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Editorial
Γιορτές άλλης εποχής

Οι φετινές γιορτές ήταν κάτι εντελώς 
διαφορετικό. 
Μετά από δύο σεζόν, όπου κυριαρχούσαν 
τα μέτρα για την πανδημία, είδαμε μια 
διαφορετική εικόνα στην αγορά. 
Τόσο στο κέντρο της Αθήνας, που έσφυζε 
διαρκώς από αυτοκίνητα και πεζούς, όσο 
και στα προάστια, όλα θύμιζαν εποχές, όχι 
απλά προ κορονοϊού, αλλά και προ κρίσης. 
Τα καταστήματα Horeca ήταν διαρκώς 
γεμάτα, το ίδιο και τα θέατρα και τα 
κάθε είδους θεάματα, και με αυξημένη 
κατανάλωση, όπως μαθαίνω.
Αν δεν είχες κάνει κράτηση εγκαίρως, 
δυσκολευόσουν πολύ να βρεις τραπέζι.
Η κίνηση στους δρόμους ήταν διαρκώς 
αυξημένη. 
Οι επιχειρήσεις λιανικής (ρούχα, 
παπούτσια, κλπ) βιώσαν - στην 
πλειονότητά τους - έναν πολύ καλό 
Δεκέμβριο. Πληροφορούμαι, για 
παράδειγμα, ότι γνωστή αλυσίδα 
πρόσθεσε ανάπτυξη 19% τον τελευταίο 
μήνα της χρονιάς, σε ένα επίσης πολύ 
καλό εντεκάμηνο. 
Κι όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι η 
ενεργειακή κρίση επηρέασε σημαντικά 
αρνητικά την αγορά το δεύτερο κυρίως 
τρίμηνο. 
Τι σημαίνει αυτό; 
Ότι τόσο τα μέτρα στήριξης των 
νοικοκυριών από την κυβέρνηση, όσο 
και η πολύ καλή πορεία της οικονομίας, 
έδωσαν τη δυνατότητα σε μεγάλο μέρος 
των πολιτών να περάσουν καλά τις γιορτές 
και η αγορά να κινηθεί ανοδικά. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
νοικοκυριά, που περνάνε δύσκολα. 
Ούτε ότι έχουμε λύσει όλα τα θέματά μας. 
Οι προοπτικές, όμως, του τουρισμού 
φέτος, σε συνδυασμό με τα κονδύλια του 
Ελλάδα 2.0 και άλλων προγραμμάτων και 
τις επενδύσεις, μπορούν να ενισχύσουν 
την ανοδική πορεία της ελληνικής 
οικονομίας, αντίθετα με τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές. 
Και, με αυτό τον τρόπο, να μειωθεί και 
άλλο η στάθμιση της κατανάλωσης στη 
διαμόρφωση της πορείας του ΑΕΠ. 
Τόσο απλά. 

Νεκτάριος B. Νώτης
nectarios@notice.gr

SECRETRECIPE

Τηλε-στάσιμοι
Είναι γεγονός ότι η προβολή στα media, και κυρίως στην τηλεόραση, βοηθά τα 
μέγιστα. Και είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι chef, 
που γίνονται γνωστοί από τα γνωστά show, με αποτέλεσμα τα μαγαζιά τους να είναι 
διαρκώς fully booked, είναι και οι καλύτεροι. Ούτε σημαίνει πως πρέπει να μένουν 
στάσιμοι και να μην εξελίσσουν τις κουζίνες τους και το - όποιο - ταλέντο τους. Η 
συγκεκριμένη αναφορά δεν είναι τυχαία. Καθόλου...

• ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΪΖΟΥ

ΝΈΑ ΓΈΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΙΈΘΝΏΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΧΈΣΈΏΝ ΚΑΙ 
ΈΞΏΣΤΡΈΦΈΙΑΣ
Καθήκοντα γενικής γραμματέως Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας 
του υπουργείου Εξωτερικών αναλαμβάνει 
η Βασιλική Λοΐζου, θέση που μέχρι πρότινος 
κατείχε ο Γιάννης Σμυρλής ο οποίος υπέβα-
λε προ ημερών την παραίτησή του.

ΠΟΙΑ ΈΙΝΑΙ Η Β. ΛΟΪΖΟΥ
Η Βασιλική Λοΐζου είναι πολιτικός επιστή-
μων – διεθνολόγος με μεταπτυχιακές σπου-
δές στην ευρωπαϊκή πολιτική και διοίκηση 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ειδικεύεται στον 
στρατηγικό σχεδιασμό και τις μεταρρυθμί-
σεις, ειδικότερα στον σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση μεταρρυθμίσεων στον χώρο της οι-
κονομίας και της αγοράς. 
Διαθέτει εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, 

κατέχοντας θέσεις ευθύνης διαδοχικά στο 
υπουργείο Άμυνας, το υπουργείο Παιδεί-
ας και το υπουργείο Ανάπτυξης. Ειδικά, στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν υπεύθυνη για την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό όλων 
των μεταρρυθμίσεων καθώς και για τη συ-
νεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και διε-
θνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ και η Πα-
γκόσμια Τράπεζα.
Διετέλεσε αναπληρώτρια γραμματέας Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της 
Νέας Δημοκρατίας από τον Ιανουάριο 2016, 
ενώ εστίασε σε θέματα πολιτικής υγείας και 
μεταρρυθμίσεων στο σύστημα υγείας, ως 
σύμβουλος του προέδρου της ΝΔ.
Επίσης, το 2020 διετέλεσε γενική γραμματέας 
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

mailto:nectarios%40notice.gr?subject=
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• LIDL ΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΈΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΈΜΠΈΙΡΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΈΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΈΣ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΈΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΝΈΟ ΚΟΣΜΟ
Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο πώλησης δύο 
επιπέδων, αναπτύσσεται το νέο κατάστημα, που 
εγκαινίασε τον Δεκέμβριο η Lidl Ελλάς στην 
Αθήνα και συγκεκριμένα στον Νέο Κόσμο, επί 
της συμβολής των οδών Ηλία Ηλιού 49 και Ευ-
δόξου. Το νέο κατάστημα, που αποτελεί το 2ο της 
αλυσίδας στον Νέο Κόσμο, το 65ο που διατηρεί 
στην Αττική και το 230ο στην Ελλάδα, εκφράζει 
τη φιλοσοφία αγορών που προσφέρει συνολι-
κά η Lidl Ελλάς ως εταιρεία, την καλύτερη ποι-
ότητα στην καλύτερη τιμή, προάγοντας τα ελλη-
νικά προϊόντα και την απλότητα στην αγοραστική 
εμπειρία. Το FnB Daily βρέθηκε στο κατάστημα, 
περιηγήθηκε στους χώρους του, διαπιστώνο-
ντας ότι το νέο κατάστημα της Lidl προσφέρει 
αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία και εξα-
σφαλίζει μια ποιοτική επιλογή αγορών στους κα-
ταναλωτές της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο.

INFO – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Εμβαδόν πώλησης: 1.421 τ.μ.

Ταμεία: 6
Θέσεις στάθμευσης

Υπογείου: 34
Σύνολο: 62 

Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων: 2 
θέσεων (διατίθενται δωρεάν για όλους τους 

πελάτες του καταστήματος)

ΈΥΈΛΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΈΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΣΧΈΔΙΑΣΜΟΣ
Με το νέο κατάστημα, που χαρακτηρίζεται από 
ευέλικτο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αειφόρο τε-
χνολογική προσέγγιση και απλότητα, η Lidl Ελ-
λάς ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των 
κατοίκων του αστικού ιστού, που επιζητούν τα-
χύτητα και ποιότητα στις αγορές τους. Η πρό-
σβαση στο κατάστημα από τον χώρο στάθμευ-
σης αλλά και μεταξύ των δύο ορόφων, γίνεται 
με κυλιόμενους διαδρόμους και ασανσέρ. Οι δι-
αφορετικοί τομείς του καταστήματος έχουν ορι-
οθετηθεί θεματικά σε ένα ολοκαίνουργιο και ελ-
κυστικό περιβάλλον, εξυπηρετώντας τις ανάγκες 
ακόμα και των πιο απαιτητικών πελατών αλλά 
και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πραγματο-
ποιήσουν με ευελιξία και άνεση τις αγορές τους. 
Με την είσοδό του στο κατάστημα ο καταναλω-
τής, μπορεί να αφήσει τα προσωπικά του είδη σε 
lockers και να ξεκινήσει το ταξίδι αγορών του.  

ΑΠΛΟΤΗΤΑ
Η διαρρύθμιση του πρώτου ορόφου έχει γίνει 

με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καταναλωτής να βρει 
ό,τι χρειάζεται από προϊόντα του f&b κλάδου, 
όπως αρτοποιήματα, μαναβική, έτοιμα γεύμα-
τα, αλλαντικά, και κόκκινο κρέας σε διάφορες 
κοπές, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, γλυκά, 
plant based προϊόντα, κονσέρβες, δημητριακά, 
μπισκότα, σάλτσες, σοκολάτες, καφέδες, ξηρούς 
καρπούς αλλά και άνθη – φυτά.
Μεγάλη γκάμα τροφίμων μπορεί να βρει κα-
νείς και στον δεύτερο όροφο του καταστήματος, 
όπως παγωτά, κατεψυγμένα φρούτα και θαλασ-
σινά, σφολιάτες και ζύμες, ζυμαρικά, αλκοολού-
χα ποτά, εκλεκτά κρασιά και αναψυκτικά, προ-
ϊόντα ζαχαροπλαστικής, είδη καθαρισμού και 
προϊόντα προσωπικής φροντίδας και υγιεινής. 
Όπως σε κάθε κατάστημα Lidl έτσι και σε αυτό 
κυρίαρχη θέση έχει η κατηγορία “Κάθε εβδο-
μάδα και κάτι νέο”, που περιλαμβάνει τα προϊ-
όντα εβδομαδιαίας προσφοράς, για τον εξοπλι-
σμό του νοικοκυριού και όχι μόνο.
Επιπλέον, όπως σε όλα τα καταστήματα της αλυ-
σίδας εξάλλου, μπορεί να βρει κανείς επιλεγ-
μένα προϊόντα για το καλάθι του νοικοκυριού.

ΈΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ
Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της αγο-

ραστικής εμπειρίας και της ανάδειξης της εντο-
πιότητας, η Lidl Ελλάς ενσωματώνει ολοένα 
και περισσότερα ελληνικά προϊόντα, εμπλου-
τίζοντας συνεχώς την γκάμα τόσο με προϊό-
ντα ιδιωτικής ετικέτας όσο και επώνυμα, δίνο-
ντας έτσι τη δυνατότητα στους καταναλωτές να 
επιλέξουν ανάμεσα σε αγαπημένες μάρκες και 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αδιαπραγμάτευτης 
ποιότητας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία συνεργάζε-
ται με 400 Έλληνες προμηθευτές προϊόντων. Το 
60% του τζίρου της προέρχεται από τα δικά τους 
προϊόντα.

ΈΝΔΥΝΑΜΏΝΈΙ ΤΗΝ ΘΈΣΗ ΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΈΛΛΗΝΙΚΗ RETAIL ΑΓΟΡΑ
Με τη δημιουργία του νέου διώροφου καταστή-
ματος, επένδυση που ανέρχεται σε €13,2 εκατ. 
η Lidl Ελλάς, ισχυροποιεί τη θέση της στην ελ-
ληνική retail αγορά.
Πιστή στο αναπτυξιακό της πλάνο η εταιρεία 
ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες των 
καταναλωτών με νέα, σύγχρονα σημεία πώλη-
σης, στηρίζοντας παράλληλα την εθνική οικο-
νομία και την κοινωνία με την δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.



Η 

ΜΑΖΊ ΣΑΣ ΚΑΊ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ !

Το αγαπημένο σας trendletter  
γίνεται ψηφιακό περιοδικό, με προτάσεις για: 

Εστιατόρια, Bar, Ξενοδοχεία,  
Αποδράσεις, Βιβλία, Κινηματογράφο,  

Θέατρο, Συνταγές και tips και  
ό,τι άλλο αφορά τον ελεύθερο χρόνο σας

Κάθε Σάββατο 
στις 09:30 

στο e-mail σας

the trendletter

SO POSH!

