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Αίτημα του Συνδέσμου Αμερικανών Παραγωγών Ελαιολάδου (American Olive Oil Producer 
Association – AOOPA) και της ισπανικής εταιρείας παραγωγής ελαιολάδου “Deoleo” προς το FDA για 
αυστηρότερους ελέγχους στην ποιότητα και τις προδιαγραφές ελαιολάδου. 
 Ο Συνδέσμος Αμερικανών Παραγωγών Ελαιολάδου 
(American Olive Oil Producer Association – AOOPA) και η 
ισπανική εταιρεία παραγωγής ελαιολάδου “Deoleo”, η 
μεγαλύτερη στο είδος της στον κόσμο, η οποία εμπορεύεται 
το ευρείας κυκλοφορίας ελαιόλαδο “Bertolli”, υπέβαλαν 
από κοινού αίτημα στον αμερικανικό φορέα ελέγχου 
φαρμάκων και τροφίμων FDA, για “επιβολή επιστημονικών 
προδιαγραφών” στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που 
πωλείται στην αγορά.  
 Υπογραμμίζεται εν προκειμένω η κυκλοφορία, προ οκταετίας, του βιβλίου “Extra Virginity: The 
Sublime and Scandalous World of Olive Oil” του Tom Mueller, το οποίο, ως αναλυτική έρευνα και 
περιγραφή της μεγάλης κλίμακας βιομηχανίας παραπλάνησης των καταναλωτών αναφορικά με 
προϊόντα ιδιαιτέρως χαμηλών προδιαγραφών, τα οποία εμφανίζονταν ως έξτρα παρθένα ελαιόλαδα, 
αφ’ης στιγμής απείχαν παρασάγγας από το να μπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοια, είχε 
δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση. 
 Επισημαίνεται ότι, αν και το αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας (USDA) έχει ήδη επικαιροποιήσει 
από το 2004 τις προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα προϊόντα, προκειμένου να 
μπορούν να χαρακτηριστούν “έξτρα παρθένα”, η συμμόρφωση προς τις συγκεκριμένες προδιαγραφές 
παραμένει εθελοντική, με αποτέλεσμα να μην έχει σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος στον συγκεκριμένο 
τομέα. Χαρακτηριστικό είναι ότι δύο έρευνες, το 2015 και το 2019, της Εθνικής Ένωσης Καταναλωτών 
(“National Consumers League”) κατέδειξαν ότι το ήμισυ περίπου των ελαιολάδων στο ράφι των Σούπερ 
Μάρκετ απείχαν από τις προδιαγραφές που αναγράφονταν στην ετικέτα ώστε να χαρακτηριστούν 
έξτρα παρθένα.  
 Αντίστοιχο αίτημα είχε υποβάλλει, το 2012, και ο φορέας North American Olive Oil Association, 
ο οποίος εκπροσωπεί τις περισσότερες εισαγωγικές εταιρείες ελαιολάδου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει 
συνέχεια. 
Πηγή:  
www.foodandwine.com/news/fda-olive-oil-standards-petition 
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Παρουσίαση νέων, ευρηματικών ροφημάτων βρώμης, από την κορυφαία εταιρεία παραγωγής 
“Greek Yogurt” Chobani. 
 Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής γιαουρτιών τύπου “Greek Yogurt” στις Η.Π.Α., “Chobani”, 
ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο του 2020, ακολουθώντας τις καταναλωτικές τάσεις ζήτησης 
περισσότερων προϊόντων φυτικής προέλευσης (βλ. προηγούμενο Ενημερωτικό μας Δελτίο), θα 
παρουσιάσει μία νέα σειρά ροφημάτων με γεύσεις, βασικό συστατικό των οποίων θα είναι η βρώμη. 
 Το ρόφημα θα προσφέρεται σε γεύσεις απλή (άνευ γεύσης), βανίλια, σοκολάτα, “extra creamy” 
και μια γεύση για σημεία πώλησης καφέ (π.χ. Starbucks), υπό την επωνυμία “barista edition”. 
Παράλληλα, θα παρουσιαστεί και σειρά γιαουρτιών με βρώμη, με διαφορετικές γεύσεις φρούτων.   
 Η σειρά ροφημάτων, σύμφωνα με τον 
Τούρκο (κουρδικής καταγωγής) ιδιοκτήτη της 
εταιρείας, Hamdi Ulukaya, θα είναι τελείως 
πρωτοποριακή για τα δεδομένα της αγοράς και 
παρά το γεγονός ότι θα προσομοιάζει σε γάλα, 
σκοπίμως δεν θα χαρακτηρίζεται ως τέτοιο, αλλά θα 
φέρει την επωνυμία “Chobani Oat”, με σκοπό να 
διαφοροποιείται απολύτως από άλλα 
ανταγωνιστικά προϊόντα, δημιουργώντας μια νέα, τελείως δική του κατηγορία. 
 Κατά τον τρόπο αυτό η εταιρεία εισέρχεται δυναμικά στην καλπάζουσα, πολλά υποσχόμενη 
αγορά “εναλλακτικού γάλακτος” στις Η.Π.Α., τα προϊόντα της οποίας προτιμούν πολλοί καταναλωτές, 
κυρίως μικρότερης ηλικίας, είτε λόγω δυσανεξίας στη λακτόζη, είτε λόγω πεποίθησης ότι τα 
συγκεκριμένα προϊόντα ενέχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έναντι του κλασικού 
αγελαδινού γάλακτος. 
 Επισημαίνεται ότι η εταιρεία “Chobani” πραγματοποιεί ετησίως τζίρο ύψους 1,5 δισ. δολ. ΗΠΑ 
και κατέχει το 19% της αγοράς γιαουρτιού και το 43% της αγοράς προϊόντων “Greek Yogurt” 
(στραγγιστό γιαούρτι) στις Η.Π.Α. 
Πηγή: 
https://www.fastcompany.com/90429873/exclusive-chobanis-empire-was-built-on-greek-yogurt-heres-
why-its-next-move-is-oat-milks  

