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∆ΗΜΙΟΥΡΓOYΜΕ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
26 Χρόνια αδιάλειπτης  
επιτυχούς παρουσίας
Για περισσότερα από 26 χρόνια, η FORUM ΑΕ δραστηριοποιείται µε επι-
τυχία στο χώρο των Επαγγελµατικών Εµπορικών Εκθέσεων & Εκδό-
σεων για τον Ξενοδοχειακό αλλά και τον ευρύτερο Επισιτιστικό κλάδο, 
οργανώνοντας 4 Εµπορικές Εκθέσεις και εκδίδοντας 6 επαγγελµατικά 
περιοδικά µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης προς τον αρτοποιό, το ζαχαρο-
πλάστη, τον επιχειρηµατία της καφεστίασης, αλλά και τον ξενοδόχο.

Η FORUM ΑΕ έχει διανύσει µία µακρά πορεία ανάπτυξης και επέκτα-
σης των  δραστηριοτήτων της από την ίδρυσή της, το 1988. Τα υψηλής 
ποιότητας και ευρείας κυκλοφορίας περιοδικά της, έχουν καταστεί 
πολύτιµα εργαλεία επικοινωνίας, ενώ οι εκθέσεις της αποτελούν τα 
σηµαντικότερα εµπορικά φόρουµ για τους επαγγελµατίες των κλά-
δων στους οποίους απευθύνονται.

Ανάµεσα στις Ισχυρότερες  
Εταιρείες της Ελλάδας
Για δύο συνεχείς χρονιές (2010-2011), η FORUM 
ΑΕ αναγνωρίστηκε από την ICAP Group AE 
ως µία από τις «STRONGEST COMPANIES IN 
GREECE», επιβεβαιώνοντας ότι η οικονοµική 
της ευρωστία και η πιστοληπτική της ικανότητα είναι 
πραγµατικά υψηλή.

Για πάνω από 25 χρόνια, η FORUM ΑΕ, χρηµατοδοτού-
µενη αποκλειστικά από τους Μετόχους της επιχειρεί µε 
επιτυχία, χωρίς ουδέποτε να έχει εκτεθεί σε δανεισµό.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

26 Χρόνια αδιάλειπτης 
επιτυχούς παρουσίας

4 Εµπορικές Εκθέσεις

6 Κλαδικά Περιοδικά

2.500 Πελάτες

7.500.000 €  
Ετήσιος Κύκλος Εργασιών
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Nίκος Χουδαλάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ
Η εφαρμογή του «συνδυαστικού»  
μοντέλου, αποφέρει διπλά οφέλη
Η FORUM ΑΕ έχει αναδειχθεί πρωτοπόρος εταιρεία στην Ελλάδα, χάρη στη 
διττή της δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει την υποστήριξη κάθε έκθεσης 
με μία σειρά κλαδικών περιοδικών, που απευθύνονται σε συγκεκριμένες κα-
τηγορίες επαγγελματιών, που επισκέπτονται την έκθεση. Η εφαρμογή αυτού 
του μοντέλου έχει ως αποτέλεσμα την αμοιβαία προώθηση και των δύο δρα-
στηριοτήτων προς όφελος τόσο της εταιρείας, όσο, κυρίως, των πελατών της.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Δε σταματάμε ποτέ  
να ηγούμαστε των εξελίξεων
Ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και δεσμευόμαστε ότι δε θα 
σταματήσουμε ποτέ να δημιουργούμε τις εξελίξεις και να εργαζό-
μαστε με αίσθημα ευθύνης για την αναβάθμιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρουμε. 

Σεβασμός στον πελάτη  
με συνέπεια & αξιοπιστία
Για περισσότερα από 25 χρόνια, μας εμπνέουν οι ίδιες βασικές 
αρχές που μας έκαναν αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας των 
πελατών μας:

•  Ήθος, προσωπικό και επιχειρηματικό, που μετουσιώνεται σε αξιο-
πιστία και συνέπεια σε κάθε πτυχή της σχέσης με τους πελάτες μας

•  Καινοτομία και συνεχής πρωτοπορία

•  Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών

•  Σεβασμός στον πελάτη μας

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Υποσχόμαστε 100%
Δεσμευόμαστε για 110%
Αγωνιζόμαστε για το 120%
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OI AΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
Οραµατιζόµαστε το µέλλον  
επενδύοντας στους ανθρώπους µας
Αναγνωρίζοντας τη σηµασία του Ανθρώπινου ∆υναµικού ως ενός 
από τα σηµαντικότερα κεφάλαια και ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατά 
της, η FORUM ΑΕ ακολουθεί πολιτικές και πρωτοβουλίες που απο-
σκοπούν στην αποτελεσµατική προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση 
των εργαζοµένων της.

Σήμερα, απασχολούμε περισσότερους από 40 εργαζομένους που απο-
τελούν µία οµάδα έµπειρων επαγγελµατιών. Τα στελέχη µας µέσω των 
γνώσεων και της κατάρτισής τους, αναπτύσσουν δεξιότητες που δίνουν 
λύσεις στους χιλιάδες αποδέκτες των υπηρεσιών µας.

Η FORUM ΑΕ διακατέχεται από µία ενιαία κουλτούρα και στρατηγική, 
δηµιουργώντας κλίµα που βοηθά στην επαγγελµατική πρόοδο και 
ανέλιξη κάθε εργαζοµένου. Η εξέλιξη και η ικανοποίηση των ανθρώ-
πων µας αποτελεί βασική δέσµευση της ∆ιοίκησης, από την πρώτη 
µέρα ίδρυσης της εταιρείας.

Στηρίζουµε τους πελάτες µας  
πάντα και µε κάθε τρόπο
Το εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό της FORUM ΑΕ είναι απο-
λύτως πελατοκεντρικό, γνωρίζει καλά τις ανάγκες και τις προκλήσεις 
που αντιµετωπίζει κάθε επαγγελµατικός κλάδος και είναι σε θέση να 
προσφέρει σε κάθε πελάτη τις ιδανικές προτάσεις και λύσεις.