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
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Σημάδια ύφεσης καταγράφει η αγορά βιολο-
γικών προϊόντων στην Γαλλία, με τη συμμε-
τοχή του κλάδου να έχει πλέον πέσει κάτω 
από το όριο του 5% στην κατανάλωση τροφί-
μων, όπως αναφέρει το Γραφείο Οικονομι-
κών και Εμπορικών Υποθέσεων Παρισίων. 
Σημειώνεται ότι η αξία της εν λόγω αγοράς 
ανέρχεται σε €13 δισ. και για το διάστημα 
2010-2019 είχε σημειώσει αύξηση έως 20% 
ετησίως.
Την είδηση μετέφερε ο Γάλλος υπουργός Γε-
ωργίας σε πρόσφατο συνέδριο βιολογικής 
γεωργίας και διατροφής, σημειώνοντας ότι 
από το 2020, παρατηρείται μείωση των πω-
λήσεων βιολογικών προϊόντων. Σύμφωνα 
με τον ίδιο, η μείωση αυτή οφείλεται εν μέ-
ρει στην αναζωπύρωση του πληθωρισμού, 
υπάρχουν όμως και σοβαρές διαρθρωτικές 
αιτίες.

ΠΈΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ Η ΈΝΗΜΈΡΏΣΗ 
ΤΏΝ ΚΑΤΑΝΑΛΏΤΏΝ
Τα τελευταία χρόνια οι 58.000 αγροτικές επι-
χειρήσεις βιολογικής παραγωγής αντιμετω-
πίζουν την άνοδο νέων εναλλακτικών ειδών 
διατροφής στα οποία έχει μετατοπιστεί η ζή-
τηση, λόγω φθηνότερων προσφορών. Μια 
πρώτη κατηγορία αποτελούν τα λεγόμενα το-
πικά προϊόντα τα οποία συγκεντρώνουν την 
προτίμηση πολλών καταναλωτών.
Παράλληλα, έχει προκύψει και πληθώρα 
ετικετών που δημιουργούν σύγχυση στους 
καταναλωτές, οι οποίοι αδυνατούν να αντι-
ληφθούν, για παράδειγμα, ποια είναι η δια-
φορά μεταξύ μίας βιολογικής ντομάτας και 
μίας ντομάτας χωρίς φυτοφάρμακα.
Όπως τόνισε ο Γάλλος υπουργός Γεωργί-
ας, αυτή η έλλειψη αυτή αναγνωρισιμότητας 
τροφοδοτεί τη δυσπιστία. Οι καταναλωτές 
δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι σε προϊ-
όντα με ένδειξη ετικέτας HVE (Haute valeur 
environnement - υψηλής περιβαλλοντικής 
αξίας) γίνεται ανεκτή η χρήση φυτοφαρμά-
κων και χημικών λιπασμάτων, τα οποία απα-
γορεύονται στη βιολογική γεωργία.

ΈΛΛΈΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πέρα όμως από τα προβλήματα χρηματο-
δότησης, η σημαντικότερη αιτία της ύφε-
σης που παρατηρείται στην αγορά βιολο-
γικών προϊόντων οφείλεται στην πολιτική 
των μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλη-
σης, οι οποίες περιόρισαν την προσφορά 
βιολογικών προϊόντων στρέφοντας, έτσι, 

τους καταναλωτές σε φθηνότερες επιλο-
γές. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 
πληθωριστικές πιέσεις και τις επιπτώσεις 
τους στην αγοραστική δύναμη των κατα-
ναλωτών, οι μεγάλοι όμιλοι λιανικής δι-
ανομής, όπως Carrefour, Leclerc και 
Monoprix, από τα τέλη του 2021 μείωσαν 
σταδιακά την προσφορά βιολογικών προϊ-
όντων, η οποία κάλυπτε το 6,5% του κύκλου 
εργασιών τους και το 9,5% των διατιθέμε-
νων κωδικών, και στράφηκαν σε προϊόντα 
ιδιωτικής ετικέτας, σε τοπικά προϊόντα και 
εναλλακτικά σε προϊόντα με ένδειξη ετικέ-
τας HVE. Οι τιμές των τελευταίων είναι 10% 
έως 20 % ακριβότερες από τα συμβατικά 
ειδή διατροφής, ενώ οι τιμές των βιολογι-
κών προϊόντων ξεπερνούν, κατά μέσο όρο, 
κατά 50% τις αντίστοιχες τιμές προϊόντων 
συμβατικών καλλιεργειών.

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΗΣ CARREFOUR
Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος Carrefour, που 
κατέχει ηγετική θέση στην αγορά βιολογικών 
προϊόντων μέσω της ετικέτας Carrefour Βio, 
τροποποίησε τον στόχο και προβλέπει πλέ-
ον κύκλο εργασιών €8 δισ. όχι αποκλειστικά 
για βιολογικά, με τη στενή έννοια προϊόντα, 
αλλά για βιολογικά, τοπικά και πιστοποιημέ-
να προϊόντα αειφόρου ανάπτυξης.
Από την πλευρά του, όπως σημειώνει ο γενι-
κός διευθυντής της Naturalia, της δεύτερης 
αλυσίδας που εξειδικεύεται σε προϊόντα bio, 
θυγατρικής του ομίλου Monoprix, η βελτίω-
ση της ποιότητας των προσφερόμενων προ-

ϊόντων δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε προϊ-
όντα bio αλλά σε τοπικά και αλλά φιλικά προς 
το περιβάλλον προϊόντα. Ακόμα πιο εντυπω-
σιακή είναι η στροφή του ομίλου Leclerc, ο 
οποίος ενώ μέχρι πέρυσι έθετε ως στόχο τη 
λειτουργία 200 καταστημάτων με επωνυ-
μία "Marche Bio Leclerc" το 2022, διατηρεί 
μόνο 20 σημεία πώλησης με την ανωτέρω 
επωνυμία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΈΛΛΈΨΗΣ
Οι τρεις σημαντικότερες ενώσεις παρα-
γωγών βιολογικών προϊόντων (Synabio, 
Forébio, FNAB) αναφέρουν ότι η μετάβαση 
μιας αγροτικής εκμετάλλευσης από συμβα-
τική σε βιολογική καλλιέργεια απαιτεί του-
λάχιστον μια τριετία και κατά συνέπεια, αν 
δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, σε δέκα χρόνια 
δεν θα υπάρχουν αρκετά αγαθά της κατηγο-
ρίας. Έτσι, θα υπάρξει ανάγκη να εισαγωγής 
βιολογικών προϊόντων, για τα οποία δεν θα 
υπάρχει επαρκής ιχνηλασιμότητα.

ΣΤΟ 12,8% Ο ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟ 2029
Σε διεθνές επίπεδο, η ανάπτυξη της βιολο-
γικής γεωργίας καθοδηγείται από την αυξα-
νόμενη ζήτηση των καταναλωτών για υγι-
εινά προϊόντα. Σε πρόσφατη μελέτη του, το 
Fortune Business Insights υπολόγισε τις 
παγκόσμιες πωλήσεις βιολογικών προϊό-
ντων σε $157,4 δισ. το 2022, από $140,5 δισ. 
το 2021. Η μελέτη αναμένει ότι η αγορά θα 
φτάσει τα $366 δισ. το 2029, με ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης 12,8%.

• ΓΑΛΛΙΑ

ΣΗΜΑΔΙΑ ΥΦΈΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ
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• ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΚΑΛΥΠΤΈΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΈΥΜΑΤΑ ΣΈ 2 
ΦΙΛΑΝΘΡΏΠΙΚΑ ΣΏΜΑΤΈΙΑ

•  ΟΜΙΛΟΣ CHB - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

KΑΛΏΣΟΡΙΖΈΙ  
ΤΗΝ DOTERRA  
ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Ο Γρηγόρης στο πλαίσιο της προσφοράς του 
στο κοινωνικό σύνολο και όντας άμεσα συ-
νυφασμένος με την αξία της διατροφής, προ-
σφέρει το φαγητό στα παιδιά ευάλωτων κοι-
νωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, διέθεσε 
ένα σημαντικό ποσό από τα έσοδα των επε-
τειακών του θερμός, προκειμένου να στη-
ρίξει τη διατροφή των παιδιών. Με αυτόν το 
τρόπο, ο Γρηγόρης εξασφάλισε τα σχολικά 
γεύματα όλων των παιδιών στα φιλανθρω-
πικά σωματεία "Οι Φίλοι του Παιδιού" στην 
Αθήνα & "Ελληνικό Παιδικό Χωριό" στο Φί-
λυρο, για το σχολικό έτος 2022-2023.

GREGORY'S DAY
Επιπλέον, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, 

ο Γρηγόρης διοργάνωσε ένα Gregory’s Day 
σε κάθε σωματείο, με στόχο να γιορτάσει με 
τα παιδιά αυτή την ξεχωριστή εποχή του χρό-
νου, που είναι συνυφασμένη με την προσφο-
ρά, την αγάπη και την αλληλεγγύη. Tα παιδιά 
διασκέδασαν με τον ηθοποιό Δημήτρη Μάρι-
ζα, χόρεψαν, έκαναν face painting, απόλαυ-
σαν τις ξεχωριστές γεύσεις του Γρηγόρη και 
ενθουσιάστηκαν με τα δώρα που τους έστει-
λε ο "Άγιος Βασίλης".
Ο Γρηγόρης θα συνεχίσει να φτιάχνει τη μέρα 
στα παιδιά, καθώς συγκεντρώνει είδη πρώ-
της ανάγκης από το προσωπικό και τους συ-
νεργάτες του, τα οποία θα διατεθούν στα δύο 
σωματεία με στόχο να μη λείψει η χαρά και 
το χαμόγελο από κανένα παιδί.

Ο Όμιλος CHB - Oικογένεια Χριστοδούλου 
υποδέχεται στις 11 Ιανουαρίου 2023, στη 
μονάδα παραγωγής του στο Ναύπλιο, την 
Doterra, ηγέτιδα εταιρεία στην παραγωγή 
αιθέριων ελαίων.
Πρόκειται για μία πρωτοπόρο διεθνή εται-
ρεία, με την οποία ο Όμιλος ασπάζεται τις 
ίδιες αξίες και το ίδιο όραμα, που είναι η 
προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων 
για την προώθηση της υγείας και της ευ-
εξίας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέ-
δου των τοπικών κοινωνιών.

ΒΙΏΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
Σκοπός της επίσκεψης της Doterra είναι 
να φέρει τους ανθρώπους της σε επαφή 
με όλες τις διαδικασίες και τα στάδια πα-
ραγωγής, από τη συλλογή των καρπών 
(εσπεριδοειδών) μέχρι και τη διαδικασία 
για την ανάκτηση των αιθέριων ελαίων 
που βρίσκονται στη φλούδα τους.
Το βιωματικό ταξίδι θα ξεκινήσει από 
τα χωράφια της αργολικής γης, όπου θα 
υπάρξει συνάντηση με τοπικούς παραγω-
γούς και θα καταλήξει στο εργοστάσιο του 
Ομιλου, στην Αγία Τριάδα Ναυπλίου. Εκεί 
το πορτοκάλι αξιοποιείται κατά 99,9% και 
πέραν του βασικού προϊόντος, που είναι ο 
χυμός, παράγεται και ένα πλήθος άλλων 
προϊόντων, όπως τα αιθέρια έλαια κ.ά.
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• ΚΕΕΕ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΈΝΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023
Μεικτές τάσεις καταγράφει, η πανελλαδι-
κή έρευνα επιχειρήσεων της ΚΕΕΕ, καθώς 
από τη μια πλευρά εμφανίζεται συγκρατημέ-
νη αισιοδοξία, κυρίως σε περιοχές όπως η 
Αττική, η Κρήτη και τα Νησιά του Αιγαίου, 
στον κλάδο των κατασκευών, σε επιχειρή-
σεις που απασχολούν περισσότερους από 5 
εργαζόμενους και σε εκείνες με εξαγωγική 
δραστηριότητα, ενώ, στον αντίποδα, έντονος 
προβληματισμός καταγράφεται μεταξύ επι-
χειρήσεων στον τομέα του λιανικού εμπορί-
ου και σε όσες δεν έχουν εξαγωγική δρα-
στηριότητα, καθώς και στις πολύ μικρές ή 
ατομικές επιχειρήσεις.
Η πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η Palmos 
Analysis για λογαριασμό της ΚΕΕΕ, αποτυ-
πώνει ότι παρά την ιδιαιτέρως δύσκολη τρέ-
χουσα οικονομική συγκυρία, το ελληνικό 
επιχειρείν επέδειξε σθεναρότητα και αντα-
ποκρίθηκε με δυναμισμό στις προκλήσεις.

