέλου και Οίνου (OIV) και την Στατιστι-
κή Υπηρεσία της Ρουμανίας. Είναι η δεύ-
τερη συνεχόμενη χρονιά που η Ρουμανία 
παράγει λιγότερο κρασί, μετά από ρεκόρ 
παραγωγής 5,1 εκατομμυρίων εκατολί-
τρων το 2018.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
• Οι πιο καλλιεργημένες ποικιλίες στα-

φυλιών είναι, για τα λευκά κρασιά, 
οι Fetească Albă, Fetească Regală, 
Riesling, Aligoté, Sauvignon, Muscat, 
Pinot Gris, Chardonnay, Tămâioasă 
Românească, Grasă de Cotnari, 
Iordană Ari Ardeleancă, Crâmpoșie, 
Zghihara de Husi, Busuioacă de 
Bohotin, Frâncușa, Mustoasă de 
Măderat και Galbenă de Odobești.

• Oι κύριες ποικιλίες σταφυλιών για 
τα κόκκινα κρασιά, είναι οι Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Băbească 
Neagră, Fetească Neagră και Pinot 
Noir.

Επίσης, η κάθε αμπελουργική περιοχή έχει 
τις δικές της παραδοσιακές ποικιλίες στα-
φυλιών, όπως:
• Zghihara de Husi και Busuioaca de 

Bohotin, για την αμπελουργική περιο-
χή Huși

• Feteasca neagră, για την αμπελουργι-
κή περιοχή Uricani, Iași

• Grasa de Cotnari και Frâncușa, για 

την αμπελουργική περιοχή Cotnari
• Crâmpoșie, για την αμπελουργική πε-

ριοχή Drăgășani
• Băbeasca Neagră, για την αμπελουρ-

γική περιοχή Nicorești
• Iordană Ari Ardeleancă, για την αμπε-

λουργική περιοχή Târnave
• Mustoasă de Măderat, για την αμπε-

λουργική περιοχή Miniș

Επιπλέον, κάθε αμπελουργική περιοχή 
καλλιεργεί και διεθνείς ποικιλίες κρασιού, 
κυρίως:
• Sauvignon
• Chardonnay
• Riesling italico
• Pinot gris
• Traminer 
• Cabernet
• Sauvignon
• Merlot

• Pinot noir

INFO - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
• Moldavian Hills wine making region 

(38% παραγωγής).
• Muntenia and Oltenia Hills (29% 

παραγωγής)
• Dobrogea Hills (8% παραγωγής)
• The Danube Terraces (7% παραγωγής)
• Υπόλοιπες αμμώδεις περιοχές και 

περιοχές στο Νότο της χώρας (7% 
παραγωγής)

•  Banatului Hills (5% παραγωγής)
• Transilvanian Plateau wine making 

region (4% παραγωγής)
• Crisana and Maramures(2% 

παραγωγής)

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Η Nestlé και η Starbucks εμπλουτίζουν τη 
σειρά, At-Home, λανσάροντας δύο νέες γεύ-
σεις, Starbucks Signature Chocolate.

INFO – ΓΕΥΣΕΙΣ
• Chocolate Starbucks Signature 42%
• Starbucks Signature Chocolate Salted 

Caramel
Οι δύο νέες γεύσεις είναι διαθέσιμες online 
και στο Sainsbury’s, ενώ από 18 Σεπτεμβρί-
ου θα είναι και στο Asda.
Θυμίζουμε ότι αρχές του έτους, η Nestlé επέ-
κτεινε τη συνεργασία της με την Starbucks.



16

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

• REGENERATION - U.S. EMBASSY ATHENS - AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΓΥΝΆΙΚΕΙΆ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΆΤΙΚΟΤΗΤΆ

• OK! ANYTIME MARKETS

ΔΏΡΕΆ ΓΆΛΆΚΤΟΚΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ 
ΣΤΟ ΆΣΥΛΟ ΆΝΙΆΤΏΝ

 Το ReGeneration, με την υποστήριξη της 
Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και 
της ΑΒ Βασιλόπουλος, παρουσιάζουν το 
ReGeneration FEMpowerment Initiative, 
μια πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση 
της γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς 
και την προσωπική και επαγγελματική ενδυ-
νάμωση των νέων επαγγελματιών.
H εν λόγω πρωτοβουλία συνεισφέρει στη 
δημιουργία ενός συμπεριληπτικού οικοσυ-
στήματος καινοτομίας, που ενθαρρύνει τις 
νέες γυναίκες να γίνουν δημιουργοί και επι-
χειρηματίες, παρέχοντάς τους την υποστήρι-
ξη που χρειάζονται για να πετύχουν. Μέσα 
από ένα ολιστικό πρόγραμμα διαδραστικών 
workshops, ομιλιών και εξειδικευμένης εκ-
παίδευσης, νέες επαγγελματίες, που κάνουν 
τα πρώτα τους βήματα στον επιχειρηματικό 
κόσμο, θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφό-
δια, για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις 

της σύγχρονης επιχειρηματικής σκηνής.
Τα Masterclasses θα ξεκινήσουν στις 30 
Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιούνται Πέ-
μπτες στις 19.00, μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου.

Τα OK! Anytime Markets εγκαινιάζουν τη 
συνεργασία τους με το Άσυλο Ανιάτων, προ-
σφέροντας γαλακτοκομικά προϊόντα. Στόχος 
της πρωτοβουλίας, είναι η υποστήριξη του 
Ασύλου στην αύξηση κατανάλωσης υγιεινών 
και θρεπτικών γευμάτων, εμ την πρώτη πα-
ράδοση να πραγματοποείται στον χώρο του 
Ιδρύματος στην Κυψέλη.

Η Μαρία Αρτίκη, Υπεύθυνη Marketing & Επι-
κοινωνίας των OK! Anytime Markets, δήλω-
σε: "Τα ΟΚ! Anytime Markets Α.Ε. στηρίζουν 
το Άσυλο Ανιάτων και στέκονται δίπλα στους 
συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανά-
γκη. Τα OK! Markets, με ανταπόκριση στα 
κοινωνικά θέματα και το κοινωνικό σύνολο, 
παρέδωσαν τρόφιμα στο Άσυλο Ανιάτων".