∆ιαµορφώνουµε ισχυρές, διαχρονικές σχέσεις µε τους 
πελάτες µας, οι οποίες βασίζονται στον αµοιβαίο σεβασµό 
και στην ανταλλαγή του οφέλους

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

40 Εξειδικευµένα στελέχη

45 Εξωτερικοί συνεργάτες

18 Συνεργαζόµενες εταιρείες

Oργανόγραµµα
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΑΤΕΛΙΕ MARKETING

∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ∆/ΝΣΗ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΨΗΤΟSNACK & COFFEEZ&GΒΑΖΑΖAMBROSIA

∆/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΗΟRECA FOOD EXPO ARTOZA

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ OENOTELIA
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Η πορεία της FORUM από το 1988 µέχρι σήµερα, χαρακτηρίζε-
ται από καινοτοµίες που άλλαξαν το χάρτη των Επαγγελµατικών 
Εκθέσεων και Εκδόσεων. Μερικές µόνο από τις πολλές δρά-
σεις που µας έκαναν υπερήφανους…

XΡONIEΣ  
ΟΡΟΣΗΜΑ 

1988 1990 1991 2005 2006 2007 2014 2015

Ιδρύεται η εταιρεία και 
εκδίδει το πρώτο της 
περιοδικό Z+G

Κυκλοφορεί το περιοδικό 
Α-Ζ (Αρτοποιία/Ζαχαρο-
πλαστική)

∆ιοργανώνεται η πρώτη 
διεθνής έκθεση Αρτοποιίας 
Ζαχαροπλαστικής ARTOZA

Κυκλοφορούν τα περιο-
δικά SNACK & COFFEE 
και ΨΗΤO

∆ιοργανώνεται µε µε-
γάλη επιτυχία η πρώτη 
διεθνής έκθεση HORECA

Εκδίδεται το περιοδικό 
Βιοτεχνική Αρτοποιία & 
Ζαχαροπλαστική

∆ιοργανώνεται η πρώτη 
διεθνής έκθεση FOOD 
EXPO

∆ιοργανώνεται η έκθεση 
ΟΕΝOTELIA παράλληλα 
µε τη 2η FOOD EXPO

Η πορεία της FORUM από το 1988 µέχρι σήµερα, χαρακτηρίζε
ται από καινοτοµίες που άλλαξαν το χάρτη των Επαγγελµατικών 

Φεβρουάριος 1988 Μάιος 1990 Ιανουάριος 1991 Νοέµβριος 2005 Φεβρουάριος 2006 Αύγουστος 2007 Μάρτιος 2014 Μάρτιος 2015
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4 ∆ιεθνώς αναγνωρισµένες Εκθέσεις

HORECA
∆ιεθνής έκθεση για την τροφοδοσία και τον εξοπλισµό  
των Ξενοδοχείων και όλων των χώρων Μαζικής Εστίασης

FOOD EXPO GREECE
∆ιεθνής έκθεση για τον κλάδο Τροφίµων και Ποτών

OENOTELIA
∆ιεθνής έκθεση Οίνου και Αποσταγµάτων

INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE EXHIBITION

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

1H ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝΟΥ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ

ARTOZA
∆ιεθνής έκθεση για την Αρτοποιία, τη Ζαχαροπλαστική,  
το Παγωτό και τα Σοκολατοειδή προϊόντα

Artoza
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
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Μια έκθεση παγκοσµίου επιπέδου!
Κάθε χρόνο η HORECA, η μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα και μία 
από τις µεγαλύτερες και καλύτερες του είδους της διεθνώς, έρχεται 
να επιβεβαιώσει την τεράστια φήµη της και να αποτελέσει πόλο έλξης 
δεκάδων χιλιάδων επαγγελµατιών, λειτουργώντας ως το πλέον αποτε-
λεσµατικό εµπορικό φόρουµ, αλλά και ως πλατφόρµα καινοτοµιών και 
εξελίξεων για τον Ξενοδοχειακό και τον ευρύτερο Επισιτιστικό κλάδο. 

Η HORECA, αν και έχει µια διαδροµή µόλις 10 ετών, θεωρείται µια 
έκθεση «σύµβολο» και έχει αποτυπωθεί στη συνείδηση όλων ως ο 
κορυφαίος εκθεσιακός θεσµός για τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστί-
αση στην Ελλάδα. Η HORECA δεν είναι µόνο ένα µεγάλο εµπορικό 
γεγονός. Είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό γεγονός, που ενώνει όλους 
τους επαγγελµατίες του Τουρισµού και της Γαστρονοµίας, συµβάλ-
λοντας έτσι ουσιαστικά στην αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος.

Η µεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα!
Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία των τελευταίων ετών, η 
HORECA, σε αντίθεση µε άλλες εκθέσεις, κατόρθωσε να αυξήσει 
θεαµατικά όλα τα βασικά της µεγέθη και να καταστεί η µεγαλύτερη 
έκθεση στην Ελλάδα! Ελάχιστες εκθέσεις άλλωστε σε ολόκληρο τον 
κόσµο, έχουν καταφέρει να αυξήσουν το εκθεσιακό τους µέγεθος 
κατά 600% σε διάστηµα µόλις 9 ετών.

600% αύξησε η HORECA το εκθεσιακό της µέγεθος 
σε µόλις 10 χρόνια. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα οι εκθέτες της 
αυξήθηκαν κατά 360%

ΕΚΘΕΤΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
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10 Έτη διοργάνωσης

50.000 m2 Εκθεσιακής 
επιφάνειας

526 Εκθέτες

32.500 Επισκέπτες

450.000€  
∆ιαφηµιστική δαπάνη

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

∆ιοργάνωση: 10η
Τόπος: Athens Metropolitan Expo
Περιοδικότητα: Ετήσια 

www.horecaexpo.gr
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

2  Έτη διοργάνωσης

22.000 m2  
Εκθεσιακής επιφάνειας

580 Εκθέτες

9 Εθνικά περίπτερα

35.000 Επισκέπτες

1.000 Επισκέπτες  
από το εξωτερικό

480.000€  
∆ιαφηµιστική δαπάνη

290 από τους µεγαλύτερους ∆ιεθνείς Αγοραστές 
συµµετείχαν στο πρόγραµµα Fully Hosted Buyers της  
FOOD EXPO 2015

Το Ελληνικό κρασί  
συναντά τις αγορές του κόσµου!
Η OΕNOTELIA τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου και 
πραγµατοποιείται µαζί µε τη FOODEXPO GREECE. Η παράλληλη διορ-
γάνωση των 2 αυτών εκθέσεων δηµιουργεί τεράστιες συνέργειες αφού 
δίνει τη δυνατότητα στους εκθέτες της OENOTELIA να έρθουν σε επαφή 
µε τα στελέχη της Οργανωµένης Λιανικής, του Χονδρεµπορίου Οίνου και 
Αποσταγµάτων, των Ξενοδοχείων και της Μαζικής Εστίασης που επι-
σκέπτονται τη FOOD EXPO.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝOY & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

∆ιοργάνωση: 2η
Τόπος: Athens Metropolitan Expo
Περιοδικότητα: Ετήσια

INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE EXHIBITION

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

www.foodexpo.gr

www.oenotelia.com

H µεγαλύτερη έκθεση Τροφίµων  
& Ποτών στη ΝΑ Ευρώπη
Η καθολική αποδοχή της FOOD EXPO GREECE από τις επιχειρήσεις του 
κλάδου, από τον πρώτο κιόλας χρόνο διοργάνωσής της, επιβεβαίωσε 
την αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός µεγάλου εκθεσιακού θεσµού Τρο-
φίµων & Ποτών στην Ελλάδα. 