ΟΥΔΈΤΈΡΗ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΤΖΙΡΟ
H αποτίμηση για τον κύκλο εργασιών των 
επιχειρήσεων, κατά το εξάμηνο που πέρα-
σε, είναι σε γενικές γραμμές ουδέτερη:
• 39% δηλώνουν ότι παρέμεινε στα ίδια 

επίπεδα
• 31% δηλώνουν ότι μειώθηκε
• 28% δηλώνουν ότι αυξήθηκε
Ωστόσο, εμφανίζονται σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις ανά γεωγραφική περιοχή:
• σε Κρήτη, Νησιά Αιγαίου και Αττική το 

ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώ-
νουν αύξηση τζίρου (41%, 50% και 32% 
αντίστοιχα) είναι σαφώς πλειοψηφικό σε 
σχέση με το ποσοστό όσων δηλώνουν 
μείωση (27%, 14% και 24% αντίστοιχα)

• το υψηλότερο ποσοστό όσων δηλώνουν 
μείωση εμφανίζεται σε Ήπειρο/Δυτική 
Μακεδονία (54%)

Μεταξύ των επιχειρήσεων με εξαγωγική 
δραστηριότητα:
• το 36% δηλώνουν ότι ο κύκλος εργασιών 

τους αυξήθηκε
• το 23% αναφέρουν ότι μειώθηκε

ΈΚΤΙΜΗΣΈΙΣ
Ουδέτερες εκτιμήσεις καταγράφονται και 
για την εξέλιξη των πωλήσεων το επόμενο 
εξάμηνο:
• 24% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι οι 

πωλήσεις θα αυξηθούν
• 42% δηλώνουν ότι οι πωλήσεις τους δεν 

θα μεταβληθούν ιδιαίτερα

• 30% αναμένουν μείωση

ΈΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 
ΛΙΑΝΈΜΠΟΡΙΟ
Σύμφωνα με την έρευνα, στον τομέα του λια-
νικού εμπορίου εμφανίζεται η μεγαλύτερη 
επιφυλακτικότητα για το επόμενο διάστημα:
• 20% αναμένουν αύξηση
• 39% αναμένουν μείωση
Τέλος, έντονη αισιοδοξία καταγράφεται 
μεταξύ των επιχειρήσεων με εξαγωγικό 
χαρακτήρα:
• το 39% αναμένουν αύξηση πωλήσεων
• 19% αναμένουν μείωση

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αυξητική τάση καταγράφεται στον τομέα της 
απασχόλησης:
• 15% δηλώνουν ότι αύξησαν τις θέσεις 

εργασίας το εξάμηνο που πέρασε
• 10% δηλώνουν ότι τις μείωσαν
Εντονότερη τάση αύξησης των θέσεων 

εργασίας:
• Κρήτη
• Νησιά Αιγαίου
• Αττική
• κλάδος κατασκευών
• επιχειρήσεις που απασχολούν από 5 ερ-

γαζόμενους και άνω
• όσες έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών 

πάνω από €250.000
Ελαφρά αυξητική τάση στο θέμα της απα-
σχόλησης καταγράφεται και για το επόμε-
νο εξάμηνο:
• 13% προτίθενται να αυξήσουν τις θέσεις
• 11% προτίθενται να τις μειώσουν

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Το κόστος ενέργειας/καυσίμων (41%) και το 
κόστος πρώτων υλών (16%) κυριαρχούν στις 
αναφορές του σημαντικότερου προβλήματος 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Με μι-
κρότερα ποσοστά καταγράφονται προβλήμα-
τα, όπως:
• φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρε-

ώσεις (5%)
• γραφειοκρατία (7%)
• μισθολογικά (3%) και μη μισθολογικά κό-

στη (1%)
• αδυναμία πρόσβασης στον τραπεζικό 

δανεισμό (2%)

ΈΠΈΝΔΥΣΈΙΣ
Το 22% των επιχειρήσεων σκοπεύει να προ-
χωρήσει, το αμέσως επόμενο διάστημα σε 
κάποιου είδους επένδυση, ποσοστό που εμ-
φανίζεται αυξημένο:
• Αττική (27%)
• Κρήτη(31%)
• Νησιά Αιγαίου (35%)
• κλάδος κατασκευών (38%)
• επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 

άτομα και πάνω
• εξαγωγικές επιχειρήσεις (34%)

ΈΞΈΛΙΞΗ ΤΙΜΏΝ
Σε σχέση με την εξέλιξη των τιμών των προϊ-
όντων/υπηρεσιών κατά το επόμενο εξάμηνο:
• 41% δηλώνουν ότι αυτές θα παραμεί-

νουν σταθερές
• 10% ότι θα αυξηθούν κάτω από το επίπε-

δο του τρέχοντος πληθωρισμού
• 23% αναμένουν αύξηση στο επίπεδο του 

τρέχοντος πληθωρισμού
• 16% αναμένουν εντονότερη τάση αύξη-

σης, δηλαδή πάνω από το επίπεδο του 
τρέχοντος πληθωρισμού

Γιάννης Μασούτης, πρόεδρος, ΚΕΕΕ
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• Γ. ΠΑΪΖΑΝΗΣ (NUTRIA)

ΒΈΛΤΙΏΜΈΝΗ Η ΚΈΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟ 2022  
– ΟΙ ΝΈΈΣ ΈΠΈΝΔΥΣΈΙΣ ΤΟΥ 2023

• KAFEA TERRA

ΣΤΟΥΣ TRUE 
LEADERS  
ΓΙΑ ΤΟ 2021

Στα €50 εκατ. αναμένεται να φτάσουν οι πω-
λήσεις της Nutria για τη χρήση του 2022, 
όπως αναφέρει στο FnB Daily ο διευθυντής 
πωλήσεων της εταιρείας, Γιάννης Παϊζάνης, 
σημειώνοντας ότι η κερδοφορία για την εται-
ρεία είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με 
το 2021.

ΣΤΟ 40% ΟΙ ΈΞΑΓΏΓΈΣ
Έχοντας κατά βάση εξαγωγικό προσανατολι-
σμό, η Nutria διαθέτει δίκτυο πωλήσεων σε 
50 χώρες, με τον πόλεμο της Ρωσίας στην 
Ουκρανία να οδηγεί σε απώλεια τζίρου της 
τάξης του 5%, καθώς οι εν λόγω αγορές απο-
τελούν δύο από τις βασικές χώρες εξαγωγής 
των προϊόντων της εταιρείας.
Σύμφωνα με τον κ. Παϊζάνη, ο τομέας των 
εξαγωγών φέτος θα αντιπροσωπεύει το 40% 
του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, 
η οποία αντιστάθμισε τις απώλειες από τη γε-
ωπολιτική κρίση με αύξηση των πωλήσεων 
στις υπόλοιπες αγορές στις οποίες δραστη-
ριοποιείται, με αποτέλεσμα το ποσοστό των 
εξαγωγών για το 2022 να είναι στα ίδια επί-
πεδο με πέρυσι.
Μάλιστα, η αύξηση των πωλήσεων στο 
εξωτερικό αποτελεί στρατηγική προτεραιό-
τητα και γίνονται συνεχείς προσπάθειες δι-
εύρυνσης του πελατολογίου μέσω διεθνών 
εκθέσεων.

ΝΈΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΏΓΗ PET 
ΦΙΑΛΏΝ
Ο επενδυτικός προσανατολισμός της εται-
ρείας επικεντρώνεται στην εγκατάσταση της 
νέας μηχανής παραγωγής pet φιαλών για 
ενίσχυση της δυναμικότητας του εργοστασί-
ου, πλάνο που θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
τον Φεβρουάριο της νέας χρονιάς.
Παράλληλα, προχωρά ο εκσυγχρονισμός 
των εμφιαλωτικών μηχανών, επένδυση που 
ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και θα ολο-
κληρωθεί εντός του 2023, προϋπολογισμού 
€1 εκατ., η οποία αναμένεται να συμβάλλει 
στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής 
του εργοστασίου.

ΑΝΑΝΈΏΝΈΙ ΤΟ HORECA 
PORTFOLIO
Σε επίπεδο portfolio, η εταιρεία σχεδιάζει 
να εμπλουτίσει και να ανανεώσει την γκά-
μα της το 2023. Συγκεκριμένα, στον τομέα 
HoReCa θα επαναλανσάρει έλαια για τηγά-
νισμα με βελτιωμένα διατροφικά χαρακτη-
ριστικά, όπως είναι το Ηλιέλαιο Elite και το 

Advance frying oil.
Το πρώτο αφορά ηλιέλαιο υψηλού ελαϊκού 
(high oleic), πλούσιο σε Ω9 μονοακόρεστα λι-
παρά, που διαρκεί έως και 3 φορές περισ-
σότερο από το κοινό ηλιέλαιο, ενώ το δεύτε-
ρο αφορά μίγμα ηλιελαίου υψηλού ελαϊκού 
(high oleic) και παλμολεϊνης διπλής κλασμά-
τωσης, το οποίο είναι σχεδιασμένο για μέγι-
στη αντοχή στο τηγάνισμα.
Το Advance frying oil έχει υψηλό σημείο κα-
πνού και αντέχει σε έως και 25 τηγανίσμα-
τα. Θα κυκλοφορήσει με ανανεωμένη εμ-
φάνιση, με στόχο τους επαγγελματίες που 
θέλουν να εντάξουν στην γκάμα τους προ-
ϊόντα με υγιεινότερα διατροφικά χαρακτηρι-
στικά σε σχέση με τα κοινά σπορέλαια και 
άριστο αποτέλεσμα σε τηγανητά και παναρι-
σμένα παρασκευάσματα.

ΑΥΞΑΝΈΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΙΏΝΙΣ
Σημειώνεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου η 
εταιρεία ξεκίνησε νέα συνεργασία με μεγά-
λη εγχώρια αλυσίδα super market και τοπο-
θέτηση 10 νέων κωδικών τόσο σε PL όσο και 
σε επώνυμα προϊόντα Ιωνίς.
Παράλληλα αναπτύσσει ήδη υφιστάμενες 
συνεργασίες με επέκταση του κωδικολογίου.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Γιάννης Παϊζάνης, διευθυντής πωλήσεων, 
Nutria

Η Kafea Terra διακρίθηκε και φέτος 
στον θεσμό True Leaders, που δι-
οργανώθηκε για 12η συνεχή χρόνια 
από την ICAP CRIF. Ο θεσμός True 
Leaders τελεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης καθώς και του Συνδέσμου Επι-
χειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). 
Η διοργανώτρια εταιρεία, ICAP CRIF, 
είναι η μόνη εταιρεία που αναγνωρί-
ζεται ως Rating Agency από την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς και την Ευ-
ρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ESMA).