• Business Opinions 
• Business Secrets 
• Τράπεζες
• Ναυτιλία 
• Real Estate 
• Μετακινήσεις Στελεχών

ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ  
ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ!

MAZI ME TO ΒΝΒ DAILY:
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Σε προσωρινή ανάκληση της πιστοποίησης 
της γαλακτοβιομηχανίας, La Farm, για την 
παραγωγή και συσκευασία με σκοπό την 
εμπορία του προϊόντος φέτα ΠΟΠ, προχώ-
ρησε ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, καθώς, όπως ανα-
φέρεται σε ανακοίνωσή του, μετά από επι-
τόπιους ελέγχους επιτήρησης, αλλά και 
ελέγχους σε σημεία λιανικής πώλησης του 
προϊόντος στην ελληνική αγορά, διαπιστώ-
θηκε η μη τήρηση των προδιαγραφών πα-
ραγωγής φέτας ΠΟΠ, ενώ καταγράφηκαν 
σοβαρές παραβάσεις που αφορούν στη πα-
ραγωγή φέτας ΠΟΠ.
Σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ, η προσωρινή ανά-
κληση της πιστοποίησης της επιχείρησης 
ισχύει έως την εφαρμογή κατάλληλων διορ-
θωτικών ενεργειών και την αποστολή σχε-
τικής τεκμηρίωσης εκ μέρους της, από την 
οποία να προκύπτει: 
• Συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις της 

υπ΄ αριθμ. 313025/1994 ΥΑ αναγνώρισης 
του προϊόντος ΦΕΤΑ ΠΟΠ,

• Απόσυρση από την αγορά όλων των 
παρτίδων προϊόντος "ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.", οι 
οποίες δεν πληρούν την προδιαγραφή 
αναγνώρισης του εν λόγω προϊόντος,

• Εγκαθίδρυση και τήρηση αξιόπιστου συ-
στήματος ιχνηλασιμότητας του προϊόντος 
"ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.",

• Συμμόρφωση των διακινούμενων προ-
ϊόντων που φέρουν την ένδειξη "ΦΕΤΑ 
Π.Ο.Π.", με τις απαιτήσεις της νομοθεσί-
ας σχετικά με την επισήμανση.

Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην πρωτοβάθ-
μια επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Πα-
ραβάσεων του ΥΠΑΑΤ για επιβολή κυρώσε-
ων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

"ΕΙΜΆΣΤΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΆΣΙΆ  
ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΓΟ"
Όπως αναφέρουν πηγές της γαλακτοβιο-
μηχανίας Τρικάλων στο FnB Daily, "η εται-
ρεία μας έχει προβεί στις προβλεπόμενες 
και συγκεκριμένες διορθώσεις, σε απόλυ-

τη συνεργασία με τον ΕΛΓΟ και πιστεύουμε 
τις επόμενες ημέρες να έχει κλείσει η υπό-
θεση", υπογραμμίζοντας ότι η όποια παρέκ-
κλιση διαπιστώθηκε στη διαδικασία αναφο-
ρικά με τις ημέρες παραγωγής της φέτας 
ΠΟΠ, δηλώθηκε πρώτα από την εταιρεία 
στον Οργανισμό.
"Τα δηλώσαμε πρώτοι εμείς στον ΕΛΓΟ", 
εξηγούν.

ΝΤΟΜΙΝΟ ΚΆΤΆΓΓΕΛΙΏΝ
Πρόκειται για τη δεύτερη ανάκληση πιστο-
ποίησης παραγωγής φέτας ΠΟΠ, στην οποία 
προχωρά ο ΕΛΓΟ, στο πλαίσιο διερεύνη-
σης καταγγελιών για νοθεία, που έχουν δει 
το φως της δημοσιότητας το τελευταίο εξά-
μηνο, θέμα το οποίο παρακολουθεί στενά το 
FnB Daily από τον Μάρτιο του 2020. 
Πηγές με γνώση της αγοράς δηλώνουν στο 
FnB Daily ότι, "είναι άκρως ανταγωνιστικό το 
περιβάλλον εμπορίας φέτας ΠΟΠ, τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, με αποτέλε-
σμα να γίνεται ένας αδηφάγος πόλεμος με-
ταξύ των γαλακτοβιομηχανιών. Έχει ξεκινή-
σει ένα ντόμινο καταγγελιών. Ο Οργανισμός 

έχει να ερευνήσει πάνω από 15 εταιρείες".

"ΟΛΆ ΓΙΝΟΝΤΆΙ ΓΙΆ ΤΗ ΖΏΝΗ 
ΓΆΛΆΚΤΟΣ"
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η  γαλακτοβιο-
μηχανία της οικογένειας Πλεξίδα, που εξάγει 
το 55% του τζίρου της κατά κύριο λόγο στην 
Γερμανία, αύξησε την εισκόμιση γάλακτος 
κατά 35% τον Ιανουάριο, ενισχύοντας έτσι την 
παραγωγική της δυνατότητα, τη στιγμή που 
στην αγορά υπήρξε έλλειψη πρώτης ύλης, 
γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση 
παικτών του κλάδου.
"Όλα γίνονται για τη ζώνη γάλακτος, καθώς η 
La Farm είναι από τις μεγαλύτερες εταιρεί-
ες του κλάδου.
Από 48 χιλ. τόνους, που κατά μέσο όρο δια-
χειρίζεται, θα φτάσει τους 60 χιλ. τόνους, ενώ 
και πέρυσι, αλλά και φέτος, έχει αυξήσει τους 
παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται, 
οι οποίοι πλέον, ξεπερνούν τις δύο χιλιάδες", 
επισημαίνουν οι ίδες πηγές στο FnB Daily.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

• LA FARM

ΠΡΟΣΏΡΙΝΗ ΆΝΆΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΆΔΕΙΆΣ ΠΆΡΆΓΏΓΗΣ ΠΟΠ  
– "ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ"

