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3η Γιορτή
Ψωμιού

Καλωσόρισμα
Αγαπητοί συνεργάτες και φίλοι,
Ελπίζω αυτό το ενημερωτικό μας εφημεριδάκι να βρίσκει όλους σας ασφαλείς και
υγιείς αυτές τις μέρες.
Η αλήθεια είναι πως η πανδημία του
COVID-19 μας αιφνιδίασε όλους τόσο στις
προσωπικές μας ζωές όσο και στα επαγγελματικά μας πλάνα.
Στη «Μύλοι Λούλη» καταφέραμε να αντιδράσουμε γρήγορα και με τη ενεργή συμμετοχή και κατανόηση όλων των εργαζομένων μας, λάβαμε άμεσα όλα τα απαραίτητα
μέτρα και λειτουργήσαμε σε ένα ασφαλές
περιβάλλον. Αποδείχτηκε επίσης, πόσο καίριες ήταν οι επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην ψηφιοποίηση και στο cloud computing. Δεν υπήρχε
καλύτερο timing από τώρα για να «θερίσουμε τους καρπούς» των προσπαθειών
μας.

Προκειμένου να προσφέρουμε στο κοινό μια πλήρη βιωματική εμπειρία,
δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο, υπαίθριο αρτοποιείο όπου
έμπειροι αρτοποιοί ζύμωσαν, έπλασαν και φούρνισαν κάθε είδους αρτοσκευάσματα τα οποία
μοίρασαν δωρεάν στους
μικρούς και μεγάλους επισκέπτες της εκδήλωσης.
Με βασικό θέμα και στόχο
την στήριξη του Φούρνου
της Γειτονιάς δεκάδες
αρτοποιοί παρουσίασαν
όλα τα στάδια παραγωγής του φρέσκου ψωμιού,

Οφείλω να τονίσω το πόσο πραγματικά υπερήφανος είμαι για την ωριμότητα και
την άμεση προσαρμογή όλων των εργαζομένων στην εταιρεία μας τόσο στα νέα
μέτρα που λάβαμε στους χώρους παραγωγής και φόρτωσης όσο και στη νέα
πραγματικότητα της τηλεργασίας.
Στο επιχειρηματικό και λειτουργικό κομμάτι δεν έχουμε σταματήσει να αναπτυσσόμαστε και να εξελισσόμαστε σαν όμιλος. Το 2020 είναι χρονιά σταθμός καθότι
η μονάδα μας στη Βουλγαρία ξεκίνησε τη λειτουργία της και έτσι τα βήματα μας
εκεί γίνονται ολοένα και πιο σταθερά. Για πρώτη φορά, μέσα στο 2020, η εταιρεία
μας έλαβε συμμετοχή στην έκθεση HORECA, προωθώντας τα προϊόντα Kenfood.
Επίσης, τον Απρίλιο του 2020 η εταιρεία μας για πρώτη φορά λάνσαρε στα Super
Market προϊόντα που δεν έχουν σχέση με το αλεύρι. Λάνσαρε το μείγμα Μπεσαμέλ, αποδεικνύοντας δυναμικά ότι η «Μύλοι Λούλη» δεν είναι απλά αλεύρι αλλά
εξελίσσεται σε μια εταιρεία παραγωγής και διάθεσης πρώτων υλών διατροφής
που δημιουργεί ένα άριστο αποτέλεσμα για τους πελάτες της.
Συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε πάντα πιστοί στο όραμά μας και στην αποστολή μας. Θέλουμε να δημιουργούμε αξία για την ανθρώπινη διατροφή και είμαστε
αποφασισμένοι να μην σταματήσουμε να δουλεύουμε προς αυτόν το σκοπό.
Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας ασφάλεια, υγεία και ευτυχία!

Nίκος Λούλης

H εταιρεία μας
σε συνεργασία
με το Σωματείο
Αρτοποιών Πειραιώς
& Νήσων, υπό την
αιγίδα του Δήμου
Πειραιά και με την
ευγενική υποστήριξη
του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου
Πειραιά, συνδιοργάνωσε την Γιορτή
Ψωμιού που
πραγματοποιήθηκε
από τις 21-24
Σεπτεμβρίου 2019
στην πλατεία
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SAP
Επενδύσαμε στο καλύτερο λογισμικό που υπάρχει
παγκοσμίως για λογιστική καταγραφή & απεικόνιση
(ERP), το SAP. To SAP αντικατέστησε το λογισμικό
«Atlantis» το οποίο χρησιμοποιούσαμε μέχρι τον
Δεκέμβριο 2019 ως πρόγραμμα λογιστικής απεικόνισης, ενώ παράλληλα αντικατέστησε και άλλα
λογισμικά συστήματα που χρησιμοποιούσαμε σε
διάφορα στάδια των εργασιών μας (όπως Aberon,
Tracepro, pocketbiz κ.α.).
Στόχος μας είναι να ενσωματώσουμε όσα περισσότερα λογισμικά μπορούμε στο SAP ώστε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες της
ψηφιακής εποχής.

