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Προϊόντα για το ευ ζην 
Συνολικά 35 εταιρείες παρέλαβαν τα βραβεία τους κατά την τελετή απονομής των Healthy Food  
& Bio Awards 2023, που πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου στο Radisson Blu Park Hotel.  
Τα βραβεία διοργανώθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από την BOUSSIAS. Φέτος ο θεσμός 
είχε νέα, διευρυμένη μορφή, με σκοπό την ανάδειξη των υψηλής ποιότητας προϊόντων,  
των πρωτοποριακών υπηρεσιών, καθώς και των καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο των υγιεινών και βιολογικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα.

H E A L T H Y  F O O D  &  B I O  A W A R D S  2 0 2 3

ΒΡΑΒΕΙΑ

την τελετή της απονομής 
συμμετείχαν περισσότερα 
από 150 στελέχη επιχειρή-
σεων, φορέων, πανεπιστημί-
ων και εκπρόσωποι του Τύ-

που. Οι εταιρείες που διαγωνίστηκαν στον 
θεσμό των Healthy Food & Bio Awards 2023 
προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων του κλάδου παρα-
γωγής τροφίμων και ποτών. Στον παράπλευ-
ρο πίνακα με τις εταιρείες που διακρίθηκαν, 
περιλαμβάνονται όλες οι συμμετέχουσες 
στον διαγωνισμό. 

ΚΟΡΥΦΑΊΕΣ ΔΊΑΚΡΊΣΕΊΣ
Στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού, η 
εταιρεία Χήτος αναδείχθηκε Healthy Food 
Company of the Year, η Δωδώνη αναδείχθηκε 
Healthy Food Brand of the Year, ενώ η εται-
ρεία Βιοϋγεία έλαβε τον τίτλο Bio Brand of 
the Year.

Σ

Επιπλέον, οι δυο υποψηφιότητες που απέ-
σπασαν τις υψηλότερες βαθμολογίες από 
κάθε άλλη υποψηφιότητα στα Healhty Food 
Awards 2023 και Bio Food Awards 2023 αντι-
στοίχως έλαβαν platinum βραβείο. Πρόκειται 
για τις εταιρείες Χήτος ΑΒΕΕ, που έλαβε το 
platinum βραβείο των Healhty Food, και την 
εταιρεία Βιολόγος στα Bio Food.

Εκ μέρους της Χή-
τος ΑΒΕΕ η κ. Tίνα 
Εξάρχου, Marketing 
Director, δήλωσε 
μεταξύ άλλων σχε-
τικά με τη διάκριση 
της εταιρείας της 
για δεύτερη χρονιά: 
«Αυτή η διάκριση 
μας ωθεί σαν οργα-
νισμό να υψώνουμε 
τον πήχη ψηλότερα 

κάθε χρόνο και να είμαστε ανταγωνιστικοί, 
πρώτα από όλα απέναντι στον ίδιο μας τον 
εαυτό. Αποστολή μας είναι να διαδίδουμε 
ανά την Υφήλιο τις αξίες του φυσικού μεταλ-
λικού νερού Ζαγόρι και, αξιοποιώντας περαι-
τέρω τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, να 
το εντάσσουμε σε περισσότερες περιστάσεις 
της σύγχρονης καθημερινότητας. Συνεχί-
ζουμε έτσι πιστοί στο όραμά μας να δημι-
ουργούμε αξία για τον καταναλωτή, τον συ-
νεργάτη μας και τους εργαζομένους μας…». 
Για το platinum βραβείο που απέσπασε η 
εταιρεία στην κατηγορία CSR Policy προσέ-
θεσε: «Γνωρίζουμε ότι όλες οι προσπάθειες 
που κάνουμε σήμερα για την επαναχρησιμο-
ποίηση των συσκευασιών μας, την επίτευξη 
κυκλικότητας στην οικονομία, τη συνολική 
μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος 

είναι μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Μια 
παρακαταθήκη που απαιτεί συντονισμένες 
προσπάθειες από όλους, ώστε να αντιμε-
τωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής 
κρίσης και να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο 
μέλλον για όλους εμάς κυρίως όμως για τις 
επόμενες γενιές».