 
Περαιτέρω διείσδυση της μεγαλύτερης παγκοσμίως διαδικτυακής αλυσίδας ηλεκτρονικών 
πωλήσεων “Amazon” στις πωλήσεις τροφίμων.  
 Η “Amazon” ανακοίνωσε τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, την πρόθεσή της για δημιουργία νέας 
αλυσίδας καταστημάτων πώλησης τροφίμων, παρά την κολοσσιαία επένδυσή της στον εν λόγω κλάδο, 
με την εξαγορά της premium αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ “Whole Foods”, έναντι 13,2 δισ. δολ. ΗΠΑ το 
2017.  
 Η κίνηση αυτή καταδεικνύει την πρόθεσή της να βελτιώσει ακόμη περισσότερη τη θέση της στο 
συγκεκριμένο κλάδο, στον οποίο ο ετήσιος τζίρος υπολογίζεται στα 800 δισ. δολ. ΗΠΑ. Η “Amazon”, 
παρά την παραπάνω εξαγορά, παραμένει πολύ πίσω από τον κυρίαρχο ανταγωνιστή “Walmart”. 
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 Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση η “Amazon” σκοπεύει να ανοίξει το πρώτο 
συγκεκριμένο κατάστημα εντός του επομένου έτους, στο προάστιο  Woodland Hills του Λος Άντζελες / 
Καλιφόρνια. 
 Τα καταστήματα θα φέρουν το λογότυπο και την επωνυμία της εταιρείας (“Amazon”), αλλά δεν 
ανακοινώθηκαν προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά των καταστημάτων 
(εμπορευόμενες ετικέτες, τιμολογιακή πολιτική κ.λ.π.). 
 Η κίνηση θεωρείται υψηλού ρίσκου, λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες απόπειρες της εταιρείες για 
επέκταση στις πωλήσεις με δημιουργία φυσικών σημείων (π.χ. Amazon Go and Amazon Books), δεν 
έχει εισέτι αποδώσει τα προσδοκώμενα.  
Πηγή:   
https://www.cnet.com/news/amazon-will-launch-new-grocery-store-as-alternative-to-whole-foods/  
 
Αύξηση της προτίμησης των Αμερικανών καταναλωτών για 
έτοιμα Snacks, έναντι της κατανάλωσης τριών κυρίων 
γευμάτων ημερησίως. 
 
 Σύμφωνα με έρευνα της μεγάλης εταιρείας τροφίμων 
“Mondelez International” (σοκολάτες, μπισκότα, 
αρτοσκευάσματα κ.λ.π.), με τίτλο “State of Snacking”, το 59% 
σε δείγμα 6.000 ερωτηθέντων παγκοσμίως απήντησε ότι προτιμούν την κατανάλωση μικρών γευμάτων, 
ως snacks, σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, έναντι της κατανάλωσης τριών 
κυρίων γευμάτων. Η τάση αυτή είναι ακόμη υψηλότερη μεταξύ των Millennials (70%), στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο (72%), μεταξύ των ενηλίκων (52%) και σε άτομα που αποδίδουν ιδιαίτερη 
σημασία στην υγιεινή διατροφή (66%). Ειδικότερα,  ιδιαίτερα σημαντικοί κρίνονται από τους 
καταναλωτές  οι “ισχυρισμοί υγείας” (“health claims”), όπως low-fat, low-sugar κ.λ.π. 
 Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν στην προσφορά των snacks υπό τη μορφή μερίδων 
(65%), ενώ επίσης ιδιαίτερα μεγάλη σημασία αποδίδουν στην δυνατότητα των snacks να τους βοηθούν 
να ελέγχουν τις καταναλισκόμενες θερμίδες και την όρεξή τους (71%).  
Πηγή:  
https://foodindustryexecutive.com/2019/11/snacks-are-officially-the-new-meals-mondelez-report-
finds/  
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