Βαγγέλης 
Πλεξίδας, 
Πρόεδρος, La 
Farm

T H E  T R E N D L E T T E R

καθημερινά με το 

https://www.fnbdaily.com/issues/9E3A06F9-2570-414B-A7C4-16C5A7B437C6.pdf
https://www.fnbdaily.com/issues/9E3A06F9-2570-414B-A7C4-16C5A7B437C6.pdf
https://www.fnbdaily.com/issues/9E3A06F9-2570-414B-A7C4-16C5A7B437C6.pdf
https://www.fnbdaily.com/issues/168BCFA5-6C90-4424-B5B0-A9D13DB6F7E4.pdf
https://www.fnbdaily.com/issues/168BCFA5-6C90-4424-B5B0-A9D13DB6F7E4.pdf
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Συνεχίζονται οι εξαγωγές θερινών φρού-
των, καταγράφοντας μείωση για το διάστη-
μα 1/5-10/9, συγκριτικά με το ίδιο διάστημα 
πέρυσι, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία 
του Incofruit. 
Συγκεκριμένα, καταγράφεται: 
• Κεράσια: (7,5%)
• Βερίκοκα: (30,7%)
• Ροδάκινα: (64,3%)

ΜΕΙΏΜΕΝΗ ΠΆΡΆΓΏΓΗ ΛΟΓΏ 
ΚΆΙΡΙΚΏΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ
Οι συγκομιδές ροδάκινων και νεκταρινιών 
συνεχίζονται, με την παραγωγή να είναι από 
τις χαμηλότερες τα τελευταία χρόνια, λόγω 
της επίδρασης του παγετού, καθώς οι επι-
πτώσεις στην παραγωγή από τις καιρικές 
συνθήκες (καύσωνας και χαλαζοπτώσεις) σε 
κάποιες περιοχές ήδη, δείχνουν την πτώση 
στην συγκομιδή κατάλληλων προς εξαγωγή 
ποσοτήτων.
Σε ό,τι αφορά την εξαγωγή καρπουζιών, η 
εμπορική περίοδος των οποίων ουσιαστικά 
έχει τελείωσει, καταγράφεται και αυτήν την 
εβδομάδα ρεκόρ σε τονάζ, με 211.215 τόνους 
και αύξηση 2,9%.
Επιπλέον, συνεχίσθηκε η εξαγωγή επιτραπέ-
ζιων σταφυλιών, μειωμένη κατά 7,4%.

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΆ ΡΕΚΟΡ Η ΟΙΚΙΆΚΗ 
ΚΆΤΆΝΆΛΏΣΗ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζει ο 
Σύνδεσμος, το lockdown κατά την παραγω-
γική περίοδο 2020 οδήγησε σε επίπεδα ρε-
κόρ το εμπόριο και την οικιακή κατανάλω-
ση. Η δραστική μείωση της παραγωγής τη 
φετινή περίοδο και η χαμηλότερη προσφο-
ρά καλλιέργησε προσδοκία για μεγαλύτερη 
αύηση των τιμών, η οποία επετεύχθη, πλην 
όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως, 
στο σύνολο της αξίας τη μείωση των εξαχθέ-
ντων ποσοτήτων.

Βάσει στοιχείων επταμήνου, η μείωση είναι:
Ροδάκινα
Ποσότητα: 63,1%
Αξία: 50,8%
Νεκταρίνια
Ποσότητα: 33%
Αξία: 29%
 

DATA 3/9 - 10/09
Πορτοκάλια

2021: 341.205
2020: 325,395

Μεταβολή: 4,9%
Λεμόνια

2021: 14.892
2020:  14.728

Μεταβολή: 1,1%
Ροδάκινα

2021: 35.916
2020: 100.587

Μεταβολή: (64,3%)
Καρπούζια

2021: 211.215
2020:  205.172

Μεταβολή: 2,9%
Κεράσια

2021: 36.008
2020:  38.297

Μεταβολή: (7,5%)
Νεκταρίνια

2021: 16.673
2020:  57.794

Μεταβολή: (71,2%)
Αχλάδια

2021: 14.325
2020:  20.683

Μεταβολή: (30,7%)
Επιτραπέζια σταφύλια

2021: 29.165
2020:  31.507

Μεταβολή: (7,4%)

• ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΜΕΙΏΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΞΆΓΏΓΕΣ ΘΕΡΙΝΏΝ 
ΦΡΟΥΤΏΝ

• FOODLINK

ΔΕΝ ΔΙΆΝΕΜΕΙ 
ΜΕΡΙΣΜΆ  
ΓΙΆ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  
2020
Την απόφαση να μην διανείμει μέρισμα 
για τη χρήση 2020 έλαβε η Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων της Foodlink, οι ερ-
γασίες της οποίας ανέδειξαν και το νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο.
Το νέο ΔΣ θα διοικεί την Εταιρεία για πέντε 
έτη, από 09/09/2021 - 08/09/2026 ή μέ-
χρι την ημέρα της πρώτης Τακτικής Γενι-
κής Συνέλευσης και αποτελείται από τους:

• Βασίλης Καρακουλάκης του 
Εμμανουήλ

• Αχιλλεύς Μάμαλης του Παύλου
• Παναγιώτα Σιωρά του Θεμιστοκλή
• Ελευθέριος Ελευθεριάδης του 

Κυριάκου
• Κωνσταντίνος Γκυρτής του 

Παναγιώτη
• Καλλιόπη Σιουτζούκη του Ευαγγέλου
• Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου
• Αθανάσιος Στούμπης του Γεωργίου
• Κωνσταντίνος Παπαζήσης του 

Κυριαζή
• Βασίλειος Ευγένιος του Μιχαήλ

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση ενέκρινε 
και την απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου για την απόκτηση του 20% της 
εταιρείας "Γενικές Μεταφορές – Αθηνα-
ϊκή Ανώνυμος Εταιρεία" έναντι τιμήμα-
τος €300 χιλ.
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POWERED BY

