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Η καινοτομία φυσικά και… βιολογικά επιβραβεύεται 
Η καινοτομία στα φυσικά και βιολογικά προϊόντα αναδεικνύεται μέσα από τον θεσμό  

των Natural & Organic Awards 22, η τελετή απονομής των οποίων πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, 
την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, στο Radisson Blu Park Hotel από την Boussias. 

Επιμέλεια: Μαρίνα Σκοπελίτου, mskopelitou@boussias.com

Περισσότερα από 150 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρή-
σεων, εκπρόσωποι Φορέων, Ινστιτούτων, Πανεπιστημί-
ων, Επαγγελματίες του χώρου καθώς και εκπρόσωποι 
Τύπου, βρέθηκαν στην Τελετή Απονομής των Natural 
& Organic Awards 22 της Boussias, επικροτώντας την 
καινοτομία και την ποιότητα των βραβευμένων υποψη-
φιοτήτων που αφορούσαν εταιρείες που παράγουν ή 
εμπορεύονται φυσικά και βιολογικά προϊόντα, οι οποίες 
τους τελευταίους  24 μήνες επέδειξαν καινοτομία στις 
πρακτικές τους. 

Ο Παναγιώτης Ζουμπουλάκης, Αν. Καθηγητής στο Τμή-
μα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής 
των Natural & Organic Awards 2022, έστειλε το δικό του 
μήνυμα στους νικητές της βραδιάς και ανέφερε για τον 
θεσμό των Natural & Organic Awards: «Θα ήθελα καταρ-
χήν να συγχαρώ την Boussias αφενός για την πρωτοβου-

λία των επιχειρηματικών 
βραβείων που υλοποιεί 
με πολύ μεγάλη επιτυχία, 
αλλά και για την επιλογή  
της να στοχεύσει φέτος 
στα φυσικά και βιολογικά 
προϊόντα, ενός χώρου 
με μεγάλη δυναμική στη 
Ελλάδα, με δυνατότητα υι-
οθέτησης υψηλού βαθμού 
καινοτομίας και με σημα-
ντικά οφέλη στην κοινωνία 
και οικονομία. Επίσης, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τις 
διαγωνιζόμενες εταιρείες 
με τις συμμετοχές τους 
στις επιμέρους κατηγο-
ρίες βραβείων. Όλες οι 

συμμετοχές αφορούσαν ιδιαίτερα αξιόλογες επιχειρηματι-
κές προσπάθειες, βασισμένες σε διαφορετικού τύπου και 
βαθμού καινοτομίες. Πέρα όμως από την καινοτομία, σε 
όλα τα διαγωνιζόμενα προϊόντα προσωπικά διέκρινα την 
αγάπη και την προσήλωση στο “φυσικό” και “καθαρό” αλλά 
και το μεράκι των δημιουργών τους για ένα ολοκληρωμένο 
αποτέλεσμα από τις πρώτες ύλες μέχρι τη συσκευασία. Τέ-
λος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιτροπή αξιολόγησης 
με εξέχοντα μέλη τόσο από την ακαδημαϊκή όσο και την 
επιχειρηματική κοινότητα, όλοι τους με πολυετή εμπειρία 
στον χώρο των τροφίμων, των συμπληρωμάτων διατροφής 
και των καλλυντικών. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων 
πραγματοποιήθηκε με αμεροληψία, βάσει της επιστημο-
νικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας των 
μελών της επιτροπής». 

Πριν την έναρξη της απονομής, το κοινό χαιρέτησε η 
Γενική Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

Χριστιάνα Καλογήρου, η 
οποία ανέφερε: «Αξιότιμοι 
διοργανωτές, συγχαρητή-
ρια για την πρωτοβουλία 
σας. Συμβάλλετε στην 
επίτευξη του κοινού μας 
στόχου για την επικράτηση 
ενός νέου μοντέλου διατρο-
φής. Άλλωστε, ως ΥπΑΑΤ 
εργαζόμαστε συστηματικά 
για την ανάδειξη της σχέ-
σης των ελληνικών προϊ-
όντων και της ελληνικής 
διατροφής με το ευ ζην, την 
υγεία και την μακροζωία. 
Καλή επιτυχία στην τελετή 
απονομής των βραβείων 
Natural & Organic Awards 
2022».