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 77 
ΒΡΑΒΈΥΜΈΝΈΣ ΈΤΑΙΡΈΙΈΣ
Ως μία από τις 77 βραβευμένες εται-
ρείες, μέσα από ένα σύνολο 30.000 
επιχειρήσεων που εξετάστηκαν για 
το 2021, η  Kafea Terra  αποτελεί μια 
αμιγώς ελληνική βιομηχανική επι-
χείρηση, θέτοντας τις βάσεις για τη 
σύγχρονη κουλτούρα καφέ στην Ελ-
λάδα. Παράλληλα, κατέχει ένα με-
γάλο μερίδιο της ελληνικής αγο-
ράς, αποτελώντας, όπως αναφέρει, 
leader στην εισαγωγή, επεξεργα-
σία και τυποποίηση καφέ στη χώρα 
μέσα από δομημένο στρατηγικό πλά-
νο ανάπτυξης.
Ως ελληνική οικογενειακή επιχείρη-
ση με ισχυρό αξιακό πυρήνα, η Kafea 
Terra βασίζει την εξέλιξή της σε μα-
κροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, 
επενδύοντας παράλληλα σε προϊόντα 
υψηλής ποιότητας και αισθητικής.
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Ρόλο συντονιστή στο ερευνητικό έργο 
Bioalgafood  ανέλαβε η Γιώτης, στο πλαί-
σιο της δέσμευσής της για την προώθηση 
της καινοτομίας στη Βιομηχανία Τροφίμων, 
σε συνεργασία με κορυφαίους ακαδημαϊ-
κούς και άλλους φορείς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Στόχος είναι όχι μόνο η ανάπτυ-
ξη νέων προϊόντων, αλλά και η βελτίωση της 
παραγωγικής διαδικασίας με νέες τεχνολο-
γίες, όπως και η μείωση του ενεργειακού 
αποτυπώματος.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΈ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Το έργο Bioalgafood πραγματοποιήθηκε σε 

σύμπραξη με τους φορείς ΙΝΑΛΕ, CHC και 
KEFISH, με στόχο τη - για πρώτη φορά σε 
εθνικό επίπεδο - ανάπτυξη αειφόρου καλ-
λιέργειας δύο ειδών μακροφυκών από την 
ελληνική θαλάσσια φυκο-χλωρίδα. Τα πα-
ράγωγα των καλλιεργειών αυτών θα αξιο-

ποιηθούν για την ανάπτυξη νέων ή/και βελτι-
ωμένων προϊόντων τροφίμων, που θα έχουν 
βιολογική δράση και ελληνική ταυτότητα. 
Τα αποτελέσματα του έργου, που είχε διάρ-
κεια 53 μήνες και συγχρηματοδοτήθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνι-
κούς πόρους μέσω του Ε.Π. "Ανταγωνιστι-
κότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία", 
έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή 
συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά.
Τα νέα προϊόντα χαρακτηρίζονται από χαμη-
λά λιπαρά και χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.

• ΓΙΩΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΖΈΙ ΤΟ ΑΈΙΦΟΡΟ ΈΡΈΥΝΗΤΙΚΟ ΈΡΓΟ BIOALGAFOOD

• ΚΑΦΕΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΈΥΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ  
- Η ΈΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Την ικανοποίησή της εκφράζει η Ελληνική 
Ένωση Καφέ για τη διευθέτηση του τρόπου 
φορολόγησης του καφέ μετά την υπογραφή 
από τον αρμόδιο υφυπουργό, Απόστολο Βε-
συρόπουλο, της απόφασης για τον καθορι-
σμό των ποσοστών φυσικής απομείωσης 
(φύρας) στον φρέσκο καφέ που αποθηκεύ-
εται στις φορολογικές αποθήκες, όπως ανέ-
φερε στο FnB Daily o πρόεδρος της Ένω-
σης και επικεφαλής της Cafetex, Γιάννος 
Μπενόπουλος.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήλθε μετά από πάγιο 
αίτημα της Ελληνικής Ένωσης Καφέ τα τε-
λευταία χρόνια και όπως εξήγησε ο κ. Μπε-
νόπουλος υπολογίζεται ότι κατά τα έξι χρό-
νια εφαρμογής του ΕΦΚ, οι απώλειες για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
επεξεργασία και διακίνηση καφέ στην Ελ-
λάδα ξεπέρασαν το €1,5 εκατ. λόγω της μη 
αναγνώρισης ποσοστού απόκλισης στο βά-
ρος του προϊόντος που αποθηκεύεται. "Επί 
της ουσίας πλήρωναν για προϊόν που δεν 
υπήρχε", τόνισε.

ΑΠΏΛΈΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΘΗΚΈΥΣΗ
Ειδικότερα, ως προς τη φορολόγηση του 
καφέ, αρκετές από τις εταιρείες επεξεργα-
σίας και εμπορίας έχουν δημιουργήσει φο-
ρολογικές αποθήκες. Σε αυτές παραλαμβά-
νουν και αποθηκεύουν την πρώτη ύλη που 
προέρχεται από το τελωνείο, ενώ υποχρεού-
νται να καταβάλουν ειδικό φόρο κατανάλω-
σης κάθε φορά που εξάγεται ποσότητα πρώ-
της ύλης από αυτές.

Παρά ταύτα, υφίστανται περιπτώσεις εται-
ρειών που διατηρούν σημαντικές ποσότητες 
στη φορολογική αποθήκη, οι οποίες ενδέχε-
ται να παραμείνουν εκεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα έως ότου πουληθούν. Κατά τη δι-
άρκεια της αποθήκευσης παρατηρείται απώ-
λεια βάρους σε σχέση με την αρχική ποσότη-
τα, λόγω της σταδιακής απώλειας υγρασίας 
στο ωμό προϊόν, κάτι που αποτελεί μία απο-
λύτως φυσική ιδιότητα ενός φρέσκου αγρο-
τικού προϊόντος όπως είναι ο καφές.

ΣΤΟ 1,75% Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ 
ΈΤΗΣΙΏΣ
Η Ελληνική Ένωση Καφέ μετά από έρευνες 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχε ζητήσει 
από τον κ. Βεσυρόπουλο να αναγνωρίζεται 
απόκλιση βάρους. Με την υπουργική από-
φαση το ποσοστό της απόκλισης βάρους που 
αναγνωρίζεται, ανέρχεται σε 1,75% ετησίως. 
"Ήρθαμε σε επαφή με την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου και διευθετήθηκε ένα θέμα 
που έπρεπε εδώ και καιρό να διευθετηθεί. 
Με την εν λόγω απόφαση, τακτοποιείται επο-
μένως μια οικονομική εκκρεμότητα που θα 
ωφελήσει τις επιχειρήσεις. Είναι ένα ακόμα 
βήμα προς την τακτοποίηση των θεμάτων 
που προέκυψαν από την επιβολή του ΕΦΚ".

ΣΤΑΘΈΡΟΤΗΤΑ ΤΟ 2022
Σε ό,τι αφορά την αγορά το 2022, ο κ. Μπενό-
πουλος ανέφερε ότι παρατηρήθηκε μια στα-
θερότητα σε ό,τι αφορά τον όγκο πωλήσεων 
το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, 
δεν υπήρξε μείωση της κατ’ οίκον κατανά-

λωσης, ενώ πτώση πωλήσεων - ίσως και δι-
ψήφια - καταγράφεται στην εστίαση.
Το α' εξάμηνο του 2023 η δυναμική στα δύο 
κανάλια θα παραμείνει ως έχει, με μειωμέ-
νη κατανάλωση στην εστίαση και διατήρηση 
της ζήτησης στα super markets. "Ο κόσμος 
θα συνεχίσει να πίνει καφέ αλλά κυρίως στο 
σπίτι του".
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι καταναλωτές 
στην εστίαση προτιμούν freddo και freddo 
cappuccino, ενώ το 70% της κατανάλωσης 
στο take away αφορά σε freddo.

Στέλλα Αυγουστάκη
stella@notice.gr

Γιάννος Μπενόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής 
Ένωσης Καφέ

https://bioalgafood.gr/
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• BRAINCANDY

ΠΡΏΤΟΣ ΣΤΟ... ΜΥΑΛΟ ΤΏΝ ΚΑΤΑΝΑΛΏΤΏΝ Ο ΣΚΛΑΒΈΝΙΤΗΣ  
- ΔΙΠΛΑΣΙΟΙ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΙΜΏΝ & ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
Πρώτη στο…μυαλό των καταναλωτών (top 
of mind) εξακολουθεί να έρχεται η αλυσί-
δα Σκλαβενίτης. Αυτό προκύπτει στην τε-
λευταία έρευνα που πραγματοποίησε η 

Braincandy τον Δεκέμβριο του 2022, σε 
δείγμα 600 ατόμων (16-75 ετών) σε όλη 
την Ελλάδα.
Στη δεύτερη θέση παραμένει η ΑΒ Βασιλό-

πουλος, η οποία ενίσχυσε το ποσοστό της, 
ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν 
Μασούτης, Lidl και My market.

ΜΈ ΤΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΈΠΙΛΈΓΟΥΝ
Αναφορικά με τους παράγοντες που κρί-

νουν την ελκυστικότητα κάποιου super 
market, οι 4 βασικοί εξακολουθούν να εί-

ναι η ποιότητα των προϊόντων, οι τιμές, η 
διακριτικότητα και η ποικιλία.
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PRICE HUNTERS - PROMO 
HUNTERS
Μέσα από τη μέτρηση της εικόνας των ελ-
ληνικών σούπερ μάρκετ, η οποία διενερ-
γήθηκε για 9η συνεχή χρονιά φέτος από 
την Braincandy, αποκαλύπτονται τα νέα 
προφίλ αγοραστών στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, το κοινό που ψωνίζει με 
βάση τα φυλλάδια, συλλέγει κουπόνια και 
επισκέπτεται πολλαπλά καταστήματα προ-
κειμένου να πετύχει τις καλύτερες τιμές, οι 
λεγόμενοι Price Hunters, ανέρχονται πλέ-
ον στο 28%. Αν λάβουμε υπόψη μας και ένα 
27% που κυνηγάει τις προσφορές (Promo 
Hunters) - ένα αρκετά διαφοροποιημέ-
νο κοινό μιας και δεν αποζητά απαραίτη-
τα τη χαμηλότερη τιμή αλλά το “Value for 
Money” και “στοκάρει” όταν δει κάτι ενδια-
φέρον σε προϊόντα που εμπιστεύεται - κα-
ταλήγουμε σ’ ένα ποσοστό που αγγίζει το 
55%.

ΣΈ... ΔΈΥΤΈΡΗ ΜΟΙΡΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΈΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ 
ΈΜΠΈΙΡΙΑ
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις 3 χρόνια 
πριν, στην αντίστοιχη έρευνα του 2019, 
το ποσοστό όσων ενδιαφέρονταν για τι-
μές και προσφορές έφτανε συνολικά μό-
λις στο 26%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, 

κοινά που ενδιαφέρονται για την ποιότη-
τα (Quality Seekers), την ευκολία (Quick & 
Easy) και την εμπειρία (Experientials) να 
έχουν συρρικνωθεί στο 16%, 15% και 14% 
αντίστοιχα.
Να επισημάνουμε εδώ ότι τα αντίστοιχα 
ποσοστά των Price Hunters σε Πολωνία 
και Ρουμανία, χώρες που επίσης δραστη-
ριοποιείται η Braincandy, ανέρχονται μό-

λις στο 20% και 8% αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την Braincandy, η δραματι-
κή αυτή αλλαγή στη συμπεριφορά των κα-
ταναλωτών οφείλεται σίγουρα στην εκτε-
ταμένη κρίση και τις τελευταίες αυξήσεις 
τιμών, ενώ σημαντικό ρόλο φαίνεται να 
παίζει και η έμφαση που δίνουν όλες οι 
αλυσίδες πίσω από τη στρατηγική της φθη-
νότερης τιμής.

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr



14

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

Τη νέα σειρά γευμάτων "360o Plant Based 
Meals", παρουσιάζει η Μπάρμπα Στάθης, 
η οποία συνδυάζει φυτικά κεφτεδάκια από 
πρωτεΐνη αρακά, δημιουργώντας ολοκληρω-
μένες προτάσεις γευμάτων, ειδικά σχεδιασμέ-
νες για τις ανάγκες των σύγχρονων καταναλω-
τών, που θέλουν να μειώσουν την κατανάλωση 
πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης και να εντά-
ξουν στη διατροφή τους περισσότερες επιλο-
γές γευμάτων από φυτική πρωτεΐνη.

INFO - ΣΈΙΡΑ
• Φυτικά κεφτεδάκια με χωριάτικες πατά-

τες Νάξου
• Φυτικά κεφτεδάκια με πατάτες κλασικές

• Φυτικά κεφτεδάκια με γλυκοπατάτες
• Φυτικά κεφτεδάκια με ρύζι & λαχανικά

ΔΈΣΜΈΥΣΗ ΒΙΏΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Τα προϊόντα της νέας σειράς "360ο Plant Based 
Meals" είναι έτοιμα σε μόλις 10’-15’ στο τηγάνι 
ή τον φούρνο, προσφέροντάς μια ιδανική πρό-
ταση πλήρους γεύματος πλούσιου σε πρωτεΐ-
νη, χωρίς γλουτένη. Επιπλέον, η συσκευασία 
της "360ο Plant Based Meals" υπογραμμίζει τη 
δέσμευση της Μπάρμπα Στάθης απέναντι στη 
βιωσιμότητα του πλανήτη, για ένα διαρκώς μει-
ούμενο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς 
είναι 100% ανακυκλώσιμη.

• ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

ΝΈΑ ΣΈΙΡΑ ΓΈΥΜΑΤΏΝ "360o PLANT BASED MEALS"

• LIDL ΕΛΛΑΣ

ΝΈΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΈΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΈΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Με τη νέα καμπάνια εταιρικής υπευθυνότη-
τας η Lidl Ελλάς αποδεικνύει για ακόμα μία 
φορά ότι τοποθετεί την κοινωνία σε πρώτο 
πλάνο, καθώς έχει θέσει ως άμεση προτε-
ραιότητά της την υλοποίηση σημαντικών και-
νοτόμων προγραμμάτων εταιρικής κοινω-
νικής ευθύνης συμβάλλοντας ενεργά στην 
ελληνική κοινωνία.

ΠΙΣΏ ΑΠΟ ΚΑΘΈ ΚΑΛΟ
Οι μεγαλύτερες από αυτές τις ενέργειες απο-
τυπώνονται στη νέα της διαφημιστική ταινία 
με τίτλο "Πίσω από κάθε καλό", την οποία οι 
τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2023.
Εδώ και περισσότερα από 23 χρόνια που η 
Lidl Ελλάς δραστηριοποιείται στη χώρα μας, 
δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή να στηρίζει 
έμπρακτα τους ανθρώπους που έχουν πραγ-
ματική ανάγκη και μέσω του προγράμματος 

εταιρικής ευθύνης της, έχει καταφέρει να εί-
ναι "πίσω από κάθε καλό".
Με την ταινία "Πίσω από κάθε καλό"  η εται-
ρεία συνοψίζει τις μεγαλύτερες κοινωνικές 
δράσεις που ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια 
αλλά και συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια:
• δράσεις με κοινωφελείς οργανισμούς
• κοινωνικά παντοπωλεία και προγράμ-

ματα σίτισης δήμων από το 2015
• υποτροφίες και δράσεις επικοινωνί-

ας του "Κέντρου για Χαρισματικά Παιδιά 
CTY Greece" από το 2014

• στήριξη διαφόρων δράσεων του Οργα-
νισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού" από 
το 2012

ΑΝΏ ΤΏΝ €3,5 ΈΚΑΤ. ΣΈ 
ΚΟΙΝΏΝΙΚΈΣ ΔΡΑΣΈΙΣ
Συνολικά η Lidl Ελλάς έχει προσφέρει πε-
ρισσότερα από €3,5 εκατ. για την ανάπτυξη 
κοινωνικών δράσεων και έτσι θα συνεχίσει 
και το 2023 με την ίδια δυναμική να στέκε-
ται δίπλα στους συνανθρώπους μας που το 
έχουν ανάγκη.
Γιατί πίσω από κάθε καλό υπάρχει κάποιος 
που το βοήθησε να συμβεί…

Απολαύστε την ταινία εδώ.

https://www.youtube.com/watch?v=YrhygJutGP8
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• Γ. ΒΑΝΙΔΗΣ (ΜΕΒΓΑΛ)

ΣΤΟ +26% ΟΙ ΈΞΑΓΏΓΈΣ ΤΟ 2022 – ΜΠΑΙΝΈΙ 
ΣΈ ΓΈΏΡΓΙΑ, Ν. ΚΟΡΈΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ ΤΟ 2023

• ΔΕΛΤΑ

Ο Κ. ΜΈΦΣΟΥΤ ΝΈΟΣ DIRECTOR 
CORPORATE AFFAIRS & SUSTAINABILITY 

Συνέντευξη στην Στέλλα Αυγουστάκη 
(stella@notice.gr)

Έμφαση στις εξαγωγές, τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιείται εδώ και 37 χρόνια δίνει η 
ΜΈΒΓΑΛ και το 2023, όπως αναφέρει στο FnB 
Daily ο διευθυντής εξαγωγών της ΜΈΒΓΑΛ, 
Γιώργος Βανίδης.

Πώς αποτιμάται η χρονιά που έκλεισε για την 
ΜΕΒΓΑΛ;
“To 2022 ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για 
την ΜΕΒΓΑΛ, όπως και για την πλειοψηφία 
των εταιρειών του κλάδου, ενώ προστέθηκε 
σε μια διετία που είχε ήδη αρκετές ιδιαιτερό-
τητες, όπως είναι η πανδημία, αλλά και γενι-
κότερα τα disruptions στις εφοδιαστικές αλυ-
σίδες, τις συνέπειες των οποίων βιώνουμε 
ακόμα και σήμερα.
Οι σημαντικές αυξήσεις σε ενέργεια και πρώτες 
ύλες που ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2021, 
εντάθηκαν με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία, αναγκάζοντάς μας να αναπροσαρμόζουμε 
τον σχεδιασμό μας σχεδόν ανά εβδομάδα”.

Με τι ρυθμούς ανάπτυξης ολοκληρώθη-
κε το 2022 και σε τι επίπεδα κυμάνθηκε η 
κερδοφορία;
“Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, η διοίκηση της 
ΜΕΒΓΑΛ πήρε τις σωστές αποφάσεις και κα-
τάφερε να κλείσει τη χρονιά αρκετά ικανοποι-
ημένη, δεδομένων των συνθηκών. Ο τομέας 
εξαγωγών της ΜΕΒΓΑΛ 'έτρεξε' με ένα υψη-
λό διψήφιο ποσοστό της τάξης του 26%, ενώ 
θετικό ήταν και το πρόσημο στη μεταβολή του 
όγκου πωλήσεων. Παρόλο που έγιναν σημα-
ντικές αυξήσεις τιμών, διατηρήθηκε ο όγκος 
πωλήσεων, δείχνοντας την πιστότητα που έχει 
ο καταναλωτής του εξωτερικού στην ποιότη-
τα και στο brand ΜΕΒΓΑΛ. Η κερδοφορία των 

εξαγωγών, όπως ήταν αναμενόμενο, παρουσί-
ασε πτώση, σε τέτοιο, όμως, βαθμό που να δι-
ατηρείται η συνεχιζόμενη υγιής ανάπτυξη της 
εταιρείας. Η ΜΕΒΓΑΛ επέλεξε να απορροφή-
σει μεγάλο μέρος των αυξήσεων του κόστους 
και θα συνεχίσει να το κάνει, με γνώμονα πά-
ντα τους καταναλωτές της αλλά και τη βιωσι-
μότητά της”.

Στον τομέα των εξαγωγών, ποια ήταν τα προϊ-
όντα ή οι κατηγορίες που ήρθαν πρώτες σε ζή-
τηση το 2022;
“Οι πωλήσεις του τομέα εξαγωγών της ΜΕ-
ΒΓΑΛ, ανήλθαν σχεδόν στα €58 εκατ. και απο-
τελούνται από το ελληνικό γιαούρτι και τη φέτα, 
είτε συμβατική είτε βιολογική. Η ζήτηση για τα 
γιαούρτια συνεχίστηκε και το 2022, ενώ στη 
φέτα, παρόλο που η χρονιά ξεκίνησε με πολύ 
καλές προοπτικές, παρατηρήθηκε μια κόπω-
ση στους τελευταίους μήνες του έτους, κυρίως 
στη συμβατική. Αυτό που βοήθησε τη ΜΕΒΓΑΛ 
να κλείσει με αύξηση περίπου +20% σε όγκο 
στη φέτα είναι νέες αγορές που άνοιξε εκτός 
Ευρώπης, κυρίως στη βιολογική φέτα”.

Ποιες είναι οι αγορές στις οποίες στοχεύει η 
ΜΕΒΓΑΛ για το 2023 και τι ευκαιρίες εντοπί-
ζει σε αυτές;
“Έχω την τύχη να εκπροσωπώ μια εταιρεία με 
37 χρόνια εμπειρίας στις εξαγωγές. Αυτό ση-
μαίνει ότι η ΜΕΒΓΑΛ εδώ και πολλά χρόνια εί-
ναι παρούσα στις βασικές αγορές της Ευρώ-
πης καθώς και στην Αμερική. Βασικός στόχος 
μας, λοιπόν, είναι αυτές οι κύριες αγορές, όπως 
η Ιταλία, η Αγγλία, η Γερμανία και η Αυστρία, 
όπου και πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέ-
ρος του τζίρου των δύο βασικών εξαγώγιμων 
γαλακτοκομικών προϊόντων, του ελληνικού 
γιαουρτιού και της φέτας. Αξιολογούμε προ-
σεκτικά κάθε νέα ευκαιρία και εισερχόμαστε 

παράλληλα σε νέες αγορές, όπως αυτές της Γε-
ωργίας, της Νότιας Κορέας και της Κίνας”.

Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πλάνο της γα-
λακτοβιομηχανίας για το 2023;
“Παρά το ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, 
η ΜΕΒΓΑΛ ολοκλήρωσε στις αρχές του 2022 
την πρώτη φάση μιας σημαντικής επένδυσης 
στο τυροκομείο της, το οποίο πλέον είναι από τα 
πιο σύγχρονα της Ελλάδας. Η επένδυση αυτή 
ξεκίνησε με γνώμονα τη γενικότερη αυξητική 
τάση που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια 
για τη φέτα στο εξωτερικό. Πρόσφατα εγκρί-
θηκε η δεύτερη φάση της επένδυσης στο τυρο-
κομείο, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα. Το συνολι-
κό ύψος των επενδύσεων που θα υλοποιήσει 
η ΜΕΒΓΑΛ τη διετία 2023-2024 θα αγγίξει τα 
€18 εκατ., καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρό-
πο την πίστη και την αισιοδοξία που δείχνει η 
εταιρεία προς τους ανθρώπους της και προς 
τα μοναδικά ελληνικά προϊόντα, όπως η φέτα 
και το γιαούρτι”.

Ο Κώστας Μεφσούτ είναι ο νέος Director 
Corporate Affairs & Sustainability στην Δέλ-
τα Τρόφιμα. Ο κ. Μεφσούτ προέρχεται από τη 
φαρμακευτική AbbVie, στο δυναμικό της οποί-
ας εντάχθηκε τον Μάρτιο του 2018, ασκώντας 
καθήκοντα Government Affairs Manager. 
Από τον Φεβρουάριο του 2021 μέχρι και την 
αποχώρησή του ήταν Regional Government 

Affairs Senior Manager για την Ευρώπη. 
Πριν την AbbVie εργάστηκε στην Massroom 
Audiovisual για 2 χρόνια ως Communication 
& Events Specialist. Είναι απόφοιτος του Εθνι-
κού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και συγκεκριμένα του τμήματος Πολιτικής Επι-
στήμης και Δημόσιας Διοίκησης, με μεταπτυχι-
ακό MSc State and Public Policy.

Γιώργος Βανίδης, διευθυντής εξαγωγών, 
ΜΕΒΓΑΛ

Κώστας 
Μεφσούτ, 
Director
Corporate 
Affairs & 
Sustainability, 
Δέλτα 
Τρόφιμα
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• RABOBANK

ΙΣΧΥΡΈΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 
ΠΟΥΛΈΡΙΚΏΝ ΤΟ 2023

Το νέο τεύχος του περιοδικού "Μάθε 
Φάε Ζήσε" βρίσκεται ήδη σε όλα τα κα-
ταστήματα My market και στο eshop, 
και γιορτάζει κάθε στιγμή του φετινού 
χειμώνα. 

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Το 12ο τεύχος του περιοδικού έχει επε-
τειακό χαρακτήρα, καθώς κλείνουν 3 
χρόνια από την έναρξη της κυκλοφορί-
ας του και μέσα από τις σελίδες του, οι 
αναγνώστες μπορούν να βρουν μία με-
γάλη θεματολογία από άρθρα βασισμέ-
να πάντα στη φιλοσοφία της ευζωίας, 
της αισιοδοξίας και της ισορροπημένης 
διατροφής.
Άρθρα όπως: εορταστικές συνταγές, μυ-
ρωδάτα μπισκότα, εβδομαδιαία προ-
γράμματα διατροφής, διακόσμηση 
τραπεζιών και σπιτιού ανάλογα με τη θε-
ματολογία της περιόδου, ιδέες για πρω-
τοχρονιάτικα πάρτι, οινογνωσία, προτά-
σεις για ταξίδια καθώς και συμβουλές 
για ευεξία, περιλαμβάνονται στο νέο τεύ-
χος του "Μάθε Φάε Ζήσε".
Το περιοδικό διατίθεται σε όλο το δίκτυο 
των καταστημάτων My market, αλλά 
και στο e-shop στη συμβολική τιμή των 
€0,40, τα οποία προσφέρονται για καλό 
σκοπό μέσω του προγράμματος εταιρι-
κής υπευθυνότητας των My market, με 
τίτλο "+πράττω."