Το όραµά µας είναι η δηµιουργία µιας πρωτοποριακής διεθνούς έκθεσης 
για τον κλάδο Τροφίµων & Ποτών µε τη συµµετοχή εκατοντάδων Ελλήνων 
και ξένων εκθετών, αλλά και την παρουσία χιλιάδων σηµαντικών εµπορι-
κών επισκεπτών, από την εσωτερική και την παγκόσµια αγορά. Μια κοµβική 
εµπορική συνάντηση που θα προβάλλει και θα αναδεικνύει τα προϊόντα της 
Ελλάδας της Μεσογείου και ολόκληρου του κόσµου, σε ένα κορυφαίο εκθε-
σιακό γεγονός για τα Τρόφιµα & Ποτά στη νότια πύλη της Ευρώπης.

Η FOOD EXPO είχε αύξηση 60% στον αριθµό 
των εκθετών σε σχέση µε την προηγούµενη 
διοργάνωση, αναδεικνύωντας τη δυναµική της.
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H µεγαλύτερη έκθεση Αρτοποιίας  
& Ζαχαροπλαστικής στα Βαλκάνια!
Έχοντας εδραιώσει την εικόνα µιας από τις πλέον επιτυχηµένες επαγ-
γελµατικές εκθέσεις στην Ελλάδα και από τις καλύτερες του είδους 
της διεθνώς, η ARTOZA δίκαια θεωρείται µία έκθεση σύµβολο και 
σταθερό σηµείο αναφοράς για την Αρτοποιία και τη Ζαχαροπλαστική. 
Στην εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών, 
η ARTOZA κατόρθωσε, όχι µόνο να διατηρήσει τις δυνάµεις της, αλλά 
και να ενισχύσει την αναγνωρισιµότητα και την ελκτική δύναµη που 
έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να παραµείνει ο ακλόνητος 
εκθεσιακός θεσµός ολόκληρου του κλάδου. 

Συμπληρώνοντας 25 χρόνια ζωής, στη διάρκεια της οποίας γνώρισε 
ανεπανάληπτη επιτυχία, η ARTOZA εισέρχεται δυναµικά στη νέα επο-
χή. Παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις και ανακατατάξεις στον 
κλάδο, ανανεώνεται δυναµικά και εµπλουτίζεται µε νέους τοµείς εκ-
θεµάτων και στοχευµένες θεµατικές εκδηλώσεις, έτσι ώστε να καλύ-
ψει όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις των επαγγελµατιών, προκειµένου 
να αντιµετωπίσουν τα νέα δεδοµένα που διαµορφώνει ο σύγχρονος 
ανταγωνισµός, προσφέροντας ταυτόχρονα µία µατιά στο µέλλον. 

Με τη συνεργασία και τη σύµπραξη όλων των θεσµικών φορέων και 
τη συµµετοχή της πλειονότητας των προµηθευτικών επιχειρήσεων του 
κλάδου, η 14η ARTOZA έχει αρχίσει ήδη να προετοιµάζεται. Αναµένεται 
να συγκεντρώσει χιλιάδες επαγγελµατίες και να αποτελέσει ένα τεράστιο 
εµπορικό φόρουµ, που θα σηµατοδοτήσει τη νέα πορεία ανάκαµψης για 
την Αρτοποιία και τη Ζαχαροπλαστική στην Ελλάδα, ικανοποιώντας πλή-
ρως τις προσδοκίες των εκθετών αλλά και των επισκεπτών της.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

25 Έτη διοργάνωσης

25.000 m2  
Εκθεσιακής επιφάνειας

250 Εκθέτες

20.700 Επισκέπτες

250.000€  
∆ιαφηµιστική δαπάνη 

60% του συνόλου των επαγγελµατιών του κλάδου 
επισκέπτονται ήδη την ARTOZA, αριθµός που αποτελεί ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης Εµπορικής Έκθεσης παγκοσµίως

∆ιοργάνωση: 14η
Τόπος: Athens Metropolitan Expo
Περιοδικότητα: Κάθε 2 χρόνια

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2003       2005       2007       2009       2011       2013       2015
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ΕΚΘΕΤΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

2003        2005        2007        2009        2011        2013        2015

204
267 275

239
212 202

www.artoza.com
Artoza
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

250
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6 κορυφαία επαγγελµατικά περιοδικά

A-Z
Με αδιάλειπτη 20ετή παρουσία, άρτια εµφάνιση, πλούσια 
και έγκυρη ύλη, το Α-Ζ είναι µακράν το µεγαλύτερο σε κυ-
κλοφορία και απήχηση περιοδικό του κλάδου. Καλύπτει 
όλα τα νέα γύρω από την Αρτοποιία, τη Ζαχαροπλαστική και 
την Σοκολατοποιία.

Ψητό
Με τεράστια κυκλοφορία και συνεχώς αυξανόµενη απήχηση 
στις επιχειρήσεις εστίασης και την αγορά επεξεργασίας κρέα-
τος, αποτελεί το απόλυτο εργαλείο επικοινωνίας και προβολής 
των προµηθευτικών επιχειρήσεων στους πελάτες τους.

Z&G
Το εγκυρότερο κλαδικό περιοδικό για τη ζαχαροπλαστική. 
Ένα έντυπο υψηλής αισθητικής, από τα καλύτερα στο είδος 
του σε όλη την Ευρώπη, σηµαντικό εργαλείο δουλειάς στα 
χέρια του Έλληνα ζαχαροπλάστη.

Snack & Coffee
Το µόνο που αποδεδειγµένα αποστέλλεται σε 7.443 επιχει-
ρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Με την πλούσια ενηµέρωση και 
την υψηλή ποιότητά του, το περιοδικό αυτό συµβάλλει στην 
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών του κλάδου.

Βιοτεχνική Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική
Μια πλήρης έκδοση µε όλα τα συνδικαλιστικά νέα και τις 
σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο της βιοτεχνικής αρτοποι-
ίας. Ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια κάθε αρτοποιού και 
ζαχαροπλάστη.