Δύο επιπλέον καταστήματα θα ανοίξει στην 
Ελλάδα μέσα στον χειμώνα η καναδική 
αλυσίδα λουκουμάδων, Mr. Puffs, μετά το 
πρώτο στην Γλυφάδα, που σηματοδότησε 
και την είσοδό της στην ελληνική αγορά.
Ο Ιδρυτής και εμπνευστής του concept, 
Παντελής Σιούνης και ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος για την Ελλάδα, Θέμης Τζιουλαδά-
κης, μιλούν, για πρώτη φορά σε ελληνικό 
μέσο, για τα πλάνα επέκτασης της αλυσί-
δας στην Ελλάδα.
"Οι επόμενες περιοχές που μας ενδιαφέ-
ρουν, πέρα από την Αττική, είναι η Πάτρα, 
η Θεσσαλονίκη και η Κρήτη, χωρίς να εξαι-
ρέσουμε τα hot νησιά μας, όπως Σαντορί-
νη, Μύκονο, Πάρο, Ρόδο, Σύρο κτλ", ανα-
φέρει στο FnB Daily ο κ. Τζιουλαδάκης, 
συμπληρώνοντας ότι, στα σχέδια, μεταξύ 
άλλων, είναι το άνοιγμα τριών διαφορετι-
κών concepts καταστημάτων:
• 500τμ 
• 150 τμ
• 70 τμ, με έμφαση στο take away και 

delivery

ΓΙΆΤΙ ΣΤΗ ΓΛΥΦΆΔΆ  
ΤΟ ΠΡΏΤΟ
Το γεγονός ότι η Γλυφάδα αποτελεί πόλο 
έλξης για τους Αθηναίους και προορισμό 
για τους Ελληνοαμερικάνους -που γνωρί-
ζουν το brand από τα καταστήματα που δι-
αθέτουν σε Καναδά και Φλόριντα- ήταν οι 
βασικοί λόγοι που ο Παντελής Σιούνης και 
η ομάδα του την επέλεξαν για το πρώτο κα-
τάστημα της Mr. Puffs.
"Η Γλυφάδα είναι μία πολύ καλή περιοχή 
για να δοκιμάσεις ένα νέο brand, γιατί έχει 
πολύ απαιτητικό πελατολόγιο. Η απόφαση 
είχε παρθεί από πέρυσι και μόλις είχαμε 
την κατάλληλη ομάδα, με τη βοήθεια του 
Θέμη, προχωρήσαμε, παρόλα τα προβλή-
ματα που μας δημιούργησε το lockdown 
(μετακίνηση, εκπαίδευση ομάδας)", ανα-
φέρει ο κ. Σιούνης, συμπληρώνοντας ότι η 
επένδυση στην Ελλάδα θα ξεπεράσει αρ-
χικά το €1 εκατ.
"Σκοπός μας είναι να ανοίξουμε και άλλα 
εταιρικά καταστήματα, αλλά στην πορεία 
θα υπάρχει και πρόσθετη επένδυση από 
επενδυτές franchisees που θέλουν να 
επενδύσουν μαζί μας".

ΣΤΟΧΟΣ Η ΆΝΆΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 
ΟΡΓΆΝΏΜΕΝΟΥ DESERT BAR
Σημειώνεται ότι όλα τα καταστήματα της 
αλυσίδας στον Καναδά είναι franchise, 
ενώ στην Ελλάδα ανοίγει τα πρώτα ως 
εταιρικά και στη συνέχεια θα ανοίξει τα 
υπόλοιπα με την μορφή franchise.
"Ο στόχος μας είναι να δείξουμε στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά και γενικότερα στο ΕΜΕΑ, 
την ανανεωμένη μορφή ενός desert bar με 
βάση τους λουκουμάδες, που είναι κατά 
βάση ελληνικό προϊόν. Οι συνδυασμοί με 
διάφορα είδη σοκολάτας και toppings από 
top brands, όπως smarties, Oreo, Kitkat, 
ION, Caprice και άλλα, όπως επίσης και τα 
16 είδη milk shakes, όπως και το παγωτό 
με τα 9 διαφορετικά βουτήματα σοκολάτας, 
μας κάνει πρωτοπόρους στον χώρο", ανα-
φέρει ο κ. Τζιουλαδάκης.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΆΤΕΣ 
ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΆΓΟΡΆ
Αν και το κατάστημα στην Γλυφάδα λει-
τουργεί περίπου έναν μήνα, το feedback 
που λαμβάνει η αλυσίδα είναι "αρκετά 
καλό". Ο κ. Τζιουλαδάκης σημειώνει ότι, 
"βλέπουμε ότι οι πελάτες που δοκιμάζουν 
τους λουκουμάδες μας, τα milkshakes και 
το παγωτό μας, γυρίζουν πίσω και αγορά-
ζουν ακόμα άλλη μία συσκευασία λουκου-
μάδες για το σπίτι ή τους βλέπουμε και την 
επόμενη μέρα. Αρχικά, όλοι ήθελαν να δο-
κιμάσουν την κλασική μας γεύση με μέλι 
και κανέλλα, αλλά και το Choco loco και το 
Choco berry ήταν από τις πιο αγαπημένες 
γεύσεις, τα πιο ιδιαίτερα, όπως το Cinapuff, 
το salted caramel και το Βuenno, με δι-
άφορους συνδυασμούς topping, όπως 
KitKat, smarties, σοκοφρέτα ΙΟΝ, Caprice 

Παπαδοπούλου, άρεσαν σε μικρότερες 
ηλικίες".
Υπογραμμίζει δε, ότι η ομάδα της Mr. Puffs 
θα λανσάρει καινούργιες προτάσεις και 
στους λουκουμάδες, αλλά και στο παγω-
τό, μέσα στο έτος, αποκλειστικά για την ελ-
ληνική αγορά.

ΜΕΤΆ ΤΆ 10 ΚΆΤΆΣΤΗΜΆΤΆ  
ΘΆ ΜΠΕΙ ΣΤΟ RETAIL
Όπως αναφέρει ο κ. Τζιουλαδάκης, στα 
πλάνα είναι να μπουν στο retail με private 
label προϊόντα, μετά την ανάπτυξη τουλά-
χιστον δέκα καταστημάτων στην ελληνική 
αγορά.