Ο κ. Γιώργος Αυ-
γερίκος, εμπορι-
κός διευθυντής της 
Δωδώνη ΑΕ, ανέ-
φερε αντίστοιχα, 
αναφερόμενος στην 
κορυφαία διάκριση 
της εταιρείας του: 
«H ανάδειξη μας ως 
Healthy Food Brand 
of the Year, μαζί με 
τις υπόλοιπες πολύ 

τιμητικές διακρίσεις που λάβαμε, αποτελεί 
σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής 
προσήλωσης και αφοσίωσης μας τόσο στο 
τελικό προϊόν όσο και στους καταναλωτές 
μας, οι οποίοι βάζουν τα προϊόντα μας κα-
θημερινά στο τραπέζι τους. Θα συνεχίσουμε 
να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας για 
ολοένα πιο υγιεινά και καινοτόμα προϊόντα, 
με την ίδια συνέπεια…».

Ο κ. Λεωνίδας Στρατιδάκης, CEO της 
Βιοϋγεία δήλωσε σχετικά: «Έχοντας κύριο 
μέλημά μας τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνεργα-
ζόμαστε με Έλληνες παραγωγούς, ενταγμέ-
νους σε προγράμματα βιολογικής γεωργίας, 
και διαθέτουμε τα προϊόντα τους στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό. Έχοντας μια πλούσια 
γκάμα προϊόντων, η εταιρεία μας καλύπτει 
ένα πολύ σημαντικό τμήμα της αγοράς, πα-

Tίνα Εξάρχου 
Marketing Director 
Xήτος ΑΒΕΕ – Ζαγόρι

Γιώργος Αυγερίκος, 
Εμπορικός Διευθυντής 
Δωδώνη ΑΕ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΗΔΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

ρέχοντάς της προϊό-
ντα βιολογικά, vegan 
και εξειδικευμένων 
διαιτολογίων, όπως τα 
τρόφιμα χωρίς γλουτέ-
νη ή τα χαμηλής περι-
εκτικότητας σε αλάτι. 
Για την Βιοϋγεία είναι 
πρωταρχικής σημασί-

ας στόχος η διείσδυ-
ση σε ακόμα περισ-

σότερες αγορές του εξωτερικού, όπως και 
η προώθηση των βιολογικών τροφίμων ως 
βασικής διατροφικής επιλογής προϊόντων 
κάθε ευσυνείδητου καταναλωτή».

O κ. Αντώνης Φου-
στάνιας, ιδρυτής της 
εταιρείας «Βιολόγος» 
που απέσπασε το 
platinum βραβείο για 
το προϊόν «Βιολογική 
πρωτεΐνη αρακά με 
σοκολάτα και χαρού-
πι 75%» ανέφερε σε 
μήνυμά του: «Τελικά, 
η επιμονή μας στην 

αγνότητα και την ποιότητα ανταμείφθηκε. 
Έχουμε σταθερή αυξητική πορεία κάθε χρόνο 
χάρη στην εμπιστοσύνη και την προτίμησή 
σας. Σας ευχαριστούμε που συμβάλατε ώστε 
να γίνει η εταιρία «Βιολόγος» συνώνυμο της 
αληθινής αξίας».

ΤΊΜΗΤΊΚΑ ΒΡΑΒΕΊΑ
Στο μη διαγωνιστικό μέρος της διοργά-
νωσης αποδόθηκαν δυο τιμητικές διακρίσεις: 
Στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας δόθη-
κε τιμητική διάκριση για την «Πρωτοβουλία 
για ένα Aποτελεσματικό Σύστημα Διατροφι-
κής Εκπαίδευσης» –τη διάκριση παρέλαβαν 
οι κ.κ. Παύλος Ραβάνης και Ιωάννης Μάνος, 
πρόεδρος και γενικός γραμματέας του ΒΕΑ 
αντιστοίχως. Η άλλη τιμητική διάκριση δό-
θηκε στην πρωτοβουλία «Ελλα-Δικά Μας» 
για τις δράσεις προώθησης των τοπικών προ-
ϊόντων –τη διάκριση παρέλαβε ο κ. Άγις Πι-
στιόλας, πρόεδρος του ΔΣ της πρωτοβουλίας.  