Παναγιώτης Ζουμπουλάκης

Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης

Χριστιάνα Καλογήρου

Γενική Γραμματέας Αγροτικής  
Ανάπτυξης και Τροφίμων

Official Publications
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Τέλος, στο πλαίσιο της απονομής, τιμητικό βραβείο έλαβε ο Τρύφων 
Φωτιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Arosis, για την προώθηση ελ-
ληνικών οσπρίων με τοπωνύμιο. Για την τιμητική διάκριση ο ίδιος δήλωσε: 
«Έχω την τιμή να καθοδηγώ μία ομάδα με αξίες, όραμα, επιμονή, αφοσίωση. 
Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Κανακεύουμε την ελληνική γη για να μας δώσει 
ό,τι πιο εξαιρετικό διαθέτει. Αφοσιωνόμαστε με πάθος στο προϊόν ώστε να φτάσει 
με αγάπη στον καταναλωτή. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της φύσης και τις 
τάσεις του μέλλοντος και ανανεωνόμαστε υλοποιώντας κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. 
Ανοίγουμε δρόμους: ελληνικά όσπρια, δίκαιο και ηθικό  εμπόριο, βιολογική καλλι-
έργεια, οικολογική φροντίδα, ιχνηλασιμότητα, κυκλική οικονομία, βιώσιμη ανάπτυξη, 
προέλευση και ονοματεπώνυμο γεωργού, πρωτοποριακή συσκευασία, ανακύκλωση, 
χειροδιαλογή. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους γεωργούς, στους τόπους καλλιέργει-
ας, στους αφοσιωμένους συνεργάτες μας. Οφείλουμε κυρίως, και πάνω απ’ όλα, 
να παραδίδουμε στους καταναλωτές μας προϊόντα που τους μεταφέρουν νοερά 
σε αγνούς τόπους και σε απλούς ανθρώπους. Να τους κάνουμε να αισθανθούν 
σιγουριά ότι τους δίνουμε τα προϊόντα για την εξαιρετική ποιότητα των οποίων 
μπορούμε να εγγυηθούμε. Να αισθάνονται ξεχωριστοί. Δεν είμαστε μόνο 
μία εταιρεία παραγωγής και συσκευασίας οσπρίων.  Γεωργοί, συνεργά-
τες, πελάτες, καταναλωτές: Είμαστε φανατικοί Άροσις». 

Από τη μεριά της, η Άννα Μαρία Παπίρη, Wellness Editor - Author, 
Co-Founder Wellness Project στην εταιρεία Boussias επίσης απηύθυνε 

χαιρετισμό, αναφερόμενη στη δυναμική της αγοράς των βιολογικών προϊό-
ντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: «Ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων είναι από 

τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους διεθνώς, ενώ η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα 
αυξάνεται διαρκώς, δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο τζίρος 

των βιολογικών προϊόντων για το 2020, έτος πανδημίας, ξεπέρασε τα 42 δισ. ευρώ. 
Για τη χώρα μας δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, ωστόσο η Ελβετία δείχνει να έχει 

την υψηλότερη κατά κεφαλή κατανάλωση βιολογικών με σχεδόν 280 ευρώ και 
ακολουθούν η Δανία και η Σουηδία». 

Χαιρετισμό στη διοργάνωση απηύθυνε και o Δημήτρης Σωτηρόπου-
λος, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Βιολογικών Προϊόντων, ΔΗΩ, 
τονίζοντας ότι: «Η Βιολογική Γεωργία αναγνωρίζεται και αποτελεί ένα ση-
μαντικό στοιχείο της νέας Ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Παράλ-
ληλα, ο κλάδος της βιολογικής παραγωγής εισέρχεται σε μια νέα και σημαντι-
κή περίοδο γεμάτη προκλήσεις, με τη θέση σε εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 από την 1η Ιανουαρίου 2022. Το σύστημα παραγωγής 
βιολογικών προϊόντων επιτηρείται από ένα ενισχυμένο σύστημα ελέγχων με σκοπό 
τη διατήρηση και την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα 
αυτά. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν και τα επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία που 
επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα αλλά 
και τη συνειδητή επιλογή ενός ολοένα και αυξανόμενου αριθμού παραγωγών και 
επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τζίρος των βιολογικών προϊόντων για 
το 2020, έτος πανδημίας, ξεπέρασε τα 42 δισ. ευρώ ή τα 100 ευρώ κατά κεφα-
λή για την ΕΕ των 27. Τα στοιχεία αυτά και η αυξανόμενη τάση της παραγω-
γής και  της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων, εμπνέουν αισιοδοξία για 
τον κλάδο αλλά και προϋποθέτουν υψηλό αίσθημα ευθύνης για όλους 
τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού». 
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ΒΙΟΑΓΡΟΣ/ COMPANY OF THE YEAR 

