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Έτος Ίδρυσης: 1922, στην Αθήνα

Φιλοσοφία: «Ποιότητα – Καινοτομία - Σεβασμός στον Καταναλωτή»

Σύνολο εργαζομένων: 1,289 σε 4 εργοστάσια 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Οινόφυτα, Βόλος

Πωλήσεις: 157,6 εκατ. ευρώ (2018)

Εξαγωγές: και στις 5 Ηπείρους, σε 55 χώρες, ανάπτυξη 6% το 2018

Ηγετική Θέση στη αγορά των Μπισκότων

Σημαντική θέση στην αγορά των Αρτοσκευασμάτων



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Καινοτομία

Με το βλέμμα στραμμένο στις συνεχώς μεταβαλλόμενες τάσεις και ανάγκες των καταναλωτών
αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις των αγορών, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε με αστείρευτο
μεράκι και φαντασία τα προϊόντα του αύριο, ενώ φροντίζουμε για τη διαρκή ανανέωση των
ιστορικών brands της εταιρείας, τα οποία συντροφεύουν γλυκά τους Έλληνες καταναλωτές για
περισσότερες από 4 γενιές και είναι πλέον συνώνυμα του ελληνικού μπισκότου.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι τάσεις της 10ετίας

Πρόκληση για την ελληνική βιομηχανία τροφίμων: η προσαρμογή 

των διεθνών τάσεων στις ανάγκες των καταναλωτών της Ελλάδας

Ταυτόχρονα και ευκαιρία!



Ανάπτυξη εμπλουτισμένου ψωμιού

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αντώνης Ζαμπέλας

Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών



ΣΚΟΠΟΣ

1. Αξιολόγηση υγείας (χρόνια νοσήματα & δείκτες υγείας)

2. Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών & τρόπου ζωής

• Σε εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των ηλικιών 
ανεξαρτήτως φύλου

• Mε ενιαία & έγκυρη μεθοδολογία αξιολόγησης.

Προτάσεις Παρεμβατικών Προγραμμάτων 
για Ιεράρχηση & Λήψη Μέτρων 
Υγείας και Διατροφής



Ποσοστό του πληθυσμού με προσλήψεις θρεπτικών 

συστατικών μικρότερες από τις συνιστώμενες
 

 

 %<RDA για >18 %<RDA για 1-18 %<RDA για σύνολο 

Φολικό 89.13 58.26 83.43 

Βιταμίνη D 97.78 99.09 98.03 

Ασβέστιο 68.4 55.72 66.06 

Σίδηρο 35.17 31.94 34.57 

Βιταμίνη Α 96.27 50.82 87.88 

Βιταμίνη Ε 95.24 91.65 94.58 

Βιταμίνη Κ 95.65 96.73 95.85 

Βιταμίνη C 76.36 62.07 73.73 

Βιταμίνη Β12 56.59 11.98 48.36 

Φώσφορος 0.37 34.85 6.73 

Μαγνήσιο 46.12 40.47 45.08 

Ψευδάργυρος 46.04 27.22 42.57 

Χαλκός 34.43 29.95 33.60 

Σελήνιο 8.49 5.81 8 

Κάλιο 69.8 98.55 75.1 



Ανάπτυξη εμπλουτισμένου ψωμιού

◆ Έχοντας ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ. δείξαμε 

ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός εμπλουτισμένου ψωμιού με βιταμίνες 

και ανόργανα στοιχεία στα οποία ο πληθυσμός παρουσιάζει χαμηλή 

πρόσληψη

◆ Ζητήσαμε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο να μας προτείνει τα στοιχεία 

με τα οποία πρέπει να γίνει ο εμπλουτισμός

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ



Ανάπτυξη εμπλουτισμένου ψωμιού

◆ Εντάσσεται στην καθημερινή διατροφή 

◆ Είναι ευρείας κατανάλωσης από όλες τις ηλικιακές ομάδες

◆ Δεν τρώμε κάτι επιπλέον. Με το ψωμί που καταναλώνουμε, συνεισφέρουμε στην αύξηση 

της πρόσληψης των 4 στοιχείων

◆ Ακόμα και αν η πρόσληψη είναι επαρκής  σε κάποιο από τα  στοιχεία του εμπλουτισμού, 

δεν υπάρχει πρόβλημα με την παραπάνω πρόσληψη στα συγκεκριμένα στοιχεία

◆ Το ποσοστό εμπλουτισμού (15% της Σ.Η.Π.) είναι τόσο ώστε να συμβάλλει στην ημερήσια 

πρόσληψη και να λειτουργεί αθροιστικά  με την πρόσληψη και από άλλες πηγές 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ



Ανάπτυξη εμπλουτισμένου ψωμιού

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

επισημαίνεται στη συσκευασία



Ανάπτυξη εμπλουτισμένου ψωμιού

Μια εταιρεία πάντρεψε την 
τεχνογνωσία της με επιστημονικές 

γνώσεις

Μια έρευνα από εγκεκριμένο 
Πανεπιστήμιο παρέχει ασφάλεια, 

κύρος, και περισσότερη αξία. 
Σημαίνει ότι έχει μελετηθεί και 

αποτελεί εμπεριστατωμένη άποψη.Το Πανεπιστήμιο παρέχει 
αξιοπιστία. Θετικό στοιχείο 

η χρήση έρευνας. 

Και μόνο που λέει Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο σε κάνει να θέλεις να το 

ψάξεις. Δίνει εγκυρότητα.

Αρχικά είχα ενδοιασμούς. Η 
συνεργασία όμως με το Πανεπιστήμιο 

σημαίνει ότι έχουν κάνει ελέγχους. 

Η συνεργασία με το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο αποτελεί 

επιστημονική προσέγγιση. Δεν 
μπορώ να το αμφισβητήσω.

ΠΗΓΗ : Research Hive

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εκτιμάται 

από τους καταναλωτές



Οι προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας για τις ελληνικές FMCG 

επιχειρήσεις 

• Βασική πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία αποτελεί η 

προσαρμογή των διεθνών τάσεων στις ανάγκες των καταναλωτών 

της Ελλάδας

• Απαιτείται συστηματική μελέτη των αναγκών των καταναλωτών

• Οι επιστημονικές έρευνες σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα 

αποτελούν βασικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