Ambrosia Magazine
H νέα ετήσια αγγλόφωνη έκδοση για τα ελληνικά Τρόφιµα & 
Ποτά, έρχεται ως αιχµή του δόρατος στον εξωστρεφή προσα-
νατολισµό των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου, προβάλ-
λοντας και αναδεικνύοντας τη γαστρονοµική αξία και την ποι-
οτική υπεροχή των ελληνικών Τροφίµων & Ποτών διεθνώς.

ΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΜΑΣ
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Το εγκυρότερο περιοδικό  
Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής
Από την ίδρυσή του το 1990, το Α-Ζ έχει διανύσει µια µακρά επιτυχη-
µένη πορεία για να καταστεί σήµερα το µεγαλύτερο σε κυκλοφορία 
και απήχηση περιοδικό του κλάδου αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής. 
Εκδίδεται κάθε δύο µήνες και αποστέλλεται σε πάνω από 7.400 επι-
χειρήσεις αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και συναφών επαγγελµά-
των σε Ελλάδα και Κύπρο.

Μια έκδοση υψηλής αισθητικής και ποιότητας, το Α-Ζ παρέχει έγκυ-
ρη και πολύπλευρη ενηµέρωση για καθετί που αφορά το βιοτέχνη 
ή και επιχειρηµατία του κλάδου. Παρουσιάζοντας τα πρωτοποριακά 
concepts, τις τάσεις της Ελληνικής και διεθνούς Aρτοποιίας και Zα-
χαροπλαστικής, αλλά και τις εξελίξεις στην αγορά των Α’ υλών και 
φιλοξενώντας άρθρα τεχνολογίας τροφίµων, διοίκησης επιχειρήσε-
ων, πρωτότυπες και παραδοσιακές συνταγές, το Α-Ζ είναι αναµφι-
σβήτητα το µεγαλύτερο και εγκυρότερο επαγγελµατικό περιοδικό 
Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα και βρίσκεται ανάµε-
σα στα καλύτερα περιοδικά του κλάδου του σε όλη την Ευρώπη. Ένα 
πολύτιµο εργαλείο στα χέρια κάθε αρτοποιού ή ζαχαροπλάστη.

54 55ΑρτοποιίαΖαχαροπλαστική ΑρτοποιίαΖαχαροπλαστική
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Κείµενο ∆ήµητρα 
Αρβανιτάκη

Φωτογραφίες 
∆ήµητρης Τσίτσος

Για τις γιορτές επιλέξαµε να σας παρουσιάσουµε τον πολίτικο µπακλαβά, µε φιστίκι Αιγίνης, στην 
ιδανικότερη εκδοχή του. Ήτοι, δια χειρός Στέλιου Καραπιπέρη, ενός Πολίτη µετρ που µέσω της 
ζαχαροπλαστικής φαίνεται να έχει κατακτήσει τη σοφία µίας ακόµη τέχνης: εκείνης της ζωής...  

Γ
ια την «εθνικότητα» του µπακλα-
βά έχουν γίνει οµηρικοί καβγά-
δες µεταξύ Τούρκων κι Ελλήνων, 
τη στιγµή που και άλλοι λαοί πα-
ρεµβαίνουν στη διένεξη προκει-
µένου να διεκδικήσουν κι εκεί-

νοι την πατρότητα του δηµοφιλούς γλυκού. 
Κατά το WikiPedia, η παλαιότερη συνταγή 

ενός είδους «πρωτο-µπακλαβά» εµφανίζε-
ται µε την ονοµασία güllach σε ένα κινέζι-
κο-µογγολικό βιβλίο µε συνταγές του 1330, 
ενώ άλλες πηγές θέλουν το γλυκό αυτό να 
έχει «εφευρεθεί» από τους Ασσύριους. 

Σύµφωνα µε κάποιους Έλληνες λάτρεις της 
γαστρονοµίας όπως ο βυζαντινολόγος κ. 
Βρυώνης, πάλι, ο µπακλαβάς ήταν το αγα-
πηµένο γλυκό των Βυζαντινών και είχε την 
ονοµασία «κοπτόν». Αναφέρεται, µάλιστα, 
ότι ένα παραπλήσιο του µπακλαβά έδεσµα 
γνώριζε και ο φιλόσοφος και πολυτεχνίτης 
Αθήναιος, ο οποίος δίνει µια συνταγή στο 
µεγάλο του έργο «∆ειπνοσοφισταί», που 
χρονολογείται από το 100 µ.Χ.! 

Ο κ. Καραπιπέρης, όπως και ο επίσης δι-
ακεκριµένος ζαχαροπλάστης γιος του, ο 
Γιάννης, δεν κουράζονται να υπογραµ-
µίζουν την άφθαστη ποιότητα των εγχώ-
ριων προϊόντων. Επιµένουν επίσης στην 
προσεγµένη και µε υποµονή εκτέλεση, 
τονίζοντας πως καµία κίνηση δεν είναι 
«περιττή», είτε πρόκειται για το επαρκές 
βουτύρωµα είτε για το ελαφρύ ράντισµα 
µε νερό, που εξασφαλίζει την απαραίτη-
τη υγρασία στο φύλλο Βηρυττού, ενώ ε-
ξίσου σηµαντική θεωρούν και την απο-
στράγγιση, µετά το ψήσιµο, του επιπλέον 
βουτύρου. Όπως, άλλωστε, λέει χαρακτη-
ριστικά ο εκπρόσωπος της δεύτερης γε-
νιάς του ζαχαροπλαστείου “Riviera” Γιάν-
νης, «η επιτυχία... όπως και ο διάβολος, 
κρύβονται πολλές φορές στις εκ πρώτης 
όψεως ασήµαντες αλλά, εντέλει, καθορι-
στικές για το αποτέλεσµα λεπτοµέρειες».

Η επιτυχία κρύβεται 
στις λεπτοµέρειες

βουτύρου. Όπως, άλλωστε, λέει χαρακτη-

1. Ο κ. Καραπιπέρης 
    ξεκινά ανακατεύοντας 

καλά το ζεστό µείγµα 
βουτύρου και 

     φυτίνης.
2, 3, 4. Ακολουθεί το κα-

λό βουτύρωµα του τα-
ψιού µε τη βοήθεια ε-
νός πινέλου. Τα πρώτα 
δύο φύλλα µπαίνουν 
σταυρωτά. Εν συνε-
χεία, εξαιτίας των µι-
κρών διαστάσεων του 
συγκεκριµένου τα-
ψιού, το κάθε φύλλο 
τοποθετείται διπλωµέ-
νο στη µέση.