«Πρωτοπόρος εταιρεία στην αγορά βιολογικών στην Ελλάδα»

«Η αγάπη μου για τη φύση και την υγιεινή διατροφή με ενέπνευσε το 1990 να δραστηριοποιηθώ 
στην παραγωγή και εμπορία φρέσκων βιολογικών φρουτολαχανικών και να δημιουργήσω 

τον “Βιοαγρό”. Τα χρόνια που ακολούθησαν από τότε μέχρι σήμερα, μέσα από τη συνεπή 
προσπάθειά μας και την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας μας στον τομέα της βιολογικής 
διατροφής, εξελιχθήκαμε. Η επιτυχημένη πορεία μας, μας καθιέρωσε σαν τη μεγαλύτερη 
και πρωτοπόρο ελληνική εταιρεία βιολογικών τροφίμων. Ο Βιοαγρός διαθέτει σήμερα πάνω 
από 2.000 μοναδικούς κωδικούς προϊόντων, σύγχρονες συσκευαστικές γραμμές, μονάδα 

παραγωγής του πολυβραβευμένου βιολογικού στραγγιστού κατσικίσιου γιαουρτιού “Βελούδο”, 
μονάδα παραγωγής επαλειμμάτων ξηρών καρπών, φρέσκιας σαλάτας, συνεργάζεται με δεκάδες 

βιοκαλλιεργητές, διαθέτει ιδιόκτητα θερμοκήπια και εξυπηρετεί απευθείας πάνω από 1.200 
καταστήματα βιολογικών τροφίμων και όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, μέσα σε ένα 24ωρο. Αλλά πάνω 
από όλα διαθέτει ανθρώπους με τεχνογνωσία, μεράκι και αγάπη να προσφέρουν καθημερινά στους πελάτες και 
καταναλωτές μας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας». 

Κώστας Παπαδόπουλος, Ιδρυτής, Βιοαγρός

AMHES PHARMA/ BRAND OF THE YEAR 

«Μας ενδιαφέρει να δημιουργούμε μοναδικά προϊόντα»

«Στην Amhes Pharma εδώ και 18 χρόνια μας χαρακτηρίζει η διαρκής αναζήτηση για το καλύτερο, 
σύμφωνα με την έμπνευση του ιδρυτή, κυρίου Λιακόπουλου Ιώαννη. Δεν μας ενδιαφέρει να 

δημιουργήσουμε ένα ακόμη προϊόν. Μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε το μοναδικό προϊόν, αυτό 
που θα ξεχωρίσει. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε και τη σειρά Bioss των Bio Tonics. Η Bioss είναι η 
πρώτη ελληνική σειρά βιολογικών συμπληρωμάτων διατροφής, nutraceuticals και λειτουργικών 
τροφίμων πιστοποιημένη από τη ΔΗΩ, από τις λίγες στην αγορά, και η μάρκα με τη μεγαλύτερη 

γκάμα κωδικών παγκοσμίως. Ό,τι συστατικό εμπεριέχεται σε ένα προϊόν Bioss είναι 100% οργανικό, 
γεγονός που συνεπάγεται εξαιρετική βιοδιαθεσιμότητα. Ό,τι  αποτελεί ένα προϊόν Bioss βάζει 

στον οργανισμό καθαρή και αγνή ενέργεια ικανή να ξεκλειδώσει τις λειτουργίες του οργανισμού για 
wellness. Στην Amhes Pharma είμαστε περήφανοι παραγωγοί, είμαστε περήφανοι που δημιουργούμε, 

είμαστε περήφανοι γι’ αυτό που προσφέρουμε στον άνθρωπο και την Ελλάδα, είμαστε περήφανοι για την αποδοχή και 
επιβράβευση τω προϊόντων μας από εσάς. Νιώθω περήφανη που είμαι μέλος αυτής της ομάδας». 

Μαρία Χατζηϊωάννου, Marketing Manager, Amhes Pharma

Στην παραγωγή προϊόντων μοναδικών, ευεργετικών για τον ανθρώπινο οργανισμό  
και φιλικά προς το περιβάλλον, έχουν αφοσιωθεί οι Of The Year των πρώτων  

Natural & Organic Awards. 