INFO – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Αλεύρι: Μύλοι Κρήτης

Πρώτες ύλες
ΙΟΝ

Nestle
ΔΕΛΤΑ
ΑΚΤΙΝΑ

Αναψυκτικά: Λουξ
Προϊόντα ζύμης: Αραμπατζής

Γλυκά: Ροδούλα

GLOBAL Η ΣΥΝΕΡΓΆΣΙΆ  
ΜΕ ΤΗΝ SEGAFREDO
Σε ό,τι αφορά τον καφέ, συνεργάζεται στην 
Ελλάδα με την Segafredo, με σκοπό την 
ανάπτυξη μιας global συμφωνίας για όλες 
τις χώρες, στις οποίες έχει σκοπό να μπει 
η αλυσίδα.
"Το δε χαρμάνι που δουλεύουμε στην Ελ-
λάδα είναι 100% arabica, σχεδιασμένο ει-
δικά για την ελληνική αγορά και είμαστε 
πολύ περήφανοι για αυτήν την συνεργασία, 
γιατί οι baristas μας θα εκπαιδεύονται και 
θα πιστοποιούνται από την επίσημη ομά-
δα εκπαίδευσης της Segafredo. Επίσης, θα 
υπάρχει ποιοτικός έλεγχος σε εβδομαδιαία 
βάση από την ομάδα ελέγχου ποιότητας της 
Segafredo", αναφέρει ο κ. Τζιουλαδάκης.

ΔΙΠΛΆΣΙΆΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  
ΣΤΟ ΕΞΏΤΕΡΙΚΟ
Η αλυσίδα σχεδιάζει να διπλασιάσει το 
δίκτυο του εξωτερικού μέχρι τέλος του 

• MR. PUFFS

ΆΝΏ ΤΟΥ €1 ΕΚΆΤ. Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΓΛΥΦΆΔΆ  
- ΠΟΥ ΘΆ ΆΝΟΙΞΟΥΝ ΤΆ ΝΕΆ ΚΆΤΆΣΤΗΜΆΤΆ
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• ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΧΏΡΙΣ ΣΕΦ ΤΟ 20% ΤΏΝ ΕΣΤΙΆΤΟΡΙΏΝ  
ΤΗΣ WAGAMAMA

•  FISHER - STELLAR GASTRO 
CINEMA

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ 
ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ 
ΒΡΆΔΙΕΣ 

POWERED BY

έτους, με αποτέλεσμα να έχει συνολικά 40 
καταστήματα στον Καναδά και το 2022 θα 
είναι σε αγορές, όπως:
• Τορόντο
• Βανκούβερ
• Νέα Υόρκη
• Μεξικό
• Φλόριντα
"Όλα τα καταστήματα στον Καναδά και στις 
ΗΠΑ ανοίγουν με την μορφή του franchise. 
Υπάρχουν 4.000 αιτήσεις από υποψήφιους 
franchisees που περιμένουν να αξιολογη-
θούν από το τμήμα ανάπτυξης", αναφέρει 
ο κ. Σιούνης.

Συμπληρώνει δε ότι στην Αμερική, τα κα-
ταστήματα της Mr. Puffs κάνουν κατά μέσο 
όρο $1 εκατ. τζίρο το χρόνο, καταγράφο-
ντας πολύ υψηλή κερδοφορία και με ROI 
που μπορεί να φτάσει και λιγότερο από 1 
έτος.
"Μπορείς να βγάλεις τα χρήματα της επέν-
δυσης μέσα σε έναν χρόνο".

ΆΝΆΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
FRANCHISE ΣΕ ΕΥΡΏΠΗ ΚΆΙ 
ΕΜΕΆ
Υπάρχουν προτάσεις συνεργασίας που 
αναμένεται να αξιολογηθούν για ευρωπα-

ϊκές χώρες, αλλά και για αραβικές, που το 
προϊόν έχει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότη-
τα. Εκεί, θα δώσουμε βάρος σε εταιρείες 
που είναι εδραιωμένες στην ανάπτυξη δι-
κτύου franchise.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Τα πάντα για τον κλάδο 
HORECA, στο horecaopen.com

Η Wagamama δεν μπορεί να βρει σεφ για 
πολλά εστιατόρια που λειτουργεί στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, με τον επικεφαλής της αλυ-
σίδας να κατηγορεί, μεταξύ άλλων, και τους 
εργαζόμενους της ΕΕ, που αποχωρούν μετά 
το Brexit. Εξάλλου, πολλοί τομείς στην Βρε-
τανία, μεταξύ των οποίων και η εστίαση, αντι-
μετωπίζει σημαντικό πρόβλημα έλλειψης 
προσωπικού.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει στην Press 
Association ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

αλυσίδας, Thomas Heier, η Wagamama 
έχει πληγεί από την έλλειψη προσωπικού, 
καθώς δεν βρίσκει σεφ για 30 από τα 147 
εστιατόριά της. Ταυτόχρονα, διαπιστώνει 
ότι είναι ο αυξημένος ανταγωνισμός από τις 
εταιρείες logistics και delivery, που επίσης 
βρίσκονται σε αναζήτηση προσωπικού
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο οίκος αξιολόγησης 
Fitch παρατήρησε πριν από λίγες μέρες ότι η 
μετακίνηση εργαζομένων είχε ενταθεί λόγω 
του Brexit.

Η Fischer ενώνει τις δυνάμεις της με το 
Stellar Gastro Cinema, συνδυάζοντας με 
τον τρόπο αυτό, το φαγητό με τις ταινίες, 
δημιουργώντας άκρως θεματικές εβδο-
μάδες. Πιο συγκεκριμένα, κάθε εβδομά-
δα, η παρέλαση αστέρων από τη μεγάλη 
οθόνη πραγματοποιείται συνοδεία ενός 
ειδικά σχεδιασμένου θεματικού street 
food menu 5 πιάτων, το οποίο επιμελού-
νται διακεκριμένοι σεφ και ανανεώνεται 
με έμπνευση από το άρωμα της χώρας 
των ταινιών που συνοδεύει.

https://horecaopen.com/
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Αυξητικά κινούνται οι ελληνικές εξαγωγές ψαριών στην Ολλανδία, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέ-
σεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Χάγη. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία 
της ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το πρώτο εξάμηνο το έτους 
δείχνουν σημαντική αύξηση στις ελληνικές εξαγωγές τροφίμων σε σύ-
γκριση με το 2020 (21,33%) και 2019 (31,88%). Όπως δείχνει ο πίνακας, 
υπήρξε επίσης, αξιοσημείωτη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών ψα-
ριών προς την Ολλανδία στο πρώτο μισό του τρέχοντος έτους.