1. Ο κ. Καραπιπέρης 
    ξεκινά ανακατεύοντας 

καλά το ζεστό µείγµα 
βουτύρου και 

     φυτίνης.
Ακολουθεί το κα-

ωµα του τα-

εθνιστική» µατιά θεωρεί πως η απόλαυση 
ενός τόσο υπέροχου γλυκίσµατος δεν γνω-
ρίζει σύνορα, το σίγουρο είναι πως ο µπα-
κλαβάς συνοψίζει στον περιορισµένο α-
ριθµό υλικών του και τη λιτή διαδικασία 
παρασκευής του το αξεπέραστο µεγαλείο 
της ανατολίτικης ζαχαροπλαστικής. Είναι 
δε σε θέση, όταν βέβαια δηµιουργείται µε 
άριστα υλικά και µεράκι, να ξετρελάνει κα-
λοφαγάδες... κάθε εθνικότητας.

Ο µερακλής κύριος Καραπιπέρης: 
53 έτη «γλυκιάς» εµπειρίας!

Ο κύριος Στέλιος Καραπιπέρης γεννήθηκε 
στην Κωνσταντινούπολη το 1948. Έχει εκ-
προσωπήσει επάξια τη χώρα µας σε αρκε-
τούς διαγωνισµούς, κερδίζοντας σηµαντι-
κές διακρίσεις, και δεν θα ήταν υπερβολή 
να πει κανείς πως η ζωή του είναι απόλυτα 
συνυφασµένη µε τη ζαχαροπλαστική, καθώς 
άρχισε να µυείται στα µυστικά της –πλάι σε 
µεγάλους τεχνίτες της Πόλης– «εξ απαλών 
ονύχων», σε ηλικία 13 µόλις ετών! 

Κοµβικό σηµείο στην πορεία του αποτέ-
λεσε η ίδρυση της δικής του επιχείρησης 
“Patisserie Riviera”, το 1969 στα Πατήσια, 
η οποία το 1977 µεταφέρθηκε στο Παλαιό 
Φάληρο. Στο ίδιο ακριβώς σηµείο, στο 
νούµερο 119 της οδού Τρίτωνος, λει-
τουργεί µέχρι σήµερα, αποτελώντας µια 
πραγµατική όαση για όσους αναζητούν 
αυθεντικές, πολίτικες γεύσεις.

1

3

4

Οι γείτονές µας από την Τουρκία, ωστόσο, 
επιµένουν πως ο µπακλαβάς είναι ένα γλυκό 
που γεννήθηκε στην πόλη Gaziantep από 
Τούρκους της Κεντρικής Ασίας και τελειο-
ποιήθηκε στις κουζίνες των ανακτόρων του 
σουλτάνου, στο περίφηµο παλάτι Τοπκαπί.

Tην τούρκικη εκδοχή των γεγονότων κατά 
πως φαίνεται αποδέχεται και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, καθώς ο µπακλαβάς µε φιστίκι 
περιλαµβάνεται από πέρσι στον κατάλογό 
της µε τα προϊόντα προστατευόµενης ονο-
µασίας προέλευσης (ΠΟΠ) από την Τουρκία.

Εντέλει, είτε ορκίζεται κανείς στην «ελληνι-
κότητά» του είτε, υιοθετώντας µια πιο «δι-

Το µεγαλείο της απλότητας
Mπακλαβάς

2
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Η βίβλος της Ελληνικής... υψηλής  
ζαχαροπλαστικής!
Εδώ και 26 χρόνια στο πλευρό του Έλληνα ζαχαροπλάστη, το πε-
ριοδικό Z+G εκδίδεται κάθε δύο µήνες και αποστέλλεται σε περισ-
σότερες από 4.700 Ελληνικές και ∆ιεθνείς επιχειρήσεις ζαχαροπλα-
στικής, παγωτού και σοκολάτας. Είναι το µοναδικό επαγγελµατικό 
περιοδικό στην Ελλάδα που είναι µέλος του Euroclub Ευρωπαϊκών 
Περιοδικών Ζαχαροπλαστικής, στο οποίο συµµετέχουν τα καλύτερα 
ευρωπαϊκά περιοδικά του κλάδου. 

Το Ζ+G έχει αναγνωριστεί ως το πρώτο σε κυκλοφορία και πιο 
έγκυρο ελληνικό επαγγελµατικό περιοδικό Ζαχαροπλαστικής. Ένα 
έντυπο υψηλής αισθητικής µε βαθιά γνώση τόσο της εγχώριας, όσο 
και της διεθνούς αγοράς ζαχαροπλαστικής, που έχει αποδείξει την 
εµπορική του αποτελεσµατικότητα, καθώς αποτελεί διαφηµιστική 
προτεραιότητα για όλους τους προµηθευτές του κλάδου που θέλουν 
να προωθήσουν σωστά και να προβάλλουν ουσιαστικά τα προϊόντα 
και την επιχείρησή τους.

Ζ+G (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
-GELATERIA)

A-Z (ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 
-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

3.163 Αρτοζαχαροπλαστεία 
& εργαστήρια ζαχαροπλαστικής

725 Managers Τροφίµων 
& Ποτών και Σεφ 
Ζαχαροπλαστικής

504  Βιοµηχανίες Παγωτού 
& Γλυκισµάτων 

344 Εµπορικές επιχειρήσεις 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

5.970 Αρτοποιεία 

223 Managers Τροφίµων & 
Ποτών και Baker Masters

326  Βιοµηχανίες Άρτου & 
Σφολιάτας 

603 Εµπορικές επιχειρήσεις 

304 Eργαστήρια 
ζαχαροπλαστικής
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Το µοναδικό περιοδικό στο είδος του 
παγκοσµίως!
Για πρώτη φορά στο διεθνή χώρο των κλαδικών εντύπων, εµφα-
νίζεται ένα περιοδικό που απευθύνεται στις επιχειρήσεις Μαζικής 
Εστίασης, δίνοντας έµφαση σε εκείνες που έχουν στο επίκεντρο 
του µενού τους το κρέας (οβελιστήρια, ψησταριές, ταβέρνες, grill 
houses) προσφέροντας σε κάθε επαγγελµατία εστιάτορα τη δυνα-
τότητα να ανακαλύψει καινοτόµες ιδέες και να πάρει σηµαντικές 
πληροφορίες, που θα τον βοηθήσουν να ξεχωρίσει διαφοροποιώ-
ντας και εξελίσσοντας την επιχείρησή του. 