Τα Grand Awards της βραδιάς απέσπασαν οι:

• Βιοαγρός ΑΕ ως Company Of The Year 
• Amhes Pharma  ως Brand Of The Year  

Με Platinum Award για την υψηλότερη βαθμολογία ανά ενότητά διακρίθηκαν οι: 

• Βιολογικό Χωριό 
• Βιολόγος

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ 

ΟΙ PLATINUM ΝΙΚΗΤΕΣ 
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Τη δέσμευσή τους στην προσφορά ποιοτικών φυσικών και βιολογικών προϊόντων  
στο καταναλωτικό κοινό επιβεβαιώνουν οι Platinum νικητές.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ/ PLATINUM ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ  «ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ»

«Παραμένουμε one stop shop προορισμός»

«Νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη διάκρισή μας στα Natural & Organic Awards 2022 ως το 
καλύτερο κατάστημα βιολογικών προϊόντων με το Gold/Platinum βραβείο. Στο Βιολογικό Χωριό 

πρωταρχικό μέλημά μας είναι να προσφέρουμε στους καταναλωτές πιστοποιημένα βιολογικά 
προϊόντα, άριστης ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας, καθώς και να μετατρέπουμε κάθε 
τους επίσκεψη στα 21 καταστήματά μας σε αγοραστικά ταξίδια κορυφής. Παράλληλα, οι άνθρωποί 
μας σε όλο το δίκτυο, αλλά και στο νέο μας e-shop, είναι εκεί καθημερινά για να εξυπηρετήσουν 
κάθε τους ανάγκη για υγιεινά προϊόντα, φιλικά προς το περιβάλλον. Εξίσου σημαντικό για εμάς 

όμως είναι να εξασφαλίζουμε για εκείνους και αμέτρητες επιλογές σε προϊόντα ειδικής διατροφής, 
gluten free, sugar free & vegan, αλλά και εξειδικευμένα τμήματα, όπως τα healthy bars “Crudo” με 

vegan γευστικές απολαύσεις από 100% φυσικές πρώτες ύλες. Γι’ αυτό φροντίζουμε να εξελισσόμαστε 
διαρκώς σε όλα τα επίπεδα, ώστε να παραμένουμε one stop shop προορισμός». 

Χρυσάνθη Τελωνιάτη, Marketing Director, Βιολογικό Χωριό

ΒΙΟΛΟΓΟΣ/ PLATINUM ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ  «ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΑ»

 «Υπογράφουμε την πρώτη σειρά βιολογικών πρωτεϊνών στην Ελλάδα» 

«Η ιστορία μας στις πρωτεΐνες ξεκίνησε το 2012 από μία προσωπική πρόκληση: να βρούμε, ως 
αθλητές, τα καλύτερα και αγνότερα πρωτεϊνικά σκευάσματα στην Ελλάδα. Και, αφού δεν υπήρχαν, 

τα δημιουργήσαμε! Είμαστε περήφανοι που υπογράφουμε την πρώτη σειρά βιολογικών πρωτεϊνών 
στην Ελλάδα. Δέκα χρόνια μετά, είμαστε ακόμα πιο περήφανοι που ο κόπος μας αναγνωρίζεται 
με εξέχουσες διακρίσεις ποιότητας στα Natural & Organic Awards 2022, της εταιρίας Boussias. 
Η Whey Πρωτεΐνη μας βραβεύτηκε με Silver Βραβείο. Ταυτόχρονα, το πιο … «φρέσκο» μας 
όραμα για πεντανόστιμες πραλίνες, χωρίς ζάχαρη, γλουτένη και φοινικέλαιο, που θα γίνουν τo πιο 

απολαυστικά υγιεινό trend, έγινε πραγματικότητα. Με την πρωτεϊνούχα Πραλίνα μας, Proteinέλα, να 
αποσπά Gold και Platinum, ως το καλύτερο άλειμμα στην Ελλάδα για το 2022».  