ΛΆΒΡΆΚΙ ΚΆΙ ΤΣΙΠΟΥΡΆ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Το 2020, οι Ολλανδοί εισήγαγαν από την Ελλάδα, κυρίως:
• Λαβράκι
• Τσιπούρα

• Φιλέτα τιλάπια
• Χέλια

• Μπακαλιάρο
• Γατόψαρο

ΕΙΣΆΓΟΥΜΕ...ΚΆΠΝΙΣΤΕΣ ΡΕΓΓΕΣ
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 
η χώρα μας εισήγαγε ως κύριο ψάρι τη ρέγγα, συνολικής ποσότητας βά-
ρους σχεδόν 180 τόνων. Όσον αφορά στην αξία, το πιο σημαντικό προϊ-
όν ήταν οι γαρίδες, συνολικής αξίας €515 χιλ. (δηλ. σχεδόν €10 το κιλό).

ΤΆ ΚΆΝΆΛΙΆ ΔΙΆΝΟΜΗΣ
Το κυριότερο κανάλι διανομής ιχθυηρών στην Ολλανδία είναι τα 
supermarkets (35% της αγοράς, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστη-
μίου του Βαγκενίνγκεν). Επίσης, το 21% των ψαριών προς πώληση δι-
ατίθεται σε υπαίθριους πάγκους, όπου μπορεί κανείς να αγοράσει, τόσο 
ωμά ψάρια, όσο και, κυρίως, έτοιμα προς βρώση (τηγανητά). Στα εξειδι-
κευμένα καταστήματα ψαριών (ιχθυοπωλεία) διατίθεται το 17% και στους 
χώρους φιλοξενίας/εστίασης, όπου καταγράφεται και η μεγαλύτερη αύ-
ξηση πωλήσεων, το 15%. Τέλος, τα διαδικτυακά κανάλια διανομής κατα-
λαμβάνουν μικρό μερίδιο αγοράς (2%).

Νικόλας Ταμπακόπουλος
nicolas@notice.gr

• ΨΑΡΙΑ

ΆΥΞΗΣΗ 21,33% ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΕΞΆΓΏΓΏΝ ΣΤΗΝ ΟΛΛΆΝΔΙΆ 

mailto:sales%40notice.gr?subject=
mailto:media%40notice.gr?subject=
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AMERICA POST COVID-19
 

CONSUMERS UPDATE 

Όπως πολλοί καταναλωτές έχουν πλέον, 
σταματήσει την κατανάλωση κρέατος και 
έχουν στραφεί προς τις φυτικές λύσεις και 
την flexitarian διατροφή, έτσι συμβαίνει και 
με το αλκοόλ, με απώτερο σκοπό την αυτο-
συγκράτηση και τον πιο υγιεινό τρόπο ζωής, 
σύμφωνα με το The Hartman Group. 

ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
Τα λειτουργικά ποτά
Οι καταναλωτές προτιμούν μπύρα, κρασί και 
λικέρ χωρίς αλκοόλ, καθώς και τα λειτουρ-
γικά ποτά και τα φυτικά προϊόντα, σύμφωνα 
με το δημοσίευμα, Trends Spotlight: Sober 
Curious, του The Hartman Group. “Τα λει-
τουργικά ποτά είναι ιδιαιτέρως γνωστά ανά-
μεσα στις νεότερες ηλικίες καταναλωτών, 
με τάση αύξησης, ενώ οι νέες κατηγορίες 
μη-αλκοολούχων ποτών, για τις οποίες δεν 
υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην κατηγορία των 
αλκοολούχων, αρχίζουν να βρίσκουν τον 
δρόμο τους στα καθημερινά ποτά,” αναφέρει 
το δημοσίευμα. Παραπάνω από το 28% των 
καταναλωτών δήλωσε ότι η διατροφή του εί-
ναι χειρότερη από ότι ήταν έναν χρόνο πριν, 
γεγονός που  το αποδίδει στην κατανάλωση 
ποτών με υψηλές θερμίδες, όπως το αλκοόλ, 
αναφέρει το The Hartman Group στο Health 
& Wellness Report 2021.  Μελέτες έχουν 
καταδείξει την αύξηση της αγοράς των αλ-
κοολούχων ποτών το 2020, σε σύγκριση με 
το 2019, καθώς τα bars παρέμειναν κλειστά 
και οι καταναλωτές έπιναν περισσότερο στο 
σπίτι. Οι καταναλωτές που θέλουν να υιοθε-
τήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, επιθυ-

μούν να αλλάξουν τη συνήθεια τους απέναντι 
στο αλκοόλ, σύμφωνα με το report.

Τα infusion ποτά με κάνναβη
Μια άλλη κατηγορία λειτουργικών ποτών 
που εμφανίζει αυξημένη ζήτηση είναι τα 
infusion ποτά με κάνναβη. Αυτή η κατηγορία 
περιλαμβάνει ποτά με συστατικά, όπως CBD 
ή THC, δηλαδή τα μη-ψυχοδραστικά χημικά 
του φυτού κάνναβη. Τα ποτά αυτά, που μοιά-
ζουν με το ανθρακούχο νερό ή τη σόδα, πω-
λούνται, είτε διαδικτυακά, είτε σε συγκεκρι-
μένους retailers, καθώς το νομικό πλαίσιο 
της CBD, ως επιπρόσθετο στις τροφές, εκ-
κρεμεί. Γνωστά brands στον χώρο της κάν-
ναβης είναι, μεταξύ άλλων: Colorado’s Best 
Drinks, Recess, Spring και Säti. 