Στο μήνυμά του ο κ. Ραβάνης ανέφερε, 
μεταξύ άλλων: «Είναι μεγάλη η τιμή και η 
χαρά για μας, ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
της Αθήνας, που επιβραβεύεται σήμερα μία 
προσπάθεια δύο και πλέον ετών, μία κοινή 

δράση, τόσο πολλών Φορέων – και μάλιστα 
ιδιωτικών και δημοσίων - για ένα σκοπό, με 
εθνικό πρόσημο και μοναδικό κριτήριο την 
διασφάλιση των προϊόντων διατροφής της 
χώρας μας και την βιωσιμότητα των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων των κλάδων διατρο-
φής… Θεωρούμε ότι έχουμε συμβάλει να 
τεθεί η βάση για το επόμενο στάδιο, έως την 
θεσμοθέτηση ενιαίου συστήματος εμπρόσθι-
ας σήμανσης τροφίμων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μέσα στο 2023 και δεσμευόμαστε ότι 
θα συνεχίσουμε εντατικά τις προσπάθειες 
και σε συνεργασία πάντα με όλους τους Φο-
ρείς, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
που θα στηρίξει τα συμφέροντα των Ελλήνων 
καταναλωτών και επιχειρήσεων».

Ενώ ο κ. Πιστιόλας σημείωσε: «Ο θε-
σμός των Healthy Food Awards και των Bio 
Food Awards επικοινωνεί αποτελεσματικά τα 
βραβευμένα προϊόντα και τις υπηρεσίες στο 
ευρύ κοινό. Κινητοποιεί τις επιχειρήσεις του 
κλάδου για τη διαρκή βελτίωση των υπηρε-
σιών και των προϊόντων τους. Διαπιστώνουμε 
λοιπόν ότι έχουμε πολλά κοινά ως Ελλα-δικα 
μας με τις αξίες που πρεσβεύει η εν λόγω 
διοργάνωση και θα ανακαλύψουμε ακόμα 
περισσότερα…».

ΕΥΖΩΊΑ ΜΕ ΝΟΣΤΊΜΑ, 
ΘΡΕΠΤΊΚΑ ΚΑΊ ΠΡΟΣΊΤΑ 
ΤΡΟΦΊΜΑ
Χαιρετισμό απηύ-
θυναν στη διάρκεια 
της βραδιάς ο κ. Γε-
ώργιος Μπόσκου, 
αναπληρωτής καθη-
γητής στο Χαροκό-
πειο Πανεπιστήμιο 
και επίτιμος πρό-
εδρος των Healthy 
Food & Bio Awards 
2023, καθώς και η 
πρόεδρος της κριτι-
κής επιτροπής του 
διαγωνισμού, κ. Ανδριάνα Καλλιώρα, ανα-
πληρώτρια καθηγήτρια Διατροφής του Αν-
θρώπου και Τροφίμων του ιδίου ιδρύματος. 

Όπως τόνισε στην εκδήλωση η κ. Καλ-
λιώρα, «όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνι-
στική διαδικασία είχαν αξιόλογα προϊόντα. 
Ανεξάρτητα από τις ειδικές κατηγορίες, 
οι εταιρείες αυτές έχουν κάτι κοινό: Αγα-
πούν τη δουλειά και κάνουν ό,τι καλύτε-
ρο μπορούν για το 
οικοσύστημα των 
καταναλωτών. Τους 
ευχαριστούμε θερ-
μά για τις έντονες 
προσπάθειες και 
τους  ε υ χόμασ τε 
μεγάλη ανάπτυξη». 
Εξάλλου ο κ. Μπό-
σκου πρόσθεσε ότι 
τα υγιεινά τρόφιμα 
οφείλουν να είναι 
«και νόστιμα και 
θρεπτικά, σε πρακτική συσκευασία, σε 
προσιτές τιμές και εύκολα στο μαγείρεμα. 
Τα τρόφιμα δεν είναι φάρμακα για να έχουν 
άμεσα οφέλη στην υγεία. Ένα δε φτάνει, 
ούτε δύο, ούτε τρία. Πρέπει να καταναλώ-
νονται σε τακτική βάση, με ισορροπία και 
μέτρο επί πολλούς μήνες, ώστε να φέρουν 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αρκεί να ξέ-
ρουμε πού να τα βρούμε, πότε και πώς και 
κυρίως πόσο συχνά να τα καταναλώνουμε. 
Φυσικά πρέπει να διαβάζουμε τις διατρο-
φικές πληροφορίες στις συσκευασίες των 
τροφίμων, ώστε να τα συγκρίνουμε και να 
μην ξεγελιόμαστε από πομπώδη σύμβολα 
και δηλώσεις».