αναδεικνύοντας παράλληλα την θρεπτική του
αξία αλλά και την απαραίτητη παρουσία του για μια
ισορροπημένη διατροφή.
Η δημιουργία και η εγκατάσταση του ειδικά διαμορφωμένου περιπτέρου
της Γιορτής Ψωμιού, αλλά
και η διάθεση 1.500 κιλών
αλεύρι στους αρτοποιούς
για τις ανάγκες της εκδήλωσης ήταν χορηγία της
Μύλοι Λούλη.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου μικροί
και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν
χορευτικά συγκροτήματα
και παραδοσιακή μουσική, ενώ την Κυριακή 22
Σεπτεμβρίου στις 19:00,
πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια της εκδήλωσης,
όπου και απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος της
εταιρείας, κ. Νίκος Λούλης τονίζοντας τη σημαντικότητα του φούρνου
της γειτονιάς. Παράλληλα, τη Δευτέρα 23 και
την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου μικροί μαθητές από
τα δημοτικά σχολεία του
Πειραιά για 3 ώρες είχαν
την δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδραστικό θεατρικό πρόγραμμα
σχετικό με το σιτάρι και

το ψωμί. Στο χώρο του
περιπτέρου βρίσκονταν
διασκεδαστές οι οποίοι
απασχόλησαν τους μικρούς μας φίλους. Επιπλέον, την προσοχή των
επισκεπτών τράβηξε ο
παραδοσιακός
πετρόμυλος της Μύλοι Λούλη
που λειτουργούσε εντός
του περιπτέρου και τους
έδωσε την δυνατότητα
να γνωρίσουν από κοντά
τη διαδικασία άλεσης του
σιταριού και της παραγωγής αλεύρου.
Στη Μύλοι Λούλη αποδεικνύουμε στην πράξη την
συνεισφορά μας προς
την κοινωνία, υλοποιώντας πρωτοβουλίες, με
ουσιαστικά αποτελέσματα. Η «Γιορτή Ψωμιού»,
αποτελεί ετήσιο θεσμό
και επιβεβαιώνει τη στήριξη της εταιρείας προς
την τοπική κοινωνία και
την τόνωση της τοπικής
οικονομίας της. Με παράδοση που μετρά δύο
αιώνες, παραμένουμε πιστοί στο όραμά μας για
δημιουργία αξίας για την
ανθρώπινη
διατροφή,
θέτοντας ως προτεραιότητα τον άνθρωπο, για το
σήμερα και τις επόμενες
γενιές.
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Gulfood 2020
Για 5η συνεχή χρονιά η Μύλοι Λούλη και η Kenfood, συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία στην Gulfood 2020, την πιο σημαντική
εμπορική έκθεση τροφίμων στην Μέση Ανατολή, που πραγματοποιήθηκε 16-20 Φεβρουαρίου, στο Ντουμπάι.

Έκθεση Hace Hotel
Expo 2019

Κατά την διάρκεια της έκθεσης, οι τεχνικοί της εταιρείας παρουσίασαν τα προϊόντα και τις εφαρμογές τους στο κοινό. Οι
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία, να γνωρίσουν την έμπειρη ομάδα πωλήσεων εξωτερικού της εταιρείας, ώστε να πληροφορηθούν για τις ποιοτικές λύσεις και τα μοναδικά πλεονεκτήματα, που προσφέρει η εταιρεία μέσω των προϊόντων της, στους
επαγγελματίες του κλάδου, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Η Μύλοι Λούλη και η Kenfood συμμετείχαν στην έκθεση Hace Hotel Expo 2019 που πραγματοποιήθηκε
στο Κάιρο της Αιγύπτου και διήρκησε από τις 28 έως
τις 31 Οκτωβρίου 2019. Η έκθεση HACE αποτελεί το
κορυφαίο φόρουμ για την τροφοδοσία ξενοδοχείων,
εξοπλισμού εστίασης, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής
και παγωτού, καθώς και εξοπλισμού τροφίμων, ποτών και σούπερ μάρκετ. Ο τεχνικός μας κ. Χρήστος
Τσουμάνης παρουσιάσε τα νέα προϊόντα σε άλευρα και μείγματα καθώς και νέες συνταγές πάνω στις
τελευταίες τάσεις του κλάδου της αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής.

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, η Μύλοι Λούλη και η
Kenfood παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε συνεργασία με την Al Dahra, στη διεθνή έκθεση τροφίμων και
ποτών “Sial Middle East” που πραγματοποιήθηκε από
τις 9 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2019 στο Άμπου Ντάμπι. Η
“Sial Middle East” αποτελεί κορυφαίο εμπορικό γεγονός για τον κλάδο των τροφίμων- ποτών στην περιοχή
της Μέσης Ανατολής και της Β. Αφρικής. Με αυξανόμενη συμμετοχή κάθε χρόνο, αποτελεί την ταχύτερα
αναπτυσσόμενη έκθεση στην περιοχή.

