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2ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής 

για τα Καταναλωτικά Αγαθά και το Λιανεμπόριο 

Mega Shifts – Mega Trends: 

Το νέο τοπίο στο λιανεμπόριο 

 

(Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, Divani Caravel Hotel, Αθήνα) 

 

Ομιλία του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης της Bonduelle  

 

ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΩΝΗ 

 

Καλημέρα σας κι από εμένα.  

Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω χρόνια πολλά στους Δημητρίους και τις Δήμητρες που 

γιορτάζουν σήμερα.  

 

Λοιπόν ήταν ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Το λιανικό εμπόριο είναι δυναμικό και 

αλλάζει συνεχώς, εξελίσσεται προς το καλύτερο. Ο καταναλωτής μετακινείται διαρκώς 

ψάχνοντας νέα προϊόντα που θα του δώσουν περισσότερη ικανοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, 

στα τρόφιμα ψάχνει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Μέσα από έρευνες που έγιναν 

ήρθαμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Είστε υπ' ατμόν για μια νέα εμπειρία γεύσης;  

 

Πάμε να δούμε λίγο ποια είναι η Bonduelle. Η Bonduelle είναι μια οικογενειακή επιχείρηση 

με ιστορία 160 ετών και παρουσία σε 80 χώρες. Είναι ο ηγέτης στην παραγωγή και εμπορία 

λαχανικών έτοιμων προς κατανάλωση. Στη Bonduelle πιστεύουμε σε μια ισορροπημένη 

διατροφή βασισμένη στα λαχανικά. Οι παράγοντες που κάνουν τα λαχανικά μας να 

ξεχωρίζουν είναι η υψηλή ποιότητά τους, είναι γευστικά με όλα τα θρεπτικά τους οφέλη χάρη 

στην ειδική επεξεργασία και συσκευασία τους μέσα σε λίγες ώρες από τη συγκομιδή. Δεν 

περιέχουν συντηρητικά και δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Και 

φυσικά πάντοτε περνάνε από τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους καθόλη τη 

διαδικασία της παραγωγής.  

 

Ποιες είναι οι γραμμές παραγωγής της Bonduelle; Είναι τέσσερις. Τα λαχανικά σε κονσέρβα, 

τα κατεψυγμένα λαχανικά, οι φρεσκοκομμένες σαλάτες και τα έτοιμα γεύματα με βάση τα 

λαχανικά. Στην Ελλάδα είμαστε σε τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες. Στην ελληνική αγορά 
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έχουμε παρουσία από το 1978 έως σήμερα. Είμαστε Νο1 εταιρεία στην κατηγορία του 

καλαμποκιού κονσέρβας και Νο2 συνολικά στην κατηγορία της κονσέρβας. Οι καταναλωτές 

μας γνωρίζουν, μας εμπιστεύονται και επιλέγουν τα προϊόντα μας για τη γεύση τους και την 

ποιότητά τους. Οπότε ήρθε το επόμενο βήμα: να επενδύσουμε σε μια νέα κατηγορία, στην 

κατηγορία του κατεψυγμένου λαχανικού που είναι μεγαλύτερη, πιο δυναμική και ανοδική. 

Φέρνοντας και στην Ελλάδα κατεψυγμένα λαχανικά με την τεχνολογία του ατμού ―vapeur 

όπως λέγεται― θα δώσουμε μια νέα εμπειρία γεύσης στους Έλληνες καταναλωτές.  

 

Κάποια από τα προϊόντα μας: Πάω λίγο γρήγορα. Τι σημαίνει vapeur; Ποια είναι αυτή η νέα 

καινοτομία, η παγκόσμια πατέντα της Bonduelle. Καμία άλλη εταιρεία αυτή τη στιγμή στον 

κόσμο δεν προσφέρει, δεν μπορεί να προσφέρει λαχανικά τα οποία περνάνε από τη 

διαδικασία του ατμού. Είναι μια επαναστατική, φυσική μέθοδος κατά την οποία τα λαχανικά 

μετά τη συγκομιδή τους περνάνε από τον ατμό πριν καταψυχθούν και όχι από το νερό, όπως 

γίνεται και από την Bonduelle και από άλλες εταιρείες. Να τονίσω εδώ ότι δεν μπορούν να 

περάσουν όλα τα λαχανικά από τον ατμό. Είναι συγκεκριμένες ποικιλίες λαχανικών που 

περνάνε από τον ατμό. Τι σημαίνει «στον ατμό»; Σημαίνει ότι διατηρούν τη φρεσκάδα τους, 

τις βιταμίνες τους, την ποιότητά τους, την υφή τους, το χρώμα τους και το τελευταίο και 

σημαντικότερο ότι μπορούμε να τα μαγειρέψουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί 

άρα τα κατεψυγμένα λαχανικά με την μέθοδο vapeur είναι διαφορετικά; Στον ατμό; Γιατί 

προσφέρουν αναμφισβήτητη ποιότητα σε πολύ καλή ανταγωνιστική τιμή. Είναι ένας νέος 

επαναστατικός τρόπος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καταναλωτή για γεύση, 

θρεπτικά συστατικά και φρεσκάδα στα κατεψυγμένα λαχανικά. Άρα, χάρη στη μέθοδο του 

ατμού ο καταναλωτής έχει καλύτερο χρώμα στο λαχανικό του, καλύτερη υφή, περισσότερες 

βιταμίνες, ευκολία στο μαγείρεμα γιατί μέσα σε τρία λεπτά μπορείς να έχεις έτοιμο το γεύμα 

που χρειάζεσαι και γεύση πάρα πολύ κοντά στα φρέσκα λαχανικά.  

 

Η είσοδός μας σε μια, όπως σας ανέφερα, ανοδική αγορά είναι επιβεβλημένη. Είμαστε «υπ’ 

ατμόν» έτσι ώστε να προσφέρουμε και στον Έλληνα καταναλωτή, σε εσάς, μια νέα εμπειρία 

γεύσης, γρήγορα, θρεπτικά και οικονομικά. Ας είστε λοιπόν «υπ’ ατμόν» για ό,τι νέο έχει να 

προσφέρει η Bonduelle.  

 

Ευχαριστώ πολύ.  