Λεωνίδας Στρατιδάκης, 
CEO Βιοϋγεία Παύλος Ραβάνης, Πρόεδρος ΒΕΑ &  

Ιωάννης Μάνος, Γενικός Γραμματέας ΒΕΑ

Άγις Πιστιόλας, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελλα-δικά μας,  
Γ. Μπόσκου (Απονεμητής)

Αντώνης Φουστάνιας, 
Ιδρυτής «Βιολόγος»

Δρ Ανδριάνα Καλλιώρα,  
Πρόεδρος Kριτικής 
Επιτροπής

Δρ. Γεώργιος  
Μπόσκου,  
Επίτιμος Πρόεδρος 
Κριτικής Επιτροπής 
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Μήνυμα εκ μέ-
ρους του Επαγ-
γελματικού Επιμε-
λητηρίου Αθηνών 
σ τους πα ρευρι-
σκόμενους στην 
τελετή της απονο-
μής απηύθυνε ο κ. 
Ηλίας Μάνδρου, 
αντιπρόεδρος του 
ΕΕΑ, τονίζοντας 
ότι «θα είναι εκτός 
πραγματικότητας, 

όποιος δεν βλέπει τη ραγδαία άνοδο της 
συγκεκριμένης αγοράς. Ο σύγχρονος άν-
θρωπος προσπαθεί όλο και περισσότερο 
να τρέφεται καλύτερα, να ζει πιο ποιοτικά, 

επιζητώντας την ευζωία. Γι’ αυτό ακριβώς 
επιδιώκει την υγιεινή διατροφή και αναζητά 
τα βιολογικά τρόφιμα, αλλάζοντας τις συνή-
θειες του. Δεν θα ήμουν υπερβολικός αν μι-
λούσα για μια ραγδαία σχετική αλλαγή, για 
μια πραγματική επανάσταση τα τελευταία 
χρόνια. Όταν σήμερα εκτιμάται ότι παγκο-
σμίως ένα ποσοστό της τάξης του 18%-20% 
των αγορών τροφίμων αφορά τέτοια προϊό-
ντα διατροφής, είναι άμεσα αντιληπτό ότι 
μιλάμε για μια τελείως καινούργια εικόνα». 

ΩΣ ΤΟ 2030 ΤΟ 25% ΤΩΝ 
ΚΑΛΛΊΕΡΓΕΊΩΝ ΤΗΣ ΕΕ  
ΘΑ ΕΊΝΑΊ ΒΊΟΛΟΓΊΚΕΣ  
Μιλώντας η κ. Άννα Μαρία Παπίρη, 
Wellness Editor-Author, Co-Founder 

We l l ne s s  P roje c t  τ ης  B OUS SI A S , 
επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «ο κλάδος 
των βιολογικών προϊόντων είναι από τους 
πλέον υποσχόμενους στην παγκόσμια 
αγορά. Οι πωλ ήσεις του μέσω της 
λιανικής στην Ευρώπη το 2021 ανήλθαν 
συνολικά σε 52 δισ. ευρώ εκ των οποίων 
τα 44,8 δισ. ευρώ προήλθαν από τις 
χώρες της ΕΕ. Το αξιοσημείωτο είναι ότι 
στόχος της ΕΕ είναι ως το 2030 το 25% 
των γεωργικών καλλιεργειών να είναι 
βιολογικές», ενώ επισήμανε την υψηλή 
ποιότητα των εγχωρίως παραγόμενων 
βιολογικών τροφίμων, τα οποία, όπως 
είπε, «έχουν κερδίσει την προτίμηση 
εκατομμυρίων καταναλωτών σε κάθε μεριά 
του πλανήτη».