Το ΨΗΤΟ είναι ένα διµηνιαίο περιοδικό που ήρθε για να καλύψει 
ένα µεγάλο «κενό» στο χώρο των επαγγελµατικών εντύπων. Πε-
ριλαµβάνει όλα όσα αφορούν τον κλάδο των εστιατόρων: ειδήσεις 
για την ελληνική, αλλά και τη διεθνή αγορά, νέα προϊόντα, ρεπορ-
τάζ και πολλά άλλα. Oι πάνω από 7.400 αποδέκτες του, το έχουν 
ήδη αναδείξει σε αποτελεσµατικό «εργαλείο» επικοινωνίας ανά-
µεσα στον επαγγελµατία και τις προµηθευτικές επιχειρήσεις, αλλά 
και αξιόπιστο µέσο ενηµέρωσης που κάνει γνωστές όλες τις εξελί-
ξεις γύρω από την ελληνική, αλλά και τη διεθνή αγορά.

EXOFYLLO 54.indd   1 7/1/14   1:51 PM

2524

Ι∆ΕΕΣ & ΣΥΝΤΑΓΕΣ •

Χωριάτικο Ολικής

Στην καρδιά της άνοιξης η Ελένη Καµάρδα σας προτείνει τις 
δικές της δηµιουργίες για ελαφριά και νόστιµα ψωµιά “της ε-
ποχής”. Πρωτότυποι και παραδοσιακοί άρτοι που θα προσελκύ-
σουν τους πελάτες στο φούρνο της γειτονιάς!

Συνταγές-Εκτέλεση 
Ελένη Καµάρδα 
Φωτογραφίες 
Θεοδόσης 
Γεωργιάδης

∆ιατηρείται για αρκε-
τές µέρες χωρίς να 
χάσει τη γεύση του, 
ενώ το σχήµα του 

βολεύει, αφού κόβεται 
εύκολα µε το χέρι! 

ΥΛΙΚΑ
για 12 τεµάχια
1 kg  Αλεύρι ολικής χωριάτικο
500 γρ.  Αλεύρι (κίτρινο- 
 extra fino)
250 γρ.  Αλεύρι κριθαριού
750 γρ.  Αλεύρι 55%
35 γρ.  Αλάτι
50 γρ.  Μαγιά
500 γρ.  Προζύµι (ξινό)
75 γρ.  Ηλιέλαιο
1.800 ml Νερό

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ζυµώνουµε όλα τα υλικά µαζί για 4΄ 
στην αργή και 3’ στη γρήγορη ταχύτη-
τα. Σκεπάζουµε το ζυµάρι µε βαµβακε-
ρό πανί και αφήνουµε να ξεκουραστεί 
για 15’. Στη συνέχεια κόβουµε σε τε-
µάχια των 100 γρ., τα πλάθουµε φυ-
τίλια και τα τοποθετούµε σε µικρές τε-
τράγωνες φόρµες. Βάζουµε στη στόφα 
για 35’ και φουρνίζουµε µε ατµό στους 
220οC για 25’-30’. 
Θερµοκρασία ζύµης: 28οC.

Άρτος 
ο... εαρινός!
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BURGER
Τ

ον τελευταίο καιρό το burger 
κάνει μια δυναμική επάνοδο 
στην εγχώρια εστιατορική 
σκηνή με διάφορα concepts 
να επενδύουν σ’ αυτό και αρ-
κετά μεμονωμένα σημεία να 

το προωθούν ώς το κορυφαίο πιάτο του 
μενού τους (Goody’s Burger House, Pax 
Homemade Burgers, Βurger Joint, Ηot 
hot burger bar κ.ά.). Καθώς λοιπόν εξα-
κολουθεί να αποτελεί διεθνώς τάση, κά-
θε εστιατόριο με έμφαση στο κρέας μπο-
ρεί σε κάθε περίπτωση να επενδύσει σ’ 
αυτό, προσφέροντας μια μικρή συλλογή 
προσεγμένων hamburgers, διατηρώ-
ντας φυσικά πάντα στην πρώτη γραμμή 
τους κλασικούς κωδικούς του (σουβλά-
κι, γύρο κλπ.)

To hamburger  
στο ψητοπωλείο
Οι άνθρωποι της αγοράς συμφωνούν πως 
στα κλασικά ψητοπωλεία το hamburger 
δεν είναι ένα προϊόν που χρησιμοποι-
είται ευρέως ως βασικός κωδικός. Στα 
καινούριου στιλ ψητοπωλεία, ωστόσο, 
που μπορεί να συνδυάζουν το σουβλά-
κι με το burger ή με την κρέπα, παρατη-
ρούμε μεγαλύτερη κινητικότητα. Κοινή ε-
ντύπωση όλων είναι πως το burger ανα-
ζητείται σαν κωδικός από τις σύγχρονες 
επιχειρήσεις Εστίασης, οι οποίες θέλουν 
να το προσθέσουν για να εξασφαλίσουν 
αυξημένες πωλήσεις και να διαφοροποι-
ηθούν. Τα λεγόμενα ψητοπωλεία και ει-
δικά της δεύτερης γενιάς, που είναι πιο 
μοντέρνα, προβάλλουν πια το burger στο 
μενού τους, χωρίς να στηρίζουν φυσικά 
τις πωλήσεις τους αποκλειστικά σ’ αυτό. 

Σηµασία στη λεπτοµέρεια
Παρά το γεγονός ότι το αυθεντικό burger 
αποτελείται από βόειο κρέας χωρίς προ-
σθήκη άλλων υλικών, πίσω του έχει μια 
σημαντική τεχνολογία, για να παραχθεί 
σωστά. Κάθε επιλογή παίζει καθοριστικό 
ρόλο στην τελική ποιότητα. Ποια ράτσα 
βοοειδούς θα επιλέξει κανείς, 
τι ηλικίας ζώο, ποιας κο-
πής κρέας, τι περιεκτι-
κότητα σε συνδετικό 
ιστό και κολλα-
γόνο θα έχει αυ-
τό... Όλα έχουν 
άμεση συνάρτη-
ση με το τελικό α-

Το πιο µοδάτο 
µπιφτέκι 

στον πλανήτη 
συνεχίζει 

να αποτελεί 
αγαπηµένο 

πεδίο 
δηµιουργίας 

για τους 
διασηµότερους 
chefs διεθνώς, 

ενισχύοντας 
έτσι την τάση 

“gourmet 
burger”. Κάθε 

επαγγελµατίας 
έχει σήµερα τη 
δυνατότητα να 
προσφέρει µια 

προσεγµένη 
επιλογή 
burgers, 

εξασφαλίζοντας 
την επιπλέον 

πώληση που 
επιζητά...