Love to bake Day
Christmas Factory
Για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, 14-15 Δεκεμβρίου 2019, η αγαπημένη κουζίνα των Μύλων Αγίου
Γεωργίου βρέθηκε στο πιο ονειρεμένο πάρκο της
Αθήνας, το Christmas Factory, υπενθυμίζοντας σε
μικρούς και μεγάλους ότι Χριστούγεννα δεν γίνονται
χωρίς γιορτινές λιχουδιές και αλεύρι Μύλοι Αγίου Γεωργίου!
Καλεσμένοι, η γλυκιά ζαχαροτέχνης Sugarcake, η
οποία έφτιαξε εντυπωσιακές, ζαχαρένιες δημιουργίες και ο Χάρης Παπαλίτσας με τις λαχταριστές του
συνταγές και τα πιο νόστιμα αρτοποιήματα! Όλοι μαζί
στολίσαμε cupcakes και μπισκότα με ζαχαρόπαστα,
φουρνίσαμε αλμυρά muffins και δημιουργήσαμε την
πιο λαχταριστή βασιλόπιτα!
Φυσικά δε θα μπορούσαν να λείπουν οι δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους, αφού υπήρχαν
δημιουργικά εργαστήρια όπως ζαχαροπλαστική και
ζύμωμα, ζωγραφική, face painting, γράμμα στον Άγιο
Βασίλη, και εκπλήξεις με δώρα προϊόντα Μύλοι Αγίου Γεωργίου!

Και αυτά τα Χριστούγεννα, ζήσαμε μαζί τη μαγεία των
γιορτών με γεύσεις γλυκές και μυρωδιές που ξύπνησαν
τις πιο όμορφες Χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις!

Love to Bake Day Grand Μασούτη Καλαμαριάς

Συνεργασία με την Acmon
Data για τη συνδεσιμότητα
παραγωγής τριών μονάδων

Έκθεση Sial
Middle East 2019
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Στα πλαίσια της εφαρμογής του SAP στην παραγωγή, με ταυτόχρονη αυτοματοποίηση της μετάδοσης των στοιχείων της παραγωγής, εγκαταστήσαμε τη σουίτα εφαρμογών MES, το trace
pro στη μονάδα παραγωγής στη Σούρπη, στο Toshevo Βουλγαρίας και στη Θήβα, αποκλειστικά σχεδιασμένη και αναπτυγμένη από την Acmon Data. Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης και εποπτικού ελέγχου παραγωγικότητας – σε πραγματικό
χρόνο – και απόδοσης μηχανών για κάθε γραμμή παραγωγής
και συσκευασίας.

Η Love to Bake Day φόρεσε τα γιορτινά της και ταξίδεψε μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τον Grand Μασούτη Καλαμαριάς! Στην ειδικά διαμορφωμένη κουζίνα του καταστήματος, ο σεφ Νίκος Λιογγάρης για το διήμερο 6 και 7
Δεκεμβρίου 2019, υποδέχτηκε τους πελάτες του καταστήματος και έφτιαξε μαζί τους λαχταριστές δημιουργίες για

το χριστουγεννιάτικο τραπέζι όπως χριστουγεννιάτικη τάρτα με κιμά, κάστανα και σταφίδες, πίτα με γέμιση γαλοπούλας και άλλες γιορτινές συνταγές με προϊόντα των Μύλων
Αγίου Γεωργίου. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν τα εδέσματα αλλά και να αποσπάσουν χρήσιμες
συμβουλές από τον γνωστο Σεφ.

2o ετήσιο ΑΤΗΕΧ Small Cap Conference
Στις 10 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Wyndham Grand Athens με μεγάλη επιτυχία, το 2ο ΑTHEX
Small Cap Conference που διοργάνωσε ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο
των δράσεων του Ομίλου για την ενίσχυση της προβολής
των εισηγμένων εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης στην
επενδυτική κοινότητα, την αύξηση της κάλυψής τους από
τους χρηματιστηριακούς αναλυτές αλλά και την βελτίωση
της ρευστότητας των μετοχών τους. Ο Πρόεδρος της εταιρείας Μύλοι Λούλη κ. Νίκος Λούλης μαζί με τους κκ Νίκο
Φωτόπουλο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Ιωάννη
Λουλουδάκη Διευθύνοντα Σύμβουλο της Kenfood και Γεώργιο Καρπούζα Προϊστάμενο λογιστηρίων των ελληνικών
εταιρειών του ομίλου Λούλη πραγματοποίησαν αναλυτικές
παρουσιάσεις της Μύλοι Λούλη ΑΕ. Το συνέδριο έδωσε τη
δυνατότητα σε 16 εταιρείες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους προφίλ
και τις προοπτικές τους, σε θεσμικούς επενδυτές, οικονομικούς αναλυτές και άλλους επαγγελματίες της αγοράς.
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HORECA 2020

Σεμινάριο τεχνικών
Kenfood - Μύλοι Λούλη

H Kenfood για πρώτη φορά, συμμετείχε στην έκθεση HORECA., που διεξήχθη 7-10 Φεβρουαρίου 2020, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα, για την τροφοδοσία και
τον εξοπλισμό των Ξενοδοχείων και των μονάδων Μαζικής Εστίασης.

Στα πλαίσια της ενοποίησης μεταξύ των τμημάτων τεχνικής υποστήριξης των
εταιριών του ομίλου, αναπτύξαμε ένα κοινό πλάνο εκπαιδεύσεων των τεχνικών
της Μύλοι Λούλη και της Kenfood.

Με την συμμετοχή μας αποσκοπούμε να εισέρθουμε δυναμικά στον κλάδο
της μαζικής εστίασης, διαθέτοντας στους επαγγελματίες μαζικής εστίασης
πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και μείγματα.