Τα ποτά χαμηλής περιεκτικότητας αλκοόλ 
Επίσης, υπάρχουν και οι κατηγορίες αλκο-
ολούχων ποτών, όπως τα hard kombucha, 
hard seltzer και hard coffee, με μπύρες, 
όπως η Pabst Blue Ribbon, και καφέ, όπως 
η La Colombe. Τα λειτουργικά χαρακτηρι-
στικά των προϊόντων αυτών, βοηθούν τους 
καταναλωτές να δικαιολογήσουν τη χαμηλή 
περιεκτικότητά τους σε αλκοόλ, καταλήγει το 
δημοσίευμα της The Hartman Group.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΧΏΡΟΙ
Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης, ορισμέ-
νους χώρους που προσφέρουν αποκλειστι-
κά μη αλκοολούχα ποτά ή "mocktails", όπως 
η Getaway, μια καφετέρια του Brooklyn, που 
προβάλλεται ως alcohol-free, όπου οι κατα-

ναλωτές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 
ποικιλίες μπύρας, κρασιού και άλλων ποτών 
με μηδενικό αλκοόλ, εκτός από καφέ και τσάι. 
Επίσης, το Sans Bar στο Austin του Texas  
προσφέρει “zero-proof cokctails” (cokctails 
χωρίς αλκοόλ) και στηρίζει “την κοινωνι-
κοποίηση, την προσφορά βοήθειας, και την 
εξάσκηση του μυαλού, όσο και του σώμα-
τος.” Ο ιδρυτής του, Chris Marshall, δήλωσε 
στην ιστοσελίδα του Sans Bar ότι, η έμπνευ-
ση του για τη δημιουργία του χώρου είναι αυ-
τοί που ένιωθαν μοναξιά ή ντροπή, εξαιτίας 
της απόφασης τους να αποφύγουν το αλκοόλ. 
"Όπου και αν βρίσκεσαι στο φάσμα της νηφα-
λιότητας, το Sans Bar είναι ένα μέρος όπου 
ανήκεις", είπε. Η νέα τάση απέναντι στο αλ-
κοόλ φαίνεται να προσελκύει όλο και περισ-
σότερο κόσμο. Σε ένα πρόσφατο webinar της 
Datassential, η εταιρεία έρευνας ανακάλυψε 
ότι η drive-in αλυσίδα, Burger Sonic, πρό-
σφατα λάνσαρε 3 μη-αλκοολούχα Uncroked 
Slushes κρασιά. Το Strawberry Frosé, το 
Red Berry Sangria και το Peach Bellini, κυ-
κλοφόρησαν στις 30 Αυγούστου και θα είναι 
διαθέσιμα μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου. 
“Πιστεύω ότι θα δούμε όλο και περισσότερες 
επιλογές μη αλκοολούχων ποτών,” ανέφερε 
ο Mike Kostyo, Senior Managing Editor και 
Τrendologist στην Dataessntial. 

ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΑ ΠΟΤΑ

Ε-COMMERCE UPDATE 

Στην Boca Raton της Florida θα δημιουργηθεί 
το νέο κατάστημα της Amazon Fresh, το οποίο 
πιθανόν να περιλαμβάνει και drive-thru, ανα-
φέρει το Progressive Grocer. Σύμφωνα με το 
δημοσίευμα, ο νέος χώρος θα είναι 35.000 τε-
τραγωνικά πόδια, ενώ η drive thru υπηρεσία 

θα διευκολύνει την παραλαβή των διαδικτυ-
ακών παραγγελιών. 
Πρόκειται για το πρώτο drive thru κατάστη-
μα της Amazon Fresh. Η Amazon δεν προ-
χώρησε σε κάποιο σχόλιο σχετικά με το 
δημοσίευμα. 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ DRIVE THRU ΤΗΣ AMAZON FRESH
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GROCERY RETAIL UPDATES 

E-COMMERCE UPDATE 

Η Whole Foods δοκιμάζει την Just Walk 
Out τεχνολογία της Amazon στα κατα-
στήματά της στην Washigton D.C. και στο 
Sherman Oaks, California.

ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΏΜΗΣ
Η τεχνολογία, Just Walk Out, συνδυά-
ζει τεχνητή όραση, αισθητήρες και deep 
learning, επιτρέποντας στους καταναλω-
τές να πληρώνουν για τις αγορές τους, κα-
θώς φεύγουν από το κατάστημα, είτε σκα-
νάροντας το QR code στην εφαρμογή της 
Whole Foods, είτε την παλάμη τους στην 
εφαρμογή της Amazon, είτε μέσω ηλε-
κτρονικής πληρωμής. 
Επιπλέον, υπάρχει και το σύστημα self-
checkout, για όποιον επιθυμεί να το χρη-
σιμοποιήσει, καθώς και θα υπάρχουν δια-
θέσιμοι εργαζόμενοι στο κατάστημα για την 
εξυπηρέτηση των πελατών. 
“Από τη στιγμή που ιδρύθηκε η Whole 
Foods Market, τουλάχιστον 40 χρόνια πριν, 
στόχος είναι η χαρά και ο ενθουσιασμός 
του καταναλωτή, έτσι ώστε να βελτιωθεί 

η εμπειρία του στο κατάστημα,” δήλωσε ο 
John Mackey, συνιδρυτής της εταιρείας. “Η 
συνεργασία μας με την Amazon σε αυτά τα 
2 καταστήματα, δίνει τη δυνατότητα στους 
πελάτες μας να ψωνίσουν φρέσκα και προ-
σεκτικά διαλεγμένα τρόφιμα υψηλών προ-

διαγραφών, να εξυπηρετηθούν από τα μέλη 
της ομάδας μας, και τέλος να εξοικονομή-
σουν χρόνο, χωρίς αναμονή στα ταμεία. 
Ανυπομονούμε να δώσουμε στους κατανα-
λωτές αυτόν τον εύκολο και γρήγορο τρόπο 
αγοράς στην Whole Foods Market.”