Bio Brand of the Year– Βιοϋγεία Platinum Α. Κομνηνός (Βιολόγος),  
Α. Καλλιώρα (Απονεμητής)

Platinum Χ. Δούμα (Χήτος),  
Α. Σταματάκη (Απονεμητής)

Healthy Food Company of the Year 2023 – Χήτος ΑΒΕΕ Healthy Brand of the Year – Δωδώνη ΑΕ 

Ηλίας Μάνδρος,  
Γ’ Αντιπρόεδρος  
ΕΕΑ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

HEALTHY FOOD COMPANY OF THE YEAR
ΧΗΤΟΣ

HEALTHY FOOD BRAND OF THE YEAR
ΔΩΔΩΝΗ

BIO BRAND OF THE YEAR
ΒΙΟΥΓΕΙΑ

HEALTHY FOOD AWARDS 2023

PLATINUM ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ | Δημιουργώντας αξία για την κοινωνία  
και το περιβάλλον

Healthy Food Product
Breakfast Product

GOLD Barilla Hellas | Φρυγανιές Wasa

SILVER Βιολάντα | Δημητριακά Zero Χωρίς Ζάχαρη  
από τη Βιολάντα

Dairy Product

GOLD ΟΛΥΜΠΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ  |  
ΟΛΥΜΠΟΣ Protein

SILVER ΔΩΔΩΝΗ | ΔΩΔΩΝΗ με φρούτα

Bakery Product

GOLD Loulis Food Ingredients | Αλεύρι Φαρίν Απ  
με 5 δημητριακά - Μύλοι Αγίου Γεωργίου

 Meal Product

GOLD Μανιτάρια Δίρφυς | Μανιταρόσουπα με Λαχανικά  
Δίρφυς 135g

SILVER Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων  
ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ | Κοτόπουλο Ελεύθερης Βοσκής ΠΙΝΔΟΣ

 “Free From or Low” Food Product
GOLD Unismack S.A. | The Mediterranean Snack Collection

SILVER ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. | Φέτα ΔΩΔΩΝΗ Π.Ο.Π. με 40% λιγότερο αλάτι

BRONZE Stelvia Hellas | Crystal Stelvia

Snack Product
GOLD Barilla Hellas | Φρυγανιές Wasa

SILVER FROMAGERIES BEL HELLAS | Mini Babybel® Original

Healthy Beverage Product 
Water

GOLD A.H.B GROUP | ΘΕΟΝΗ - Φυσικό Μεταλλικό Νερό -  Χάρτινη πλήρως 
ανακυκλώσιμη συσκευασία

SILVER ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ | Φυσικό Μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ & ΖΑΓΟΡΙ Go Green

“Free From or Low” Beverage Product
GOLD ΕΨΑ Α.Ε. Βιομηχανία Αναψυκτικών και Χυμών | ΕΨΑ Zer0

SILVER ΧΗΤΟΣ | Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ Sparkling σε 
Pet & Can

BRONZE ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ | λουξ Tea

Functional Product/Beverage

GOLD Foodrinco | Βιταμινούχο Ρόφημα Vitamin Well /  
Functional Beverage

SILVER ARLA FOODS HELLAS | Arla PROTEIN  
Ροφήματα Γάλακτος / Functional Beverage

BRONZE Healthier Choice & MOOVeat International | MOOVeat VITA-RICH 
protein bars / Functional Product

Special Beverage Product
GOLD ARLA FOODS  HELLAS | Arla Protein BCAA

SILVER ΧΗΤΟΣ | Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ Sparkling σε 
Can

Plant Based Product
Plant Based Food Product

GOLD ΔΩΔΩΝΗ | ΔΩΔΩΝΗ Plant’d

Light Product
Light Dairy Product

GOLD ΔΩΔΩΝΗ | Δωδώνη Ελαφρύ

SILVER ΔΩΔΩΝΗ | Γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ Στραγγιστό 2%

BRONZE FROMAGERIES BEL HELLAS | La Vache qui rit® Light

Light Beverage Product

GOLD ΧΗΤΟΣ | Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ Sparkling σε 
Pet & Can

Healthy Food & Beverage Product for Children
Healthy Food Product for Children

GOLD Euricom Hellas | ΕΥΤΟΠΙΑ

SILVER ΑΡΩΜΑ Φρέσκα Μυρωδικά | ΤΟΜΠΕΡΥ® ΑΡΩΜΑ 160 ΓΡ.