Στόχος ήταν η εξοικείωση των τεχνικών τμημάτων με τα προϊόντα και των δύο
εταιριών, έτσι ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Μέσα από τα 4 σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν, παρουσιάστηκαν προϊόντα των κατηγοριών: λευκά άλευρα αρτοποιίας και
μειγμάτων ψωμιών, κίτρινα άλευρα αρτοποιίας και σιμιγδάλια, βελτιωτικά και
προζύμια, άλευρα ευ ζην και μείγματα λειτουργικών ψωμιών και τέλος άλευρα
πολυτελείας και μείγματα για γλυκά ζυμάρια.

Πρωταγωνιστές ήταν τα προϊόντα κρέπα-βάφλα-pancake της σειράς Oh
my…, τα ροφήματα για ζεστή σοκολάτα Mokaya και τα νέα, καινοτόμα Snack
Bites και Protein Bites, δύο νέες σειρές μειγμάτων για την παραγωγή μπαρών, χωρίς ψήσιμο, απλά με την προσθήκη νερού!

Family Fun Day
Συμμετείχαμε ως χορηγός στην εκδήλωση
Family Fun Day, που με επιτυχία διοργάνωσε
το Ecali Club, το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019.
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Social media accounts

Η εκδήλωση είχε σκοπό να προσφέρει στο κοινό μια ανέμελη οικογενειακή μέρα και να φέρει
τα μέλη της κάθε οικογένειας κοντά μέσα από
την συμμετοχή τους σε κοινές δραστηριότητες.
Η εταιρεία μας προσέφερε 10 κουτιά-δώρα με
τη συλλογή προϊόντων Easy Bake των Μύλων
Αγίου Γεωργίου, καθώς και 20 κιλά Easy Bake
μείγμα για σπιτικές μπάρες, με σκοπό οι συμμετέχοντες να τα ψήσουν και να τα απολαύσουν
μαζί με τα παιδιά τους!

Γευστικές δοκιμές
Με αφορμή την προσθήκη του νέου
προϊόντος Quinograin, διοργανώσαμε
γευστικές δοκιμές σε 25 αρτοποιεία
σε όλη την Αττική, τον Οκτώβριο και
Νοέμβριο του 2019.
Οι τεχνικοί μας παρασκεύασαν
προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας, φτιαγμένα από Quinograin, ένα
μείγμα αλεύρου με σπόρους τσία, κινόα και σησαμιού και από Low GI, ένα
μείγμα για την παραγωγή αρτοσκευασμάτων χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.

Για όσους δεν έχετε “ακολουθήσει”
την εταιρεία μας στα social media,
εδώ θα δείτε όλα τα μέσα που
χρησιμοποιούμε για κάθε brand!
Follow Us!

Σκοπός ήταν οι πελάτες μας να δοκιμάσουν, να γνωρίσουν και να ενημερωθούν σχετικά με αυτούς τους
νέους καινοτόμους και ιδιαίτερους
τύπους αλεύρων. Στη Μύλοι Λούλη,
με σύμμαχο την καινοτομία και στόχο
την εξέλιξη αναπτύσσουμε συνεχώς
νέα προϊόντα υψηλής διατροφικής
αξίας σύμφωνα με τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις.

Υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση
της πρωτόγνωρης πρόκλησης
Mε αίσθημα υπευθυνότητας και αλληλεγγύης, προχωρήσαμε σε ενέργειες που
συνεισφέρουν έμπρακτα στην κοινή μάχη απέναντι στην εξάπλωση της νόσου
COVID-19.
Συγκεκριμένα, διαθέσαμε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, πραγματοποιώντας
στοχευμένες δωρεές ώστε να συμβάλουμε στην στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αναλυτικότερα, ενισχύσαμε την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του
Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου με την αγορά ενός καινούριου αναπνευστήρα υψηλής τεχνολογίας καθώς και ενισχυμένων χειρουργικών μπλουζών,
φορητών monitor παρακολούθησης ζωτικών λειτουργειών, τρικάναλου ηλεκτροκαρδιογράφου, παλμικών
οξύμετρων
δακτύλων,
στηθοσκοπίων, ψηφιακών
θερμομέτρων καθώς και
χειρουργικών σκούφων.
Επιπλέον, προχωρήσαμε
στην δωρεά 30 Monitors
τύπου ICU Bedside καθώς
και 2 αναπνευστήρων στο
Υπουργείο Υγείας. Αυτός
ο εξοπλισμός υψηλής
τεχνολογίας θα χρησιμοποιηθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
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Βουλγαρία
Η Μύλοι Λούλη, μέσω της θυγατρικής της LOULIS MEL – BULGARIA, ενισχύει
τις παραγωγικές της υποδομές με τη νέα υπερσύγχρονη βιομηχανική μονάδα
στη Βουλγαρία, και ειδικότερα τη περιοχή Dobrich.
Έπειτα από την αγορά της μονάδας τον Μαϊο του 2018, ολοκληρώθηκε η ριζική
ανακατασκευή του εργοστασίου που πλέον εξυπηρετεί μεγάλο μέρος σημαντικών βιομηχανιών - πελατών μας στις γειτονικές χώρες της Βουλγαρίας και της
Ρουμανίας, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια του ομίλου, η οποία αποτελεί
στρατηγική προτεραιότητα.
Η επένδυση ανήλθε περίπου στα 7εκ. Ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα άλεσης
130τόνων/ημέρα, αυξάνοντας έτσι την συνολική δυναμικότητα του ομίλου
στους 1.500 τόνους/ημέρα, ενώ η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση
περαιτέρω επενδύσεων στη γειτονική χώρα.
Σήμερα στο εργοστάσιο της Βουλγαρίας απασχολούμε 30 εργαζόμενους.
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Τρία νέα
Easy Bake

