ΑΦΙΞΕΙΣ

άξονα τη μικρή παραγωγή και όχι τη
μαζικότητα.
Η Voreia Pilsner, μια ιδιαίτερη pilsner
με χαρακτηριστικά American pilsner,
διακριτική πικράδα, αρώματα λουλουδιών και εσπεριδοειδών και πολύ ευχάριστη επίγευση, διακρίνεται για την
αυθεντικότητα και την ισορροπημένη γεύση της. Η Voreia IPA ανήκει σε
μια ασυνήθιστη για την Ελλάδα κατηγορία. Μια μπίρα με γενναίες προσθήκες αμερικάνικου λυκίσκου και τρία είδη βύνης, αρώματα εσπεριδοειδών και
κωνοφόρων, κεχριμπαρένιο χρώμα, μεγάλης διάρκειας επίγευση και 7° βαθμούς αλκοόλ, που κρύβονται καλά πίσω
από τα αρώματά της. Η γεύση της μάλλον γλυκόπικρη, με την καραμέλα, που
προέρχεται από τη βύνη, να μπλέκεται
σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι με τους
λυκίσκους και μαζί να δημιουργούν
ένα όμορφο, αρμονικό αποτέλεσμα.

48
Endless Power Clean,
ασυναγώνιστο σε άρωμα
και… τιμή
Το νέο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων Endless Power Clean 1.850
ml ήρθε για να κάνει ακόμα πιο εύκολο το νοικοκυριό, προσφέροντας αξεπέραστη καθαριότητα και ασύγκρι-

τη οικονομία. Χάρη στη σύνθεσή του
απομακρύνει τους λεκέδες ακόμη και
σε χαμηλές θερμοκρασίες, κάνοντας τα
ρούχα απαλά και ευωδιαστά.

μια νέα εμπειρία στο πλύσιμο των ρούχων σε 3 υπέροχα αρώματα: Tropical
Destinations, Relaxing Moments και
Lavender Fields. Περιποιούνται και
μαλακώνουν τις ίνες των ρούχων κάνοντας τα πιο απαλά και ευωδιαστά,
μόνο με το ¼ της ποσότητας από ένα
κοινό μαλακτικό 3 λίτρων.

Άλφα Weiss από την
Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Φέτα Δελφοί σε κύβους

Η νέα Άλφα Weiss προστίθεται στο
πλούσιο χαρτοφυλάκιο της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας και διευρύνει την οικογένεια προϊόντων της Άλφα. Με πλούσια,
βελούδινη γεύση με νότες φρούτων,
έντονα αρωματικό χαρακτήρα, ήπια
πικράδα και επίγευση μαγιάς, η Άλφα Weiss αιχμαλωτίζει από την πρώτη
κιόλας γουλιά. Σαν αυθεντική Weiss, η
Άλφα Weiss παράγεται με βύνη κριθαριού και σιταριού που της χαρίζει τη
δροσιστική, γεμάτη γεύση της, ενώ η
μαγιά της δεν φιλτράρεται, με αποτέλεσμα τη χαρακτηριστική θολή της όψη,
αλλά και τη διατήρηση όλων των θρεπτικών της συστατικών. Για την απογείωση της απόλαυσης, το μυστικό
κρύβεται στο τελετουργικό του σερβιρίσματος. Περιστρέφοντας τη φιάλη κατά
το σερβίρισμά της «ζωντανεύει» η μαγιά που βρίσκεται στη φιάλη και δίνει
στην μπίρα ξεχωριστή γεύση και πλούσιο αφρό.

Magic Capsules από τα
Coffee Island
Τα Coffee Island διευρύνουν την γκάμα των προϊόντων καφεκοπτείου,
εντάσσοντας στο προϊοντικό τους mix

τις πρωτοποριακές «φρέσκιες» κάψουλες Magic Capsules Espresso, όπου
το άρωμα του φρεσκοαλεσμένου καφέ
από μία πλούσια γκάμα καφέ εσπρέσο,
«εσωκλείεται» σε μικροσκοπικές κάψουλες κατάλληλες για χρήση σε μηχανές τύπου Nespresso για μέγιστη απόλαυση σε άρωμα και γεύση.
Οι μαγικές κάψουλες παρασκευάζονται
με φρεσκοαλεσμένο καφέ στα καφεκοπτεία Coffee Island με σκοπό να διατηρούν τη φρεσκάδα των ποικιλιών καφέ Coffee Island προσφέροντας στον
πελάτη το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα καφέ, γεμάτο γεύσεις και πλούσιο
άρωμα.
Με την πρωτοβουλία αυτή τα Coffee
Island προσφέρουν όλες τις ποικιλίες
καφέ του καφεκοπτείου τους (χαρμάνια
espresso, μονοποικιλίες φίλτρου, αρωματικούς φίλτρου) σε μορφή κάψουλας
συμβατές με μηχανές Nespresso. Οι
κάψουλες Magic Capsules Espresso διανέμονται σε πρωτότυπη συσκευασία,
ενώ η παρασκευή τους είναι εύκολη
καθώς γεμίζονται στο κατάστημα κατόπιν παραγγελίας.

Νέα συμπυκνωμένα
μαλακτικά Endless
Aromatique
Η Ευρωχαρτική παρουσιάζει μια καινοτομία στην κατηγορία των συμπυκνωμένων μαλακτικών, τα Endless
Aromatique. Η νέα τους σύνθεση με
μικροκάψουλες αρώματος φυλακίζουν το άρωμα στις ίνες των ρούχων,

που απελευθερώνεται σταδιακά ακόμη και όταν φορεθούν, προσφέροντας
περισσότερη φρεσκάδα που διαρκεί.
Τα Endless Aromatique προσφέρουν

Η εταιρεία Δελφοί, εμπλουτίζοντας συνεχώς την γκάμα της με νέα προϊόντα,
παρουσίασε πρόσφατα μία νέα συσκευασία ελληνικού τυριού φέτας ΠΟΠ,
τη φέτα ΠΟΠ ΔΕΛΦΟΙ σε κύβους τάπερ των 200 γρ., αλλά και σε μεγαλύτερες συσκευασίες. Το νέο αυτό προϊόν

της εταιρείας είναι ιδανικό για την ελληνική παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα, για σφολιατοειδή και για κάθε άλλη επιτραπέζια δημιουργία. Εξαιρετικό
για χρήση catering σε κυρίως πιάτα
και για πρωινό. Διατίθεται στα σούπερ
μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, Γαλαξίας,
Μασούτης, Κρητικός, Market In.