• MY MARKET

ΤΟ ΝΈΟ ΤΈΥΧΟΣ 
ΤΟΥ ΜΑΘΈ ΦΑΈ 
ΖΗΣΈ ΓΙΟΡΤΑΖΈΙ 
ΚΑΘΈ ΣΤΙΓΜΗ  
ΤΟΥ ΧΈΙΜΏΝΑ

Ισχυρές είναι οι προοπτικές για την παγκόσμια 
ζήτηση πουλερικών το 2023, με βάση στοι-
χεία της τελευταίας έκθεσης της Rabobank η 
οποία αφορά το α' τρίμηνο του 2023. Το χα-
μηλότερο κόστος των ζωοτροφών ωφελεί 
τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Οι-
κονομικοί αναλυτές της εταιρείας επισημαί-
νουν ότι ενδεχόμενη οικονομική ύφεση θα 
επηρεάσει τις συνθήκες της αγοράς, με τον 
συνεχιζόμενο υψηλό πληθωρισμό να πιέζει 
την καταναλωτική δύναμη ενώ τα λειτουργι-
κά ζητήματα θα συνεχίσουν να δημιουργούν 
προβλήματα στους παραγωγούς.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΈΡΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο αναλυτής του τομέα Animal Protein στην 
Rabobank, Nan-Dirk Mulder, αναφέρει στην 
έκθεση ότι ορισμένες χώρες κινδυνεύουν με 
υπερπροσφορά. Οι παγκόσμιες αγορές ανα-
μένεται να παραμείνουν ισχυρές το 2023, με 
τη ζήτηση για πουλερικά να επωφελείται. 
"Η κατάσταση που θα επικρατήσει θα πιέσει 
τη ζήτηση, καθώς οι καταναλωτές καθοδη-
γούνται περισσότερο από τις τιμές. Αυτό θα 
εγείρει το ερώτημα ποια τιμή είναι διατεθει-
μένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές", ανέ-
φερε ο Mulder. "Αυτό θα μπορούσε να οδη-
γήσει σε κατάρρευση της ζήτησης, ειδικά 
μεταξύ των καταναλωτών χαμηλού εισοδή-
ματος, κάτι που συμβαίνει παγκοσμίως, ει-
δικά, όμως, στις αναδυόμενες αγορές στην 
Ασία, την Αφρική και στη Λατινική Αμερική".

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΈΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΏΓΟΥΣ
Σύμφωνα με την έρευνα οι παραγωγοί  θα 
αντιμετωπίσουν προκλήσεις, οι οποίες αφο-
ρούν τις τιμές των ζωοτροφών και της ενέρ-
γειας, το κόστος και τη διαθεσιμότητα εργα-
σίας, καθώς και τη γρίπη των πτηνών. Ακόμη 
και με τις τιμές των ζωοτροφών να κινούνται 

ελαφρώς χαμηλότερα από το δεύτερο εξά-
μηνο του 2022, το κόστος των ζωοτροφών 
και άλλων παραγόντων όπως η ενέργεια, οι 
νεοσσοί μιας ημέρας και της εργασίας ανα-
μένεται να παραμείνει υψηλό.
Η έκθεση αναφέρει ότι τα "στενά" παγκόσμια 
αποθέματα γεωργικών εμπορευμάτων, οι 
γεωπολιτικές αλλαγές αλλά και η κλιματι-
κή αλλαγή σημαίνουν ότι οι τιμές των βα-
σικών προϊόντων ζωοτροφών μπορεί να 
αλλάξουν γρήγορα. Άλλα κόστη όπως το φυ-
σικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το πετρέ-
λαιο και οι ναύλοι είναι εξαιρετικά ασταθείς 
παράγοντες.

ΣΥΝΈΧΙΖΈΤΑΙ Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΑΣΗ
Το παγκόσμιο εμπόριο πουλερικών σημείω-
σε πολύ ισχυρές επιδόσεις το 2022 και ανα-
μένεται να παραμείνει ισχυρό το 2023, λόγω 
των "στενών" συνθηκών εφοδιασμού. Ωστό-
σο, οι κρατικές παρεμβάσεις και η υπερπρο-
σφορά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
σημαντικές διακυμάνσεις στον όγκο και τις 
τιμές.
"Η πίεση από τη γρίπη των πτηνών - η οποία 
αυτή τη στιγμή είναι πολύ υψηλή στο βόρειο 
ημισφαίριο - μεταφέρεται τώρα στη Νότια 
Αμερική. Τα βέλτιστα προγράμματα βιοα-
σφάλειας, παρακολούθησης και αποζημί-
ωσης θα είναι καίριας σημασίας και οι συ-
ζητήσεις σχετικά με την προσαρμογή του 
εμβολιασμού ως εργαλείου θα γίνουν πιο 
εντατικές", αναφέρει ο Mulder.
Προσθέτει, δε, ότι οι κρατικές παρεμβάσεις 
σε περιόδους υψηλών τιμών των τροφίμων, 
αδύναμων οικονομικών συνθηκών και πίε-
σης της καταναλωτικής ισχύος είναι επίσης 
σημαντικοί παράγοντες και θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν μέτρα όπως το άνοιγμα των 
εισαγωγών ή τους περιορισμούς στις εξαγω-
γές, όπως φάνηκε το 2022.
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• TESCO

ΚΛΈΙΔΏΝΈΙ ΜΈΧΡΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΙΣ ΤΙΜΈΣ ΣΈ 
ΠΑΝΏ ΑΠΟ 1.000 ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Νέο κλείδωμα τιμών, σε περισσότερα από χί-
λια προϊόντα, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το 
Πάσχα του 2023, ανακοίνωσε η Tesco. Αυτή τη 
φορά, εκτός από δημοφιλή επώνυμα προϊόντα, 
οι τιμές έχουν κλειδωθεί και σε πολλά προϊό-
ντα δικής της επωνυμίας, κάτι που σημαίνει 
ότι οι πελάτες της μπορούν να αγοράσουν μια 
μεγάλη γκάμα προϊόντων - από είδη πρώτης 
ανάγκης για το ντουλάπι, μέχρι προϊόντα για 
το νοικοκυριό, προϊόντα υγείας και ομορφιάς 
- γνωρίζοντας ότι οι τιμές τους θα παραμείνουν 
κλειδωμένες σε χαμηλά επίπεδα.

ΈΚΤΑΤΑΜΈΝΗ ΔΈΣΜΈΥΣΗ
Το νέο κλείδωμα των τιμών ακολουθεί 

τη σχετική δέσμευση που ανέλαβε πέρυ-
σι η εταιρεία, παγώνοντας τις τιμές από τις 5 
Οκτωβρίου έως τις αρχές του 2023.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesco UK, 
Jason Tarry, δήλωσε: “Καθώς ξεκινάμε το 
νέο έτος, γνωρίζουμε ότι οι καιροί είναι δύ-
σκολοι για πολλούς από τους πελάτες μας 
αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε ότι αυτή η εκτε-
ταμένη δέσμευση κλειδώματος τιμής δίνει 
στους πελάτες μας τη βεβαιότητα να γνωρί-
ζουν ότι πάνω από χίλια αγαπημένα οικια-
κά προϊόντα και βασικά προϊόντα δικής μας 
επωνυμίας θα παραμείνουν στην ίδια χαμη-
λή τιμή για τους επόμενους μήνες, βοηθώ-
ντας τους να οργανώσουν τους προϋπολογι-

σμούς τους όταν το χρειάζονται περισσότερο”.
Μερικά από τα προϊόντα που καλύπτονται από 
τη δέσμευση κλειδώματος τιμών της Tesco 
είναι τα εξής:

Ελευθερία Πιπεροπούλου
eleftheria@notice.gr

Jason Tarry, CEO UK & Ireland, Tesco
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POWERED BY

Το πρώτο της σχεδόν αυτοματοποιημένο 
εστιατόριο λειτουργεί δοκιμαστικά, στο Τέ-
ξας, η McDonald's, αξιοποιώντας ρομπότ, 
ιμάντες μεταφοράς και τεχνολογία γεωγρα-
φικού εντοπισμού, με στόχο να επιτρέψει 
στους πελάτες της να παραγγέλνουν και να 
παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους εντε-
λώς ανέπαφα.
Η McDonald's δοκιμάζει το νέο concept στο 
Fort Worth. Το εστιατόριο είναι πολύ μι-
κρότερο από τα συνηθισμένα. Αν και υπάρ-
χουν λίγες θέσεις, το εστιατόριο απευθύνε-
ται κυρίως σε πελάτες που παραλαμβάνουν 
το φαγητό τους εν κινήσει – και θέλουν να 
το κάνουν όσο το δυνατόν ταχύτερα και 
ανέπαφα.

ΤΡΈΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΈΛΙΑΣ
Οι πελάτες μπορούν να υποβάλουν την 
παραγγελία τους με τρεις τρόπους, χω-
ρίς να χρειάζεται να αλληλεπιδράσουν με 
υπάλληλο.
Η πρώτη επιλογή είναι η παραγγελία στο 
εσωτερικό μέσω kiosks, τα οποία, εκτός 
από κάρτες, για πρώτη φορά δέχονται και 
μετρητά. Όταν οι παραγγελίες είναι έτοιμες, 
βγαίνουν σε ένα ράφι takeaway μέσω ενός 
μεταφορικού ιμάντα. Έξω, δεσμεύονται συ-
γκεκριμένες θέσεις στάθμευσης για ταχυ-
μεταφορείς και για όσους έρχονται να πα-

ραλάβουν τις παραγγελίες τους γρήγορα.
Όσοι προτιμούν να μείνουν στο αυτοκίνητο 
μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο κλασι-
κό drive-in για επί τόπου παραγγελία ή στο 
νέο Order Ahead Lane, για όσους έχουν πα-
ραγγείλει εκ των προτέρων μέσω της εφαρ-
μογής για κινητά. Οι πελάτες παραλαμβά-
νουν εκεί την παραγγελία τους – και πάλι 
αυτόματα μέσω μεταφορικού ιμάντα. Χάρη 
στην τεχνολογία εντοπισμού τοποθεσίας, το 
προσωπικό ειδοποιείται όταν πλησιάζουν οι 
πελάτες, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει την 
προετοιμασία των παραγγελιών όταν βρί-
σκονται κοντά στο εστιατόριο.

ΣΈ ΠΑΚΈΤΟ ΤΟ 90%
Η νέα ιδέα επιτρέπει επίσης στους ταχυμε-
ταφορείς γευμάτων να εξοικονομούν χρόνο. 
Εξάλλου, μετά την πανδημία, η McDonald's 
αντλεί το 90% των πωλήσεών της από το φα-
γητό σε πακέτο.
Ωστόσο, δεν είναι όλοι ενθουσιασμένοι με 
την ιδέα. Ακτιβιστές πιστεύουν ότι η αυτο-
ματοποίηση είναι κακή εξέλιξη για την απα-
σχόληση και ότι η McDonald's θα ήταν κα-
λύτερα να πληρώνει περισσότερο τους 
υπαλλήλους της. Από την πλευρά της, η 
αλυσίδα fast-food τονίζει ότι εξακολουθεί 
να υπάρχει μια πλήρως ανθρώπινη ομάδα 
στην κουζίνα και ότι είναι καθαρά μια δοκι-
μή, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει προγραμ-
ματιστεί περαιτέρω ανάπτυξη.