Η αγορά των διαδικτυακών supermarkets 
στις ΗΠΑ σημείωσε πωλήσεις $6.7 δισ. 
κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, μείωση 2% 
σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την τελευ-
ταία, Brick Meets Click/Mercaus Grocery 
Shopping Survey. Η παράδοση προϊόντων 
στο σπίτι μειώθηκε στα $1.4 δισ., ενώ ο 
συνδυασμός παραλαβής/παράδοσης πα-
ρέμεινε σταθερός, στα $5.3 δισ., για τρίτο 
συνεχόμενο μήνα.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΆ ΝΟΥΜΕΡΆ
“Τα νούμερα του Ιουλίου σαφώς, ενισχύ-
ουν το γεγονός ότι οι αγορές μέσω διαδι-
κτύου έχουν διατηρήσει σημαντικό μέ-
ρος των κερδών του περασμένου έτους, 
ειδικά για την παραλαβή και την παράδο-
ση, αλλά η αύξηση των νέων κρουσμάτων 
COVID-19 τον Ιούλιο φαίνεται να έχει επη-
ρεάσει τις συμπεριφορές των καταναλω-
τών διαφορετικά από ό,τι στην αρχή αυ-

τής της κρίσης, το 2020”, δήλωσε ο David 
Bishop, Partner της Meets Click.
Τον Ιούλιο, το μερίδιο των διαδικτυακών 
πελατών που χρησιμοποιήσαν τα discount 
supermarkets ή ψώνισαν μεγάλες ποσό-
τητες συρρικνώθηκε στο 25%, περίπου 

τρεις μονάδες κάτω σε σύγκριση με τον 
προηγούμενο μήνα. Αυτή η μείωση δεν 
αφορά στην Target ή την Walmart, κα-
θώς οι αγορές από τους συγκεκριμένους 
retailers αυξήθηκαν μεταξύ Ιουνίου και 
Ιουλίου.

ΕΥΕΛΙΞΙΆ ΚΆΙ ΕΥΚΟΛΙΆ  
ΤΆ ΖΗΤΟΥΜΕΝΆ
“Τα groceries θα πρέπει να προβλέψουν 
βελτιώσεις με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 
για συνεχιζόμενη επιτυχία, καθώς τα μηνι-
αία αποτελέσματα ενισχύουν το γεγονός ότι 
ο πελάτης στο διαδίκτυο θέλει ευελιξία και 
ευκολία,” είπε ο Sylvain Perrier, President 
και CEO της Mercatus, σε δήλωσή του. “Οι 
προοδευτικοί retailers μειώνουν τις πηγές 
τριβής, όπως η απογοήτευση και η αβε-
βαιότητα, που σχετίζονται με τους χρόνους 
αναμονής. Ταυτόχρονα, τα groceries πρέ-
πει να κατανοήσουν καλύτερα τον βασικό 
τους πελάτη, έτσι ώστε να μπορούν να δη-
μιουργήσουν μια πιο ουσιαστική δέσμευ-
ση που να οδηγήσει σε αυξημένο τζίρο.”

Η JUST WALK OUT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ AMAZON  
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ WHOLE FOODS

Η ΔΎΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΎΑΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ- ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ
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Τα Impossible Chicken Nuggets θα κυ-
κλοφορήσουν, αργότερα αυτόν τον μήνα, 
στα supermarkets, όπως Walmart, 
Kroger, Albertsons, Safeway, ShopRite, 
Giant Stores και Gelsons. Η Impossible 
Foods θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα σε 
περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης 
αργότερα αυτό το έτος.
Πριν το λανσάρισμα του προϊόντος, πραγ-
ματοποιήθηκε ένα blind-test στο Irving 
του Texas. Στη δοκιμή, επτά από τους 10 

κρεατοφάγους καταναλωτές προτίμησαν 
το φυτικό προϊόν έναντι του ζωικού. “Εί-
μαστε ενθουσιασμένοι για τα Impossible 
Nuggets. Αλλά αυτή η παρουσίαση δεν 
αφορά πραγματικά στο προϊόν, αλλά στο 
σημείο καμπής που έχουμε φτάσει. Για 
πρώτη φορά, οι καταναλωτές αναμφισβή-
τητα προτιμούν το κρέας φυτικής προ-
έλευσης αντί του κρέατος από ζώο,” δή-
λωσε ο Pat Brown, CEO και ιδρυτής της 
Impossible Foods. 

ΜΠΑΙΝΟΎΝ ΣΤΑ SUPERMARKETS ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΗΝΑ  
ΟΙ ΦΎΤΙΚΕΣ ΚΟΤΟΜΠΟΎΚΙΕΣ ΤΗΣ IMPOSSIBE FOODS

PRODUCT UPDATES 

 
CONSUMERS UPDATE 

Οι περισσότεροι ενήλικες στις ΗΠΑ δεν 
περιμένουν επιστροφή στην κανονικό-
τητα αυτό το φθινόπωρο, σύμφωνα με τη 
νέα έρευνα, US Grocery Shopper Trends 
Tracker, από το FMI και το The Hartman 
Group, αναφέρει το Grocery Dive. Επι-
πλέον, οι μισοί από τους ενήλικες λένε ότι 
οι αγορές τροφίμων είναι τόσο σταθερές 
τώρα, όσο θα είναι και στο εγγύς μέλλον.

ΤΆ ΕΥΡΗΜΆΤΆ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΆΣ
Η έρευνα επίσης, έδειξε ότι:
• 77% των καταναλωτών πιστεύει ότι, 

ο εμβολιασμός και η χρήση μάσκας, 
τόσο για το προσωπικό, όσο και για 
τους ίδιους, θα το έκανε να αισθάνεται 
οριακά ασφαλές στα καταστήματα, 

• 87% δήλωσε ότι η υγιεινή ή τα μέ-
τρα απόστασης μπορούν να κάνουν 
πιο ελκυστικές τις αγορές εντός των 
καταστημάτων

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ανησυχία σχε-
τικά με το αν θα μπορούσαν να αρρωστή-

σουν αν έρθουν σε επαφή:
• με άλλους καταναλωτές (40%)
• με καρότσια αγορών (30%)
• με υπαλλήλους καταστημάτων (29%)

• με μολυσμένες επιφάνειες (28%)
Λιγότερο από το ένα τέταρτο ανέφερε ότι 
ανησυχεί για τη διάδοση της ασθένειας από 
τους ίδιους.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ ΕΝΙΣΧΎΟΎΝ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΤΟΎ 77% ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
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