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    ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  
           Άγιος Φραγκίσκος, 20 Μαρτίου 2019 

  
 

      Διεθνής Έκθεση φυσικών προϊόντων, Natural Products Expo West,  
                                   5-9 Μαρτίου 2019, Anaheim, Καλιφόρνια 

     
 
Πραγματοποιήθηκε από 5 έως 9 Μαρτίου 2019 στο εκθεσιακό κέντρο Anaheim Convention 

Center, η σημαντική διεθνής έκθεση φυσικών προϊόντων τροφίμων και καλλυντικών, Natural Products 
Expo West (www.expowest.com). Πρόκειται για την 39η διοργάνωση της έκθεσης, η οποία δέχθηκε 
φέτος περί τους 86.000 εμπορικούς επισκέπτες από 136 χώρες. Στην έκθεση συμμετείχαν ως εκθέτες 
3.500 εταιρείες, εκ των οποίων οι 2.800 ήταν εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ.  

Στον κατάλογο των φετινών εκθετών που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδας της έκθεσης, 
εμφανίζονται οι εξής ελληνικές εταιρείες: 

- Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, www.gummastic.gr , προϊόντα με μαστίχα 
- Zane Hellas, www.zanehellas.com , καλλυντικά προϊόντα με αιθέριο έλαιο ρίγανης  
- Elbisco Industrial & Commercial Food SA, www.elbisco.gr , προϊόντα αρτοποιίας  
- Olyra, www.olyrafoods.com, μπισκότα δημητριακών 
- Vamvalis Foods, www.vamvalisfoods.com, μπάρες ξηρών καρπών 
- Violife, www.violifefoods.com, υποκατάστατα τυριού (vegan cheese)  

Εμφανίζονται επίσης οι: 
- Ariston Specialties (www.aristonspecialties.com) με έδρα το Connecticut, η οποία εισάγει ελαιόλαδο 
από την Μεσσηνία  
- Kourellas Dairy, με έδρα την Νέα Υόρκη, που εισάγει γαλακτοκομικά προϊόντα από την περιοχή των 
Γρεβενών 
- Alive & Well (www.aliveandwellolives.com),  που εισάγει ελιές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
- FAGE USA (www.fageusa.com), η αμερικανική θυγατρική της βιομηχανίας ΦΑΓΕ 
και οι εταιρείες ομογενειακών συμφερόντων:  
- Zoe’s meats (www.zoemeats.com), με έδρα την Petaluma, Καλιφόρνια  
- Lemon & Vine (www.lemonandvine.com), με έδρα την Napa, Καλιφόρνια  

H Expo West έχει θεσπίσει τα βραβεία καινοτόμων φυσικών προϊόντων NEXTY 
(www.nextyawards.com), για τα οποία διαγωνίζονται προϊόντα που εκτίθενται στην έκθεση. Επιλεκτικά 
αναφέρουμε κάποια από τα προϊόντα που βραβεύθηκαν φέτος: 

- Kale & Quinoa Burger (υποκατάστατο κρέατος) της εταιρείας Strong Roots (www.strongroots.com)  
- Probar Live (μπάρα δημητριακών με προβιοτικά) της εταιρείας Probar (www.theprobar.com) 
- Mooala  Organic Coconut Oatmilk (ρόφημα από βρώμη και γάλα καρύδας) της εταιρείας Mooala 
(www.mooala.com) 
- Colorado Hemp Honey Sticks (μέλι με κάνναβη) της εταιρείας Colorado Hemp Honey 
(www.coloradohemphoney.com)  
 

Όπως γίνεται έκδηλο και από τα ανωτέρω ενδεικτικά προϊόντα που έλαβαν βραβείο NEXTY,  
οι καταναλωτές στην αμερικανική αγορά συνεχίζουν να δείχνουν προτίμηση σε προϊόντα διατροφής 
που προβάλλουν τους λεγόμενους ισχυρισμούς υγείας (health claims), που πωλούνται σε οικολογική 
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συσκευασία (βιοδιασπώμενη, ανακυκλώσιμη κλπ) και περιέχουν εξεζητημένες πρώτες ύλες ή/και 
συνδυασμούς φυτικών συστατικών (υποκατάστατα κρέατος και γαλακτοκομικών από 
λαχανικά/σπόρους/φρούτα, λιπαρά από έλαιο καρύδας, αβοκάντο κλπ). 

  Η επόμενη Natural Products Expo West θα πραγματοποιηθεί στο Anaheim της Καλιφόρνια 
στις 3-7 Μαρτίου 2020, ενώ το ερχόμενο φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί στην Βαλτιμόρη η 
αντίστοιχη έκθεση στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, Natural Products Expo East, στις 11-14 Σεπτεμβρίου 
2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

                                 Δάφνη Βιτσικουνάκη, Γραμματέας ΟΕΥ Α’  

  
   
 
 
 
 
 
 
 

 