Michele 
Buck, 
CEO, 
Hershey 
Company

• MCDONALD’S

ΓΈΓΟΝΟΣ ΤΟ ΠΡΏΤΟ... ΣΧΈΔΟΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΈΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

• HERSHEY

ΑΝΤΙΜΈΤΏΠΗ 
ΜΈ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΜΈ 
“ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ” 
ΒΑΡΈΑ ΜΈΤΑΛΛΑ 
Την "The Hershey Company" μήνυσε ένας 
Αμερικανός καταναλωτής, ο οποίος ισχυρί-
ζεται ότι η εταιρεία πούλησε σοκολάτα που 
περιέχει επιβλαβή επίπεδα μολύβδου και 
καδμίου, σύμφωνα με το Reuters. Η μήνυ-
ση κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη στις 28 Δε-
κεμβρίου από τον Christopher Lazazzaro, 
ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν θα αγόρα-
ζε τα προϊόντα Special Dark Mildly Sweet 
Chocolate, Lily’s Extra Dark Chocolate 70% 
Cocoa ή Lily’s Extreme Dark Chocolate 85% 
Cocoa, εάν η εταιρεία ανέφερε ότι περιείχαν 
τα εν λόγω μέταλλα.

ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΏΝ
Η μήνυση ήρθε δύο εβδομάδες αφότου το 
Consumer Reports δημοσίευσε τα αποτε-
λέσματα των επιστημονικών της δοκιμών 
σε 28 μπάρες μαύρης σοκολάτας. Το άρθρο 
ανέφερε ότι 23 σοκολάτες, συμπεριλαμ-
βανομένων των ετειρειών Dove, Godiva, 
Lindt και Trader Joe's, περιείχαν δυνητι-
κά επιβλαβή επίπεδα μολύβδου και καδμί-
ου. Η Special Dark της Hershey και η 70% 
Cocoa της Lily εμφάνισαν υψηλή περιεκτι-
κότητα σε μόλυβδο ενώ η 85% Cocoa της 
Lily είχε υψηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο 
και κάδμιο.

ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΗ $5 ΈΚΑΤ.
Η αγωγή αξιώνει αποζημίωση $5 εκατ., συ-
μπεριλαμβανομένων τουλάχιστον $500 ανά 
συναλλαγή, σύμφωνα με τον νόμο της Νέας 
Υόρκης.
Σημειώνεται ότι η Hershey αγόρασε τη 
Lily's έναντι $425 εκατ., τον Ιούνιο του 2021.
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• FOODLINK

ΔΙΑΚΟΠΤΈΙ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΈΙΣ ΜΈ ΤΙΣ 
ΈΤΑΙΡΈΙΈΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΑΣ ΔΈΛΑΤΟΛΑ

• ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

ΜΈΙΏΜΈΝΈΣ  
'Η ΣΤΑΘΈΡΈΣ  
ΟΙ ΤΙΜΈΣ ΣΤΟ 92% 
ΤΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ 

• BARILLA HELLAS

ΓΙΟΡΤΑΣΈ ΤΟΝ ΚΑΘΙΈΡΏΜΈΝΟ “ΜΗΝΑ ΑΓΑΠΗΣ” 

Η Foodlink ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις δι-
ερευνητικές επαφές και συζητήσεις με τις 
εταιρείες "Δελατόλας Μεταφορών 3PL Υπη-
ρεσιών Α.Ε.", " Δελατόλας Ταχυμεταφορική 
Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευ-
θύνης" και "Easy Transport IKE.", συμφερό-
ντων της Οικογένειας Δελατόλα.
Η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση αναφέ-
ρει "η Foodlink, έχοντας ηγετική θέση στον 

χώρο των Logistics, παραμένει προσηλω-
μένη στη στρατηγική ανάπτυξης μέσω επω-
φελών συνεργασιών, εξαγορών και συγ-
χωνεύσεων, προκειμένου ο Όμιλος FDL να 
αποτελεί τον μεγαλύτερο Όμιλο Logistics 
ελληνικών συμφερόντων" και προσθέτει ότι 
"η εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το 
επενδυτικό κοινό με οποιοδήποτε γεγονός 
σχετίζεται με την παρούσα ανακοίνωση".

Μια ιστορία αγάπης που ξεκίνησε πριν από 
145 χρόνια με την ίδρυση του ομίλου Barilla 
και εξακολουθεί να δυναμώνει μέχρι και σή-
μερα, γίνεται οδηγός για ένα πρόγραμμα ου-
σιαστικής συνεισφοράς στην κοινωνία.
Ο μήνας Δεκέμβριος είναι πάντα για την 
Barilla Hellas αφιερωμένος στους συναν-
θρώπους μας, μέσα από πρωτοβουλίες που 
μετουσιώνουν με τον καλύτερο τρόπο τους 
βασικούς πυλώνες της φιλοσοφίας της, την 
αλληλεγγύη και την προσφορά. Για τον λόγο 
αυτό, η εταιρεία πραγματοποίησε κοινωνι-
κές δράσεις στο πλαίσιο του καθιερωμένου 
"Μήνα Αγάπης", με τη συμμετοχή των εργα-
ζομένων και προχώρησε σε σημαντικές χο-
ρηγίες τροφίμων σε οργανισμούς που υπο-
στηρίζουν ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

ΣΤΗΡΙΞΗ 12 ΦΟΡΈΏΝ
Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις αυ-
ξημένες ανάγκες για τρόφιμα κατά την εορ-
ταστική περίοδο, η εταιρεία με την καθοδή-
γηση του "Μπορούμε" υποστήριξε συνολικά 
12 φορείς, χορηγώντας πάνω από 17 τόνους 
προϊόντα, ενώ προχώρησε, όπως κάθε χρό-
νο, σε αντίστοιχες χορηγίες προς οργανι-
σμούς της τοπικής κοινωνίας.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι της εταιρείας συμ-
μετείχαν στις παρακάτω δράσεις:
• μοίρασαν 250 μερίδες φαγητού στους 

φιλοξενούμενους του Πολυδύναμου Κέ-
ντρου Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, 
διοργανώνοντας ένα χριστουγεννιάτικο 
"Pasta Night"

• μαγείρεψαν 150 μερίδες φαγητού με τον 
"Άλλο Άνθρωπο" στη Χαλκίδα

• υποστήριξαν 60 παιδιά του νηπιαγωγεί-
ου της Δομής Φιλοξενίας Ριτσώνας με 
ρούχα και παιχνίδια, παραδίδοντας τους 
ταυτόχρονα σημαντική δωρεά προϊό-
ντων GranCereale

• συνέλλεξαν και παρέδωσαν 3 μεγά-
λες σακούλες πλαστικά καπάκια στον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Τροχαίων Ατυ-
χημάτων και Στήριξης "Αγάπη Φροντί-
δα Ζωής", χορηγώντας παράλληλα προ-
ϊόντα για τις οικογένειες που στηρίζει ο 
Σύλλογος.

Τέλος, το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στα γρα-
φεία της έδρας της εταιρείας στολίστηκε με 
Αστέρια Ευχών Make-A-Wish και με στο-
λίδια από το εργαστήριο των Παιδικών Χω-
ριών SOS, υποστηρίζοντας για μία ακόμη 
φορά το σημαντικό έργο τους.

Στο 92% των προϊό-
ντων που περιλαμβά-
νονται στο "Kαλάθι του 
Nοικοκυριού", οι τι-
μές μειώνονται ή δια-
τηρούνται σταθερές τη 
10η εβδομάδα εφαρμογής της πρωτοβουλί-
ας, με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που 
γνωστοποίησαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου, οι 
αλυσίδες super market.
Αναλυτικά, από το σύνολο 833 προϊόντων στο 
"Καλάθι του Νοικοκυριού" που είναι απολύ-
τως συγκρίσιμα:
• στα 55, ποσοστό 7%, η τιμή μειώθηκε
• στα 714, ποσοστό 85%, η τιμή παρέμει-

νε σταθερή
• σε 64, ποσοστό 8%, η τιμή αυξήθηκε
Δείτε εδώ αναλυτικά τις τιμές των προϊόντων

https://e-katanalotis.gov.gr/
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Τα εγκαίνια του νέου hypermarket , του μεγα-
λύτερου καταστήματος του ομίλου στα Βαλκά-
νια, πραγματοποίησε πριν από μερικές ημέρες, 
στις 23 Δεκεμβρίου, στο Novi Sad στην Σερβία, 
ο όμιλος Vero του Νίκου Βερόπουλου, επιβε-
βαιώνοντας πρόσφατο ρεπορτάζ του FnB DaIly.
Παρουσία της νέας Ελληνίδας πρέσβει-
ρας στη Σερβία, της Μαρίας Λεβάντη, το νέο 
hypermarket εγκαινιάστηκε σε μία έκταση 
άνω των 10.000 τ.μ. ενώ περιλαμβάνει κατά-
στημα super market Super Vero και κατά-
στημα παιχνιδιών και οικιακών ειδών Jumbo, 
προσφέροντας μια προϊοντική γκάμα που ξε-
περνάει τους 20.000 κωδικούς. Παράλληλα δι-
αθέτει 350 θέσεις πάρκινγκ.
Πρόκειται για το έβδομο κατάστημα του Ομί-
λου Vero στην Σερβία και το πρώτο εκτός Βελι-
γραδίου, ενώ η επένδυση ανήλθε σε €15 εκατ., 
δημιουργώντας 100-150 νέες θέσεις εργασίας.

Νίκος Βερόπουλος, επικεφαλής, Vero - Μαρία 
Λεβάντη, Ελληνίδα πρέσβης, Σερβία

ΤΙ ΠΈΡΙΛΑΜΒΑΝΈΙ ΤΟ ΝΈΟ 
HYPERMARKET
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο κατάστημα Super 
Vero, προσφέρει πάνω από 17.000 κωδικούς, 
συμπεριλαμβανομένων περίπου 600 ελληνι-
κών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών, γα-
λακτοκομικών, ελιών, ελαιόλαδου, ζαχαρω-
δών, φυσικών καλλυντικών και προϊόντων με 
το σήμα "Μονοξυλίτης" από το Άγιο Όρος.
Ακόμη, διαθέτει πάνω από 300 αυθεντικά σερ-
βικά προϊόντα από μικρές φάρμες της χώρας, 
τα οποία διατίθενται στην αγορά με την επωνυ-
μία "Riznica ukusa iz Srbije" (Θησαυροί Γεύ-
σης από τη Σερβία).
Επιπρόσθετα, στα ράφια των Super Vero 

υπάρχουν σε αποκλειστικότητα προϊόντα 
από άλλες χώρες που δεν κυκλοφορούν σε 
supermarkets και hypermarkets στην Σερ-
βία. (πχ. Tyrrels Chips από την Μεγάλη Βρετα-
νία και φρέσκα γλυκά από την Γαλλία).

ΙΧΘΥΠΏΛΈΙΟ ΚΑΙ BISTRO
Το κατάστημα του Novi Sad περιλαμβάνει ιχθυ-
οπωλείο, το οποίο θα προσφέρει φρέσκα ψά-
ρια και θαλασσινά σε καθημερινή βάση από τη 
Stara Planina, ενώ στον χώρο υπάρχει φούρ-
νος καθώς επίσης και το bistro, ένα μικρό εστι-
ατόριο με έτοιμα γεύματα - είτε για επιτόπια κα-
τανάλωση, είτε για take away - καθώς επίσης 
και ένα cafe. Σχετικά με το Jumbo, το οποίο 
εκτείνεται σε έκταση 6.500 τ.μ., σημειώνεται 
ότι μη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, το 
συγκεκριμένο κατάστημα είναι το μεγαλύτερο 
των Βαλκανίων.

"ΟΙ ΠΡΏΤΟΙ ΞΈΝΟΙ ΈΠΈΝΔΥΤΈΣ  
ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΜΈ ΑΚΙΝΗΤΑ  
ΑΠΟ ΤΟ 2001"
Ο Νίκος Βερόπουλος, παρουσιάζοντας τη δι-
αδρομή του Vero Group σε Σερβία και Βόρεια 
Μακεδονία, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι "ήμα-
σταν οι πρώτοι ξένοι επενδυτές και αγοράσαμε 
ακίνητα ήδη από το 2001, πιστεύοντας στο μέλ-
λον αυτών των χωρών. Μέχρι και σήμερα, εί-
μαστε βέβαιοι πως το μέλλον θα είναι λαμπρό 
και για αυτό συνεχίζουμε τις επενδύσεις μας”. 
Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι “το 2023 θα ανοί-
ξουμε ένα ακόμη μεγάλο κατάστημα Jumbo 
στο Βελιγράδι”.
Σημειώνεται πως ο Όμιλος προγραμματίζει να 
εγκαινιάσει νέο κατάστημα τον Μάρτιο του 2023 
και στο Κουμάνοβο της Βόρειας Μακεδονίας, 
ενώ, σε διαδικασία αδειοδότησης βρίσκεται 
ένα ακόμη ακίνητο στην Στρούμιτσα.
Θυμίζουμε ότι, όπως είχε αναφέρει ο κ. Βερό-
πουλος στο FnB Daily τον περασμένο Νοέμ-
βριο, το 2022 εκτιμάται ότι έκλεισε για τον Όμιλο 
με μία μέση ανάπτυξη της τάξης του 5% και την 
κερδοφορία να διατηρείται επίσης σε υψηλά 
επίπεδα. Ο Όμιλος διαθέτει συνολικά 23 κατα-
στήματα (Vero, Super Vero & Jumbo) στις δύο 
χώρες όπου δραστηριοποιείται: 16 στην Βόρεια 
Μακεδονία και 7 στην Σερβία.

