
Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ συμμετέχει στην 3η διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών FOOD 
EXPO, που θα γίνει στο Athens Metropolitan Expo, από 19-21 Μαρτίου 2016.

H 3η FOOD EXPO θα είναι η μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. 
Πλήρως αναβαθμισμένη σε όλους τους τομείς, πλαισιωμένη από πολλές καινοτόμες δράσεις και μετά 
την οργανωμένη προβολή της διεθνώς, η 3η FOOD EXPO 2016 αναμένεται να συγκεντρώσει 
περισσότερους από 900 Έλληνες και ξένους εκθέτες, και θα αποτελέσει ένα ανεπανάληπτο 
εμπορικό γεγονός σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη!

Στα πλαίσια της έκθεσης, η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, στοχεύει να ενδυναμώσει ακόμα 
περισσότερο το brand ΗΛΙΟΣ στην Ελλάδα αλλά και στις αγορές του εξωτερικού και να γνωρίσει στους 
επισκέπτες το σύγχρονο πρόσωπο της εταιρίας: μία εταιρία πρωτοπόρος στο χώρο των ζυμαρικών με 
καινοτόμα προϊόντα που έχουν βραβευτεί σε παγκόσμιους διαγωνισμούς γεύσης και παρασκευάζονται 
κάτω από τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. 

Στην έκθεση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά όλη 
την ποικιλία προϊόντων ΗΛΙΟΣ συγκεντρωμένη, τα προϊόντα Πέννάκι Ριγέ 
«συνδυάΖΩ» ΗΛΙΟΣ και Κριθαράκι λαχανικών ΗΛΙΟΣ, που διακρίθηκαν το 2015 
από τον iTQi. Κατά την διάρκεια της έκθεσης μέσα από προγραμματισμένα events, 
σπουδαστές σχολών μαγειρικής και διακεκριμένοι chef της Ελλάδας θα μαγειρεύ-
ουν στο περίπτερο της ΗΛΙΟΣ νόστιμα εδέσματα για τους πιο απαιτητικούς 
γευσιγνώστες… Εσάς!

Θα παρουσιαστούν επίσης η νέα σειρά ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ ελεύθερα γλουτένης 
και τα νέα βιολογικά ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ ολικής άλεσης. Τα ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ 
ελεύθερα γλουτένης από καλαμπόκι και ρύζι είναι κατάλληλα για όσους 
πάσχουν από κοιλιοκάκη, έχουν δυσανεξία ή αλλεργία στο σιτάρι και τα 

παράγωγά του. Η κοιλιοκάκη είναι ένα από τα πιο κοινά αυτοάνοσα 
νοσήματα που χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή φλεγμονώδη αντίδραση 
στη γλουτένη σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα.  Τα βιολογικά 
ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ ολικής άλεσης 

είναι φτιαγμένα από την 'καρδιά' του σταριού και αποτελούν την 
καλύτερη πηγή φυτικών ινών για μια ισορροπημένη διατροφή. 

Τέλος, οι επισκέπτες της FOOD EXPO θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα τριήμερο 
πανόραμα γαστρονομικών εκδηλώσεων που αναδεικνύουν την ποιοτική υπεροχή των Ελληνικών 
Τροφίμων και Ποτών.

Ελάτε να επισκεφθείτε το περίπτερο της Βιομηχανίας Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ στο HALL 3 stand D33/E43.  

Μην το χάσετε! Ευχάριστες εκπλήξεις σας περιμένουν!

Θα είμαστε εκεί !
HALL 3, STAND D33/E43