BRONZE FROMAGERIES BEL HELLAS | Babybel® Mini Rolls

BRONZE Αγρόκτημα Παλαμάρης | “6ΚΡΟΚΟ”, Αβγά Ελευθέρας Βοσκής Σύρου, 
Αγρόκτημα Παλαμάρης

Healthy Beverage Product for Children

GOLD A.H.B GROUP | ΘΕΟΝΗ - Φυσικό Μεταλλικό Νερό -  Χάρτινη πλήρως 
ανακυκλώσιμη συσκευασία

SILVER ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ | λουξ free

BRONZE Carpathian Springs Co SA | AQUA Carpatica Kids.  Φυσικό Μεταλλικό 
Νερό για Παιδιά

Healthy Food Service
Sustainable/CSR Policy

GOLD ΧΗΤΟΣ | ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία και το 
περιβάλλον / CSR Policy

SILVER Barilla Hellas | Φρυγανιές Wasa / Sustainable Policy

Healthy Food Online Service
GOLD Fitness Meals

SILVER NetPlanet - The Healthy Bar

Campaign

GOLD ΧΗΤΟΣ | Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ Sparkling σε 
Can / Marketing Campaign

SILVER ΧΗΤΟΣ | Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ Sparkling σε 
Can / Online & Social Media Campaign

BIO FOOD AWARDS 2023

PLATINUM ΒΙΟΛΟΓΟΣ | Βιολογική Πρωτεΐνη Αρακά με Σοκολάτα και Χαρούπι 
75%

Bio Food Product
Flour

GOLD Loulis Food Ingredients | Αλεύρι Βιολογικό Ολικής Αλέσεως, Μύλοι 
Αγίου Γεωργίου

SILVER ΒΙΟΥΓΕΙΑ | Αλεύρι Αμυγδάλου ΒΙΟ

Pasta

GOLD ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ | Σειρά Kiddo Organic Gluten-free 
Pasta απο την Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ

SILVER ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ | Σειρά Kiddo Organic Pasta απο 
τη Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ

BRONZE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ | Βιολογική σειρά Ζυμαρικών από 
τη Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ

Protein

GOLD ΒΙΟΛΟΓΟΣ | Βιολογική Πρωτεΐνη Αρακά με Σοκολάτα και Χαρούπι 
75%

Spread 
GOLD Lidl Hellas & Σια Ο.Ε. | Βιολογικό ταχίνι Γλυκάνθη

Herb 
GOLD ΒΙΟΥΓΕΙΑ | Τσάι Matcha Bio

Cereal
GOLD ΒΙΟΥΓΕΙΑ | ΠΛΙΓΟΥΡΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΛΙΓΟΥΡΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

Snack/Bakery

GOLD ΠΕΝΤΕ Α.Ε - ΓΑΛΑΞΙΑΣ | Γκοφρέτες Καλαμποκιού Χωρίς Γλουτένη & 
Χωρίς Αλάτι 100g ΓΑΛΑΞΙΑΣ / Snack

SILVER Astarti Co. | Βιολογικό Παξιμάδι Astarti από 100% άλευρο Βρώμης 
και Φυσικό θαλασσινό Αλάτι Κυθήρων / Bakery

BRONZE ΠΕΝΤΕ Α.Ε - ΓΑΛΑΞΙΑΣ | Γκοφρέτες Ρυζιού χωρίς Γλουτένη & Χωρίς 
Αλάτι 100g ΓΑΛΑΞΙΑΣ / Snack

Vegetables
GOLD ΒΙΟΥΓΕΙΑ | Κιμάς από Πρωτεΐνη ΑΡΑΚΑ ΒΙΟ

Pet Food
GOLD BARFFOOD | Βιολογική ωμή τροφή για σκύλους και γάτες

Vinegar 

GOLD Diodora |  Διοδώρα - Ολύμπου γεύσεις | Μηλόξυδο Ολύμπου-apple 
cider vinegar

Cheese
GOLD ΒΙΟΥΓΕΙΑ | Τυρί Γκούντα Φέτες ΒΙΟ

Bio Beverage Product
Coffee / Cocoa

GOLD COFFEE ISLAND | Coffee Island Specialty Arabica Single Estate 
COLOMBIA ORGANIC

Retail & On-Line Services
Store

GOLD «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» Καταστήματα Βιολογικών Προϊόντων

E-shop
GOLD Aboutnet – Nature Blend
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