Νίκος Βερόπουλος, επικεφαλής, Vero

Μάκης Αποστόλου
makis@notice.gr

• VERO

ΑΝΟΙΞΈ ΤΟ ΝΈΟ 
HYPERMARKET  
ΣΤΟ NOVI SAD  
- Η ΈΠΈΝΔΥΣΗ  
ΤΏΝ €15 ΈΚΑΤ. & ΤΑ 
ΣΧΈΔΙΑ ΈΠΈΚΤΑΣΗΣ

https://www.fnbdaily.com/issues/D07C5836-5AB4-4277-B680-9146C4607A7E.pdf


21

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

Για μεγάλη… έφοδο στην Αμερική, πιθα-
νώς και με τη δημιουργία τοπικής παραγω-
γικής μονάδας, ετοιμάζεται τη φετινή χρο-
νιά η Trofeas Vegan, όπως δήλωσε στο 
FnB Daily ο ιδρυτής της εταιρείας, Αβραάμ 
Σιδηρόπουλος.
Επίσης, στα επόμενα σχέδια της Trofeas 
Vegan βρίσκεται η επέκταση των εγκατα-
στάσεών της στην Ελλάδα, ενώ στους με-
σοπρόθεσμους στόχους της περιλαμβάνε-
ται και η είσοδος σε κάποια μεγάλη αλυσίδα 
της χώρας.

ΈΤΟΙΜΑΖΈΙ ΖΥΜΈΣ ΓΙΑ SUPER 
MARKET
Η Trofeas Vegan ιδρύθηκε το 2016 στο Πε-
δινό Κιλκίς και παράγει αποκλειστικά vegan 
προϊόντα ζύμης. Ο ίδιος ο κ. Σιδηρόπουλος 
είναι vegan από το 1979.
Για τη νέα χρονιά, η εταιρεία ετοιμάζει ζύμες 
για super market στο εξωτερικό, ενώ πρό-
σφατα λάνσαρε και μια νέα σειρά από πίτες, η 
οποία όταν ολοκληρωθεί θα αποτελείται από 
10 γεύσεις.
Η γκάμα της εταιρείας αποτελείται από:
• Μπουγάτσες (σε 8 γεύσεις)
• Ζύμες Κουρού
• Ζύμες Μπριός
• Ζύμες Σφολιάτας
• Προϊόντα χωριάτικου φύλλου (πίτες και 

πιτάκια)

100% VEGAN
Σύμφωνα με τον κ. Σιδηρόπουλο, τα προϊό-
ντα της εταιρείας του, τα οποία είναι όλα χει-
ροποίητα, δεν έχουν το παραμικρό ίχνος από 

συστατικά ζωικής προέλευσης, έχοντας απο-
κλείσει γάλα, βούτυρο και αβγά.
Όπως τονίζει, η εταιρεία, ως καινοτόμα και 
πρωτοπόρα στον κόσμο σε vegan προϊόντα 
ζύμης, έχει συναντήσει πολλές δυσκολίες, 
πραγματοποιώντας πολλά πειράματα μέχρι 
να ολοκληρωθούν οι συνταγές, διασφαλίζο-
ντας, ταυτόχρονα, την ποιότητα και την ασφά-
λεια και δίνοντας έμφαση στην υγιεινή.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Αυτή τη στιγμή, τα προϊόντα της Trofeas 
Vegan είναι διαθέσιμα στο κανάλι HoReCa 
- κυρίως στον κλάδο της εστίασης - καθώς 
και σε παντοπωλεία και καταστήματα με βι-
ολογικά προϊόντα.
Η εταιρεία διαθέτει παρουσία και στο εξωτε-
ρικό, με σημαντικότερες αγορές τις:
• Αυστραλία
• Κύπρο
• Αγγλία - Σκωτία
• Γερμανία

Ελευθερία Πιπεροπούλου
eleftheria@notice.gr

• TROFEAS VEGAN

ΈΤΟΙΜΑΖΈΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΈΡΙΚΗ - ΣΚΈΨΈΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΏΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η ομάδα 
της 
Trofeas 
Vegan

Την Τρίτη 20/12 πραγματοποιήθηκε 
το 8ο Social Dining της Οργάνωσης 
Food On στο εστιατόριο ‘’Ορίζοντες 
Λυκαβηττού”, με την υποστήριξη του 
απορρυπαντικού πιάτων AVA του 
ομίλου Σαράντης και τη συμμετοχή 32 
καλεσμένων. 

ΣΥΜΜΈΤΟΧΗ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Η κεντρική ιδέα πίσω από τα Social 
Dinings είναι η εξής: άγνωστοι - 
αρχικά - μεταξύ τους άνθρωποι, 
ωφελούμενοι των προγραμμάτων 
της Food On (άνεργοι, άτομα τρίτης 
ηλικίας, κοινωνικά αποκλεισμένοι 
κ.λπ.), αλλά και μη (εθελοντές, 
στελέχη εταιρειών, κοινωνικά 
ευαίσθητες προσωπικότητες) από 
διαφορετικά κοινωνικά στρώματα 
και με διαφορετικά ενδιαφέροντα, 
συναντιούνται για πρώτη φορά σε 
καταξιωμένα εστιατόρια της Αθήνας και 
γνωρίζονται γύρω από ένα φιλόξενο 
τραπέζι με φαγητό.
Τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, τριάντα 
δύο καλεσμένοι μοιράζονται γεύσεις 
και ουσιαστικές, όμορφες και απλές 
στιγμές κοινωνικότητας σε ένα ασφαλές 
και συμπεριληπτικό περιβάλλον, 
συνεισφέροντας στην εξάλειψη του 
κοινωνικού αποκλεισμού με έναν 
δημιουργικό και συμμετοχικό τρόπο.
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Με τη συνεργασία του 

• ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΤΑ 12 ΚΟΡΥΦΑΙΑ DEALS ΤΟΥ 2022 ΠΑΓΚΟΣΜΙΏΣ 
Ακόμη και με τις επιχειρήσεις να είναι αντιμέ-
τωπες με τον πληθωρισμό, τις διαταραχές της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και άλλες προκλήσεις 
κατά το 2022, τα στελέχη τους δεν ξέχασαν την 
ανάγκη να πραγματοποιήσουν εξαγορές για να 
προετοιμάσουν καλύτερα τις εταιρείες τους για 
το μέλλον.
Για πολλούς, η αγορά ενός ήδη δοκιμασμένου 
από τον καταναλωτή brand ή εταιρείας παρέχει 
έναν τρόπο να αποκτήσουν αμέσως πρόσβα-
ση σε μια κατηγορία ή να ενισχύσουν τη θέση 
τους σε έναν χώρο όπου έχουν ήδη παρουσία.

ΚΙΝΗΣΈΙΣ ΑΠΟ ΜΈΓΑΛΟΥΣ ΠΑΙΚΤΈΣ
Τον Ιούνιο, η Mondelēz International συμ-
φώνησε να καταβάλει τουλάχιστον $2,9 δισ. 
για την Clif Bar & Company, με στόχο να επε-
κτείνει περαιτέρω την εμβέλειά της στον υψη-
λής ανάπτυξης κλάδο για μπάρες. Η Ferrero 
Group ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο συμφωνία 
για την εξαγορά της παγωτοβιομηχανίας Wells 
Enterprises, αποκτώντας την κυριότητα μερι-
κών από τις μεγαλύτερες μάρκες παγωμένων 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των Blue 
Bunny και Halo Top.
Οι γεύσεις και τα συστατικά, που αποτελούν 
εστία δραστηριότητας, συγχωνεύσεων και εξα-
γορών τα τελευταία χρόνια, δεν έδειξαν σημά-
δια υποχώρησης, με δύο συμφωνίες πολλών 
δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022. Η Royal 
DSM ανακοίνωσε σχέδια συγχώνευσης με 
την ελβετική Firmenich, σε μια συμφωνία αξί-
ας περίπου $21 δισ., και η Novozymes πλήρω-
σε $12,3 δισ. για την Chr. Hansen.

Παρακάτω ακολουθούν τα 12 πλέον αξιοση-
μείωτα deals:
• Monster Energy - Canarchy Craft 

Brewery
Η Monster Energy εισήλθε στην κατηγορία 
του αλκοόλ με την αγορά της Canarchy Craft 
Brewery, έναντι $330 εκατ.
• Hormel Foods – Planters
Η Hormel Foods εξαγόρασε την Planters, 
έναντι $3,35 δισ. Η εξαγορά ήταν η μεγαλύτε-
ρη στην 131χρονη ιστορία της εταιρείας, με την 

Planters να καθίσταται το μεγαλύτερο brand 
της.
• Dippin’ Dots - J&J Snack Foods
H Dippin’ Dots θα εξαγοραστεί από τον ιδιοκτή-
τη της Icee, J&J Snack Foods, για $222 εκατ. Η 
εταιρεία σνακ ανέφερε ότι η αγορά θα συμπλη-
ρώσει τις υπάρχουσες δραστηριότητές της και 
θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της για να ανα-
πτύξει τη μάρκα παγωτού και να εισέλθει σε 
νέες αγορές.
• DSM – Firmenich
Οι DSM και Firmenich θα συγχωνευθούν, σε 
μια συμφωνία $21 δισ., για να επιδιώξουν φυ-
σικά και βιώσιμα προϊόντα.
• Mondelēz - Clif Bar
Η Mondelēz θα αγοράσει την Clif Bar, για του-
λάχιστον $2,9 δισ. Η αγορά των brands Clif, 
Luna και Clif Kid διευρύνει περαιτέρω την εμ-
βέλεια της Mondelēz στα σνακ.
• Cargill - Continental Grain - Sanderson 

Farms
Η Cargill και η Continental Grain έκλεισαν την 
αγορά $4,5 δισ. της Sanderson Farms. Η συ-
ναλλαγή, η οποία ανακοινώθηκε τον περασμέ-
νο Αύγουστο και δημιουργεί την τρίτη μεγαλύ-
τερη εταιρεία επεξεργασίας πουλερικών στις 
ΗΠΑ, καθυστέρησε λόγω έρευνας του αμερι-
κανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.
• TreeHouse – Investindustrial

Η TreeHouse θα πουλήσει μεγάλο μέρος της 
επιχείρησης προετοιμασίας γευμάτων για $950 
εκατ. Η πώληση στην Investindustrial θα απλο-
ποιήσει τις δραστηριότητες του κατασκευαστή 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
• Nestlé – Starbucks
Η Nestlé αγόρασε την Best Coffee από τα 
Starbucks. Η εξαγορά ενισχύει την αμερικα-
νική παρουσία της εταιρείας στην κατηγορία.
• Perfect Day - Sterling Biotech Limited
Η Perfect Day επεκτείνει την εμβέλειά της, 
με την αγορά της ινδικής εταιρείας ζελατίνης 
Sterling Biotech Limited.
• Ferrero - Wells Enterprises
Η Ferrero αγοράζει την Wells Enterprises, με 
το τίμημα και τους όρους της συμφωνίας να 
μην δημοσιεύονται.
• Keurig Dr Pepper – Nutrabolt
Η Keurig Dr Pepper θα δαπανήσει $863 εκατ. 
για το 30% της Nutrabolt, με δυνατότητα αύξη-
σης του μεριδίου της.
• Chr. Hansen – Novozymes
Η Chr. Hansen θα συγχωνευθεί με τη 
Novozymes, σε μια συμφωνία $12,3 δισ. Η 
πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί το νωρί-
τερο στο δ’ τρίμηνο του 2023.

Ελευθερία Πιπεροπούλου
eleftheria@notice.gr
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