Τέσσερα νέα μείγματα
Η Kenfood προσθέτει στην συλλογή
The HORECA Selection τέσσερα νέα
μείγματα:

•

•

•

•

Το μείγμα για Κρέπα Ολικής Άλεσης, που απλά
με την προσθήκη νερού μπορείτε να δημιουργήσετε πεντανόστιμες κρέπες ολικής άλεσης
με εξαιρετική γεύση που ταιριάζει εξίσου με
γλυκές και αλμυρές γεμίσεις.
Το μείγμα για Red Velvet Waffle για την παρασκευή βάφλας, με μοναδικό φυτικό, κόκκινο
χρώμα και γεύση από κόκκινα φρούτα του δάσους. Απλά προσθέστε νερό και δημιουργήστε
την πιο λαχταριστή και εντυπωσιακή εκδοχή
βάφλας που μπορείτε να πλαισιώσετε με υλικά
της αρεσκείας σας όπως παγωτό βανίλια και
φράουλες.
Το μείγμα για High Protein Pancake, για την
παρασκευή αφράτων pancakes, πλούσιων σε
πρωτεΐνες και με γεμάτη γεύση βουτύρου, που
συνδυάζονται άψογα με αλμυρές και γλυκές
επικαλυψεις για ένα γευστικό σνακ.
Το μείγμα Salty Pancake, που απλά με την προσθήκη νερού, σας δίνει τα πιο αφράτα και νόστιμα αλμυρά pancakes που θα δώσουν γεύση
στο πρωϊνό ή το brunch!

Snack bites &
protein bites
Επίσης, προσθέσαμε και 2
νέες σειρές, Snack & Protein
Bites, που μόνο με την
προσθήκη νερού, έχεις χωρίς
ψήσιμο μπάρες ή μπουκίτσες
για κάθε στιγμή της ημέρας!

•

•

Tα Snack Bites, είναι ιδανικά για ένα
γρήγορο πρωινό αφού δίνουν έξτρα
ενέργεια αλλά και ως ένα θρεπτικό
σνακ που καλύπτει την επιθυμία για κάτι
γλυκό.
Tα Protein Bites, είναι η ιδανική επιλογή
σνακ πριν ή μετά τη γυμναστική/άθληση. Είναι χωρίς ζάχαρη, υψηλής πρωτεΐνης και περιέχουν γλυκομαννάνη που
συμβάλει στην απώλεια βάρους.
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Η οικογένεια
των Easy Bake
μεγαλώνει με
3 νέες γεύσεις:
Easy Bake για Πολίτικο
Τσουρέκι, Κέικ Βανίλιας
& Μπεσαμέλ
Οι Μύλοι Αγίου Γεωργίου φέρνουν νέα αρώματα στο σπίτι
και προσφέρουν ακόμα περισσότερες γευστικές επιλογές! Όλα τα αγαπημένα Easy
Bake, πλέον χωρίς φοινικέλαιο, προσφέρουν τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ακόμη
περισσότερες
αγαπημένες
συνταγές και να τις απογειώσετε με τη φαντασία σας,
φέρνοντας τρία νέα μείγματα για: πολίτικο τσουρέκι, κέικ
βανίλιας και μπεσαμέλ.

Βρείτε τα σε 4 μοναδικές γεύσεις:

•
•
•

Salty Caramel, με υπέροχο συνδυασμό καραμέλας και αλατιού Ιμαλαίων
Praline Cocoa, με πλούσια γεύση
πραλίνας
Banoffee, ένας λαχταριστός συνδυασμός καραμέλας και μπανάνας
Strawberry, με αγαπημένη γεύση
φράουλας

Το νέο μείγμα για πολίτικο
τσουρέκι σας επιτρέπει να
κάνετε εύκολα, χειροποίητα,
αφράτα, σπιτικά τσουρέκια.
Το μόνο που χρειάζεται είναι
να προσθέσετε νερό, να το
ζυμώσετε με αγάπη και να
το σιγοψήσετε. Με το μείγμα
για κέικ βανίλιας, έχετε την
δυνατότητα με 2 μόλις λεπτά