ποτέλεσμα. Σημαντικός παράγοντας ε-
πιτυχίας είναι και το ποσοστό λιποπερι-
εκτικότητας, που ειδικά στο burger δεν 
πρέπει να είναι μικρό. Για την ακρίβεια 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 15%, 
αλλά ούτε μεγαλύτερο από το 20% γιατί 
τότε το burger καίγεται και δεν ψήνεται 
σωστά. Το λίπος είναι αυτό που του χα-
ρίζει νοστιμιά. Παρόλα αυτά, το συγκε-
κριμένο προϊόν με αυτές τις προδιαγρα-
φές στην Ελλάδα δεν συναντάται εύκολα. 
Ο μέσος καταναλωτής έχει συνηθίσει να 
τρώει αυτό που λέμε μπιφτέκι, το οποίο 
περιέχει πολύ κρεμμύδι και πολύ ψωμί. 
Το burger έχει δάγκωμα, το μπιφτέκι ό-

χι. Άλλες φορές παρασκευάζεται α-
πό βόειο ή από χοιρινό κρέας, ενώ 

μπορεί να περιέχει ακόμη και 
πρόβειο. Άρα, η γκά-

μα των κρεάτων 
που μπορεί 
να χρησιμο-

ποιήσει κανείς 
είναι τεράστια.  

Από εκεί και πέρα, σημασία πρέπει να δο-
θεί και σε άλλες λεπτομέρειες. Το θέλει 
ο επαγγελματίας με χοντρό κόκκο, να γί-
νεται αντιληπτό το κρέας ή το θέλει με 
ψιλό κόκκο; Η διάρκεια του ζυμώματος 
επίσης θα έχει πολύ μεγάλη επίπτωση 
στο τελικό προϊόν. Άρα, τόσο το μαγαζί 
που το παρασκευάζει μόνο του, όσο και 
η βιομηχανία πρέπει να το επεξεργάζε-
ται με διαφορετικό τρόπο από το κλασι-
κό ελληνικό μπιφτέκι. Τέλος, διαφορά 
υπάρχει και στο ψήσιμο. Στην Ελλάδα, 
ειδικά στο burger, το rare ψήσιμο συ-
ναντάται σπάνια. 

Η λογική της σύνθεσης
Eπειδή ο Έλληνας καταναλωτής δεν τρώ-
ει συχνά βοδινό, συνήθως επιλέγουμε 
για την παρασκευή του burger κρέας α-
πό νεαρότερα βοοειδή. Αυτή είναι η βα-
σική διαφορά του αυθεντικού αμερικά-
νικου burger με το ελληνικό αμερικάνι-
κου τύπου burger, καθώς δεν έχουμε την 
ιδιοσυγκρασία να τρώμε τόσο βαρύ μο-

Ο ΜΕΣΟΣ 
ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 
ΕΧΕΙ 
ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ 
ΝΑ ΤΡΩΕΙ 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΛΕΜΕ 
ΜΠΙΦΤΕΚΙ, 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΠΟΛΥ 
ΚΡΕΜΜΥ∆Ι 
ΚΑΙ ΠΟΛΥ 
ΨΩΜΙ, ΣΕ 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟ 
BURGER

∆ιαχειριστείτε το σωστά & ξεχωρίστε!

Κείµενο: 
Εύα Τούνα

σχάρι. Ο λόγος που το american burger 
έχει ελάχιστα αρτύματα και μπαχαρικά εί-
ναι στην ουσία απλός. Γιατί, η γεύση στο 
hamburger προέρχεται από τη σύνθεση 
όλων των υλικών. Γι' αυτόν το λόγο πα-
ραμένει ένα ουδέτερο γευστικά μπιφτέκι 
που πλαισιώνεται όμως από μια πλειά-
δα υλικών που ανάλογα με το συνδυα-
σμό τους δίνουν και ένα απολύτως δια-
φορετικό αποτέλεσμα (ψωμί, τυρί, λα-
χανικά, sauce κ.λπ.) Kυρίαρχο ρόλο εδώ 
παίζει και το ψωμάκι, το οποίο θα πρέ-
πει να είναι φρυγανισμένο και από τις 
δύο πλευρές ώστε να μην απορροφά τη 
sauce, αλλά να την κρατά στην επιφάνεια. 
Σήμερα, υπάρχουν αρκετές παραλλαγές 
hamburgers και φυσικά αμέτρητες επι-

HAMBURGER STEAK
Χρησιμοποιείτε τους υπάρχοντες κω-
δικούς, δημιουργώντας κάτι νέο! Έ-
να σωστά ψημένο φιλέτο (χωρίς μυ-
ρωδικά και ιδιαίτερα μπαχαρικά) δι-
ατηρεί την ουδέτερη γεύση του και 
αντικαθιστά κάλλιστα ένα αυθεντι-
κό βόειο burger. 

Οpen burger
Μια έξυπνη ιδέα είναι ένα ανοιχτού τύ-
που burger που μπορεί να σερβιριστεί 
ως μια πιο πλούσια μερίδα με πίκλες, 
καραμελωμέο κρεμμύδι, ντομάτες, τυ-
ρί, sauce και ό,τι άλλο επιθυμείτε, συ-
νοδευμένο φυσικά από φρεσκοτηγανι-
σμένες πατάτες και/ ή λαχανικά.

Mini burgers
Η οικονομική λύση, που μπορεί να λει-
τουργήσει και ως finger food επιλο-
γή για όσους την προτιμούν. Μίνι βερ-
σιόν του κλασικού ή πιο ευρηματικού 
burger που κοστολογείται χαμηλότε-
ρα, διατηρώντας γεύση και ποιότητα 
στην κορυφή.

ΕΞΥΠΝΕΣ Ι∆ΕΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ

18-21_BURGERS.indd   18-19 12/11/14   12:57 PM

Το επίσηµο περιοδικό  
της Οµοσπονδίας Αρτοποιών
Η Βιοτεχνική Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική είναι το επίσηµο περι-
οδικό της Οµοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, το οποίο εκδίδεται σε 
διµηνιαία βάση.  Από τον Οκτώβριο του 2007, η FORUM ΑΕ ανέλαβε 
τη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού αλλάζοντας σελίδα στην πο-
λύχρονη ιστορία του, µε την εµφάνισή του να εκµοντερνίζεται και τη 
δοµή της ύλης του να διαφοροποιείται και να εξελίσσεται. 