Αντώνης Φουστάνιας, Ιδρυτής, Βιολόγος 

BRAND OF THE YEAR - AMHES PHARMA
Εύα Τερζή, Product Manager / Γεώργιος Μπόσκου, Απονεμητής

COMPANY OF THE YEAR - ΒΙΟΑΓΡΟΣ Α.Ε.
Γεώργιος Μπόσκου, Απονεμητής



BOUSSIAS 21

#6092
Τετάρτη 23|02|2022

Πίνακας Νικητών

Πυλώνας 1. Φυσικά Προϊόντα

Φυσικό Ποτό

GOLD Φυσικό ποτό ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ : ΖΑΓΟΡΙ Go Green Sparkling

Συσκευασμένο Προϊόν

GOLD Βιολογικό Συσκευασμένο Τρόφιμο ΒΙΟΑΓΡΟΣ Α.Ε. : Δημητριακά Με Χαρουπόμελο 350g Real Breakfast ΒΙΟ

SILVER Βιολογικά Λειτουργικά Τρόφιμα Symbeeosis : Greek Organic Honey & Ginger

BRONZE Φυσικό Συσκευασμένο Γλυκό
KRINA ROSA - Εργαστήριο παρασκευής γλυκό κουταλιού Τριαντάφυλλο / 
Ροδοζάχαρη : KRINA ROSA- Γλυκό κουταλιού τριαντάφυλλο (Ροδοζάχαρη) 
"Από το χωράφι στο ράφι"

Φυσικό προϊόν περιποίησης για το πρόσωπο

GOLD Φυσικό προϊόν περιποίησης για το πρόσωπο ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ : KORRES Μαύρη Πεύκη 4D Serum Up-
Lift Περιγράμματος

Πυλώνας 2. Βιολόγικα Προϊόντα

PLATINUM Βιολόγικα Προϊόντα ΒΙΟΛΟΓΟΣ: PROTENέλα Βιολογική Πραλίνα Πρωτεΐνης

Προϊόν σαλάτας / άλειμμα 

GOLD Oργανικό άλειμμα ΒΙΟΛΟΓΟΣ : PROTENέλα Βιολογική Πραλίνα Πρωτεΐνης

SILVER Bιολογικά φρούτα και λαχανικά Κρεμμύδας - Βιοκιβώτια -Biokremmydas : Φρέσκα βιολογικά προϊόντα από 
τα χωράφια μας, στην πόρτα σας!

BRONZE Bιολογικά προϊόντα ελαιόλαδου Golden Tree - Ζώτου Αικατερίνη Ελένη : Wild Athos Bio Organic Early 
Harvest Extra Virgin Olive Oil Golden Tree Kalives Chalkidikis

Βιολογικό ρόφημα / αφέψημα / καφές

GOLD Βιολογικό ρόφημα / αφέψημα / καφές Symbeeosis: Symbeeosis Greek Organic Mountain Tea Trinity

SILVER Βιολογικό ρόφημα / αφέψημα / καφές Coffee Republic S.A : Cafeistas - Organic Arabica Water Decaffeinated

Bιολογικό γαλακτοκομικό

GOLD Bιολογικό γαλακτοκομικό ΒΙΟΑΓΡΟΣ Α.Ε. : Γιαούρτι Κατσικίσιο Στραγγιστό 170g Βελούδο ΒΙΟ

SILVER Oργανική πρωτεϊνη ΒΙΟΛΟΓΟΣ : Βιολογική Πρωτεϊνη Ορού Γάλακτος 80%

SILVER Bιολογικό γαλακτοκομικό ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ: Κατσικίσιο Γιαούρτι Bio (παραδο-
σιακο με πέτσα)

Συμπλήρωμα 

GOLD Oργανικό συμπλήρωμα για τον άντρα Amhes Pharma: Panax Ginseng Bioss Organic

SILVER Oργανικό συμπλήρωμα για την γυναίκα Amhes Pharma: Hippophaes Bioss Organic

BRONZE Oργανικό συμπλήρωμα για εφήβους Amhes Pharma: Ashwagandha Bioss Organic

Bιολογική ωμή τροφή για σκύλους & γάτες

GOLD Bιολογική ωμή τροφή για σκύλους & γάτες Barffood: Βιολογική ωμή τροφή για σκύλους και γάτες 

Πυλώνας 3. Retail & On line Services

PLATINUM Retail & On line Services Βιολογικό Χωριό

GOLD Κατάστημα Βιολογικό Χωριό

SILVER Site Aboutnet - Agropoly

BRONZE e-shop Organic Brands: Organicbrands.gr

COMPANY OF THE YEAR  

ΒΙΟΑΓΡΟΣ Α.Ε.

BRAND OF THE YEAR 

Amhes Pharma

www.naturalandorganicawards.gr