προετοιμασίας, να έχετε ένα
μοσχομυριστό, σπιτικό Κέικ,
εφόσον το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να προσθέσετε στο μίξερ, το μείγμα,
νερό και λάδι, να χτυπήσετε
για 2 λεπτά και να το ψήσετε!
Σε λιγότερο από μια ώρα θα
έχετε το αγαπημένο σας κέικ
βανίλιας για να το απολαύσετε κάθε στιγμή της ημέρας.
Σκέτο, με επικάλυψη σοκολάτας ή προσθέτοντας στο μισό
μείγμα λίγο κακάο για να ένα
υπέροχο κέικ μαρμπέ, που η
νοστιμιά του μένει αξέχαστη!
Κι αν θέλετε να απολαύσετε αληθινή μπεσαμέλ, το νέο
μείγμα για μπεσαμέλ σας
βοηθά να κάνετε στη στιγμή
απλά με την προσθήκη γάλακτος, την αυθεντική συνταγή
για μπεσαμέλ, με αυγό και
μοσχοκάρυδο! Βάζετε στο
μίξερ το περιεχόμενο των 3
φακέλων, προσθέτετε 1.500
γρ. γάλα και χτυπάτε στην
δυνατή ταχύτητα. Τόσο απλά,
η μπεσαμέλ σας είναι έτοιμη
και μάλιστα χωρίς χρωστικές
ουσίες και φοινικέλαιο!
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Προϊστάμενος
Πωλήσεων
Καταναλωτικού
Στο τμήμα καταναλωτικών προϊόντων ο
κ. Διονύσης Κασωτάκης ανέλαβε καθήκοντα FMCG Sales Manager.
Ο κ. Διονύσης Κασωτάκης από το 2009
μέχρι σήμερα έχει διανύσει μια σημαντική επαγγελματική πορεία σε θέσεις
ευθύνης μεγάλων εταιρειών της χώρας όπως η Agrino, η Βolton Hellas και η
Kallimanis. Η εμπειρία του στο χώρο των
πωλήσεων και η υψηλή του κατάρτιση,
έχει συμβάλει αποφασιστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη μας αλλά και στο επίπεδο
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
συνεργάτες μας και τους πελάτες μας.

Ενίσχυση τμήματος
εξαγωγών
Στη Μύλοι Λούλη δημιουργήσαμε ένα
νέο τμήμα, το Τμήμα Εξαγωγών για το
οποίο είναι υπεύθυνος ο κ. Παναγιώτης
Κοτζιάς και έχει αναλάβει την εμπορική διαχείριση των πωλήσεων όλων των
προϊόντων της εταιρείας μας στο εξωτερικό (πλην Κύπρου).
Η ενίσχυση της Διεθνούς Δραστηριότητας αποτελεί μία από τις οκτώ στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας και
η ανάπτυξη των εξαγωγών είναι ένα βασικό βήμα προς την επίτευξη αυτού του
στόχου.

Δημιουργία
τμήματος Digital
Marketing
Αντιλαμβανόμενοι τις νέες τάσεις των
καταναλωτών αναγνωρίσαμε και αξιολογήσαμε την στρατηγική ανάγκη που
έχει η εταιρεία μας να επενδύσει στο
Digital Marketing, ώστε να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε το μερίδιό μας στην
αγορά. Το τμήμα ανέλαβε η κα Βάγια
Δάγγα, η οποία προάχθηκε σε Art
Director & Digital Marketing Specialist.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
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Ενίσχυση της εταιρείας
με νέες προσλήψεις
Με προσανατολισμό το όραμά μας
για ανάπτυξη και βελτίωση, πραγματοποιήσαμε προσλήψεις, έτσι ώστε
να επανδρώσουμε αποτελεσματικότερα πολλά τμήματα του οργανισμού, ενώ παράλληλα δημιουργήσαμε και νέες θέσεις εργασίας.
Το τελευταίο εξάμηνο έγιναν 43
προσλήψεις στη Μύλοι Λούλη, εκ
των οποίων 24 στο εργοστάσιο της
Σούρπης, 12 στο Κερατσίνι, 4 στη
Μάνδρα Αττικής και 3 στη Θήβα.
Στα τμήματα Ποιοτικού Ελέγχου καλωσορίσαμε τις τεχνολόγους τροφίμων κυρίες Ανδρονίκη Μάλαμα και
Ευγενία Δαλαβούρα στο Κερατσίνι
και αντίστοιχα στη Σούρπη τις κυρίες Καλλιόπη Ξανθά και Ελένη-Μαρία Νάνου.
Στο τμήμα Τιμολόγησης και Διακίνησης Σούρπης προσλήφθηκαν η κα
Νικολίνα Βόντζου και ο κ. Ιωακείμ
Ακριβόπουλος και στην αποθήκη
της Μάνδρας η κα Ιωάννα Κούκουρα
και ο κ. Γιώργος Γιαννακόπουλος.
Στο τμήμα Λογιστηρίου στο Κερατσίνι εργάζονται πλέον οι κυρίες Νανά
Σισβελασβίλι, Δήμητρα Κουζίνη, Νικολαϊα Κορρέ, Αγγελική Καλλιόπη Λυκουρίνα και στο τμήμα της Μηχανογράφησης η κα Κωνσταντίνα Χαρίτου.
Το τμήμα Πακέτου ενισχύθηκε με
τους κυρίους Χρήστο Μπαντή, Δημήτριο Κεραμίδα, Ντένις Φέζο, Νικόλαο Πανταζή, Γιώργο Ζαφείρη και
Γιώργο Ραϊδη.
Στο τμήμα Συντήρησης Σούρπης καλωσορίσαμε τους μηχανολόγους κυρίους Παναγιώτη Στυλιανού, Γιώργο
Χατζηπλάτων, Χριστόδουλο Σαρα-