Πρόκειται για ένα πλήρες έντυπο µε όλα τα συνδικαλιστικά νέα και 
τις σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο της βιοτεχνικής αρτοποιίας σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, το οποίο αποστέλλεται σε 5.852 αποδέκτες. 
Θέληση όλων µας είναι η Βιοτεχνική Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική 
να καταστεί ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου βιοτέχνη 
επαγγελµατία αρτοποιού.

BΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ  
& ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΨΗΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

4.490 Αρτοποιεία

605 Βιοτεχνίες Ζύµης  
& Άρτοσυσκευασµάτων

285  Baker Masters 

556 Εµπορικές επιχειρήσεις 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

6.012 Ταβέρνες  
& Ψησταριές 

373 Αλυσίδες εστιατορίων

412  Χονδρέµποροι  
& Προµηθευτές Τροφίµων

621 Επιχειρήσεις 
επεξεργασίας κρέατος 
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Το πρώτο και µοναδικό ελληνικό  
περιοδικό για την Καφεστίαση 
To περιοδικό Snack & Coffee εκδίδεται από τον Ιανουάριο του 2005 
κάθε 2 µήνες και αποστέλλεται σε περίπου 7.500 επιχειρήσεις σε όλη 
την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Το Snack & Coffee είναι το πρώτο ελληνικό επαγγελµατικό περιοδικό 
που παρέχει πλήρη εκπροσώπηση του κλάδου των “Εστιατορίων Ταχεί-
ας Εξυπηρέτησης” και της «Καφεστίασης» (fast food, καφετέριες, πιτσα-
ρίες, αναψυκτήρια κ.λπ.), ο οποίος είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόµενος 
κλάδος µε εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης. Αποτελεί αναµφισβήτητα 
το µεγαλύτερο σε κυκλοφορία επαγγελµατικό περιοδικό του χώρου στην 
Ελλάδα. Με την πλούσια ενηµέρωση, τα έγκυρα ρεπορτάζ και την υψηλή 
του ποιότητα, συµβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθµιση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών του κλάδου.

Προβάλλει τα Eλληνικά Τρόφιµα και 
Ποτά στις αγορές όλου του κόσµου!
Καθώς ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις διεκδικούν 
µε αξιώσεις την είσοδο, αλλά και την εδραίωση τους στις διεθνείς αγο-
ρές Τροφίµων & Ποτών, καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντική η ύπαρξη και 
καθιέρωση ενός περιοδικού διεθνούς εµβέλειας, το οποίο θα αποτε-
λέσει σηµαντικό µέσο προβολής των ελληνικών προϊόντων στα στελέ-
χη των µεγαλυτέρων δικτύων διανοµής και των κορυφαίων αλυσίδων 
λιανικής στο εξωτερικό.

Το Ambrosia magazine είναι η νέα αγγλόφωνη ετήσια έκδοση για 
τα Ελληνικά Τρόφιµα & Ποτά, που έρχεται να καλύψει αυτό το κενό 
και να αποτελέσει την αιχµή του δόρατος στον εξωστρεφή προ-
σανατολισµό των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου, προβάλ-
λοντας και αναδεικνύοντας τη γαστρονοµική αξία και την ποιοτική 
υπεροχή των ελληνικών Τροφίµων & Ποτών διεθνώς.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

4.500 Χονδρέµποροι, 
∆ιανοµείς, Λιανέµποροι, 
Προµηθευτές Τροφίµων  
από όλο τον κόσµο

6.000 ∆ιεθνείς Εταιρείες 
Τροφίµων & Ποτών

2.500 Τεύχη θα 
διανεµηθούν σε διεθνείς 
εκθέσεις (ΑNUGA, GULFOOD)

SNACK
& COFFEE

AMBROSIA
magazine

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

6.390 Καφετέριες, πιτσαρίες 
& ταχυφαγεία 

340 Χονδρέµποροι & 
Προµηθευτές Τροφίµων

415 Bartenders-Baristas 

320 Αλυσίδες εστιατορίων

50 SNACK & COFFEE SNACK & COFFEE 51

ιδέες & συνταγές

Με εφόδια τον καφέ φίλτρου, τον espresso και το βιβλίο “Kaffeebar” του Reinhardt Hess, 

επιχειρούµε ένα σύντοµο γευστικό γύρο του κόσµου από τα βιενέζικα cafe και τα ιταλικά 

espresso bars µέχρι τα αµερικανικά coffeeshops και τις ευρωπαϊκού τύπου καφετέριες.    

Επιµέλεια: 
Αλεξάνδρα Παπαδηµητρίου

C   FFEE
TRAVELLING

ΥΛΙΚΑ
• 1 espresso normale
•  1 κ.γ. µεξικανική σοκολάτα σε σκόνη (ή οποιαδή-

ποτε άλλη µαύρη σοκολάτα)
• ζαχαρούχο γάλα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ετοιµάζουµε τη σοκολάτα αναµειγνύοντας το ζαχα-
ρούχο γάλα µε τη σοκολάτα και περνώντας τα από 
το ακροφύσιο. Παίρνουµε έναν espresso normale 
σε ένα προθερµασµένο φλιτζάνι και προσθέτου-
µε το µείγµα του γάλακτος. 

SPANISH MACCHIATO

 Η ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ 

ΕΚ∆ΟΧΗ ΤΟΥ ESPRECCO 

CON LECHE ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΡΕΜΩ∆ΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΕΣ ΝΟΤΕΣ 

ΤΟΥ ESPRESSO. 
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∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ

MΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
26 χρόνια υγιούς οικονοµικής 
λειτουργίας

Για περισσότερα από 25 χρόνια, η 
FORUM ΑΕ δραστηριοποιείται µε επι-
τυχία στο χώρο των Επαγγελµατικών 
Εµπορικών Εκθέσεων & Εκδόσεων, 
περίοδος κατά την οποία ουδέποτε έχει 
εκτεθεί σε εξωτερικό δανεισµό, καθώς 
είναι αυστηρά αυτοχρηµατοδοτούµενη.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Από το 2012, οι πωλήσεις της Forum ΑΕ  
το 2014, αυξήθηκαν κατά 49% 

ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΡ∆ΩΝ
Το ΕΒΙΤDA 2014 αυξήθηκε κατά 49%  
σε σχέση µε το 2012
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Συνολικές πωλήσεις

Βασικοί ∆είκτες:
Κέρδη προ Τόκων, Φόρων, Αποσβέσεων  
Υλικών & Άυλων στοιχείων - EBITDA

Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία

(Όπως διαµορφώθηκαν στις 31 ∆εκεµβρίου εκάστου έτους, σε χιλιάδες €)

Πρόβλεψη

4.191 5.274 3.426 5.043 5.100 7.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015

729 845 359 705 715 900
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