ντίδη, Απόστολο Παυλίδη & Ζήση
Κορομηλή, ενώ στο αντίστοιχο τμήμα Κερατσινίου τον Νίκο Μπακογιάννη. Επίσης κοντά μας στο τμήμα
συντήρησης Σούρπης κάνουν την
πρακτική τους οι κύριοι Παναγιώτης
Κουκορίνης, Μανώλης Κοντίνος και
Βασίλης Παντέλογλου.
Στο τμήμα Αποθηκών Σούρπης καλωσορίσαμε τους κυρίους Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο, Βασίλη Αιμονιώτη, Δημήτριο Βασιλό, Βασίλειο
Γελέ & Γιώργο Βρυνίωτη ενώ στην
Αποθήκη Μάνδρας τους κυρίους Ιωάννη Λυμπερόπουλο & Νικόλαο Καλαποθαρέα.
Το τμήμα Πωλήσεων της Kenfood
ενισχύθηκε από δυο πωλητές τους
κυρίους Χρήστο Βράνη & Γιάννη
Μενενάκο.
Στην παραγωγή του εργοστασίου Θήβας καλωσορίσαμε τoυς κυρίους Παναγιώτη Βασιλείου, Giorgi Kheladze
& την κα Mariam Abashidze.

Κοπή πίτας στον
Βόλο & Βράβευση
εργαζομένων
με πολυετή
προϋπηρεσία

Το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020, η εταιρεία
μας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της
στο Domotel Ξενία Βόλου. Φέτος για πρώτη φορά συνάδελφοι από όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας από όλη την
Ελλάδα, βρέθηκαν σε ένα κοινό χώρο και
απόλαυσαν ποιοτικό φαγητό και αξέχαστη
φιλοξενία. Φυσικά η έκπληξη της βραδιάς

ήταν ο κωμικός κ. Λάμπρος Φισφής ο οποίος για 45 περίπου λεπτά, μας έκανε όλους
να γελάσουμε με την καρδιά μας! Κατά την
διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν οι
συνάδελφοι οι οποίοι έκλεισαν 10, 15, 20,
25, 30 και 35 έτη στην εταιρεία μας και
τους ευχαριστούμε πολύ για την αφοσίωση
και την συνεισφορά τους.

Στο Μουσείο Λούλη υποδεχτήκαμε
την κα Παναγιώτα Πολυχρονοπούλου.
Ο κ. Τάσος Θάνος υπεύθυνος του
τμήματος Logistics ανέλαβε και επιπλέον αρμοδιότητες στο τμήμα Προμηθειών & Μεταφορών και ο κ. Νίκος Γιαννοτάκης προήχθη στη θέση
του υπευθύνου Δρομολόγησης.
Τέλος, η κα Αγγελική Βαρδαλά μετακινήθηκε από το τμήμα του Λογιστηρίου
και εντάχθηκε στην ομάδα του τμήματος του Ανθρώπινου Δυναμικού.
Σε όλους τους νέους συναδέλφους
ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα
τους καθήκοντα!

Δημιουργούμε, εξελίσσουμε, φροντίζουμε
την ομάδα που πρωτοπορεί
Όραμα Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Εκπαιδεύσεις
Το Δεκέμβριο 2019 ολοκληρώσαμε τον τελευταίο κύκλο
εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους εργαζόμενους μας,
με θέμα Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες στον χώρο εργασίας. Στον τελευταίο κύκλο συμμετείχαν 10 εργαζόμενοι
από το εργοστάσιο της Σούρπης. Συγκεκριμένα, οι διασώστες που πήραν μέρος στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, με την
εμπειρία που είχαν από την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, βοήθησαν τους εργαζομένους να κατανοήσουν
καλύτερα τις οδηγίες, προκειμένου να διαχειριστούν σωστά τον λίγο πολύτιμο χρόνο που έχει ο καθένας για να
διασώσει τον εαυτό του και να βοηθήσει τους άλλους.

Πεζοπορία στο φαράγγι
του Βίκου
Στις 12 Οκτωβρίου 2019, 15 τολμηροί συνάδελφοι της Μύλοι
Λούλη περπάτησαν στο σπουδαιότερο και εντυπωσιακότερο
φαράγγι της Ελλάδας μέσα στην καρδιά του Γεωπάρκου ΒίκουΆώου, μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Το Φαράγγι του Βίκου βρίσκεται στο βιβλίο Guinness ως το φαράγγι
με το μικρότερο άνοιγμα, μόλις 1.100μ. στο στενότερο σημείο
του και ταυτόχρονα βάθος που ξεπερνά τα 900μ. Με μήκος
12χλμ και μέγιστο ύψος 1.200μ. είναι ένα από τα βαθύτερα φαράγγια του κόσμου! Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια!!
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Bowling event
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Συμβόλαιο
παροχής ομαδικής
ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης

Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
συνάδελφοι της Μύλοι Λούλη
από τις εγκαταστάσεις μας στο
Κερατσίνι, την Μάνδρα και την
Θήβα συγκεντρωθήκαμε για να
διασκεδάσουμε στο 1ο τουρνουά Bowling της εταιρείας. Η
βραδιά έληξε με νικήτρια ομάδα,
η οποία κέρδισε 5 δωρεάν παιχνίδια bowling αλλά πάνω όλα
με πολλά χαμόγελα και ποιοτικό
χρόνο με συναδέλφους εκτός
εργασιακού περιβάλλοντος!

Διαγωνισμός Τάβλι
Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 αρκετοί συνάδελφοι που εργάζονται στον
Μύλο της Σούρπης και στα γραφεία
του Βόλου μαζεύτηκαν στο Ξενοδοχείο Domotel Ξενία για να συμμετέχουν στο 1ο τουρνουά Τάβλι με την
συνοδεία μεζέδων και τσίπουρου!
Νικητής αναδείχτηκε ο κ. Θανάσης
Παπαδάκης από το τμήμα Φόρτωσης
– Διακίνησης και το έπαθλο ήταν ένα
γεύμα για 4 άτομα στο Ξενοδοχείο Ξενία. Το μεσημέρι έληξε με πολλά χαμόγελα και ήταν πολύ διασκεδαστικό!

Η συνεισφορά των ανθρώπων μας στην ανάπτυξη
της εταιρείας είναι συνεχώς αναγνωρίσιμη στη Μύλοι Λούλη μέσω των παροχών που προσφέρονται
στους εργαζόμενους. Για μια ακόμα χρονιά συνεχίσαμε τη συνεργασία με την «Ευρωπαϊκή Πίστη», ένα
ασφαλιστικό συμβόλαιο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καλύπτει όλους τους εργαζόμενους του
Ομίλου, χωρίς να τους επιβαρύνει οικονομικά, ενώ
με πολύ μειωμένο κόστος, τους δίνει τη δυνατότητα
ασφαλιστικής κάλυψης μελών των οικογενειών τους.
Για το έτος 2019, 38 άτομα έκαναν χρήση του προγράμματος και 19 άτομα νοσηλεύτηκαν σε ιδιωτικά
νοσοκομεία χωρίς να επιβαρυνθούν.

Διακρίνοντας το ψυχολογικό βάρος που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε να διαχειριστούμε και
θέλοντας να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας
και να περάσουμε αυτήν την κρίση σαν μια οικογένεια, πήραμε την απόφαση να συνεργαστούμε
σε μόνιμη βάση με μία αναγνωρισμένη και άκρως
επαγγελματική ομάδα ειδικών ψυχολόγων, η οποία
είναι στη διάθεση όλων των εργαζομένων της Μύλοι Λούλη, για να παρέχουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους
το επιθυμούν.
Κάθε εργαζόμενος καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του (α’ βαθμού συγγένειας), μπορούν να καλέσουν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, επώνυμα ή
ανώνυμα, στην 24ωρη γραμμή Συμβουλευτικής και
Ψυχολογικής Υποστήριξης.

Συμμετοχή στον 37
Αυθεντικό Μαραθώνιο
ο

To Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019
η εταιρεία μας συμμετείχε, όπως κάθε χρόνο στον
κλασσικό μαραθώνιο της Αθήνας στα 5 και 10 χιλιόμετρα. Φυσικά είχαμε και ένα τολμηρό συνάδελφο
ο οποίος συμμετείχε και στον κλασσικό μαραθώνιο
των 42 χλμ. Για ακόμα μια χρόνια, η Μύλοι Λούλη
και η Kenfood ήταν εκεί και δήλωσαν το παρόν με
25 συναδέλφους μας οι οποίοι έτρεξαν, περπάτησαν και τερμάτισαν στους αγώνες των 5 και 10 χλμ
& 42.195χλμ!
Θερμά συγχαρητήρια στον μαραθωνοδρόμο μας
Νότη που τερμάτισε με πολύ καλό χρόνο! Στους
δρομείς 10 χλμ Γιάννη, Γρηγόρη, Νίκο, Γιάννη, Λήδα,
Νίκο, Γιώργο, Μανώλη, και Σπύρο και στους δρομείς
5χλμ Σπύρο, Όλγα, Μαρία, Κώστα, Μαρίνο, Γιώργο,
Γιάννη, Ασημένια, Δημήτρη, Ιωάννα, Ηλία, Απόστολο,
Σπύρο, Κώστα και Νίκο!
Ραντεβού στη διοργάνωση του 2020 με ακόμα περισσότερες συμμετοχές!

Χρειάστηκε να νοσηλευτώ για μια επέμβαση ρουτίνας στο
πόδι μου σε ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Η συζήτηση με
τον συνάδελφο του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού για
τις διαδικασίες της κάλυψης του ασφαλιστηρίου ήταν πολύ
ενημερωτική, χωρίς να αφήνει περιθώρια για απορίες. Η
ανταπόκριση στο πρόβλημα μου ήταν άμεση με όλες τις
πληροφορίες και την καθοδήγηση που έπρεπε να μου δοθούν για την δήλωση της επέμβασης. Δεν χρειάστηκε να
πληρώσω τίποτα και η υποστήριξη που είχα από την εταιρία
ήταν άψογη και φιλικότατη. Κάθε οικογένεια είναι μοναδική,
με διαφορετικούς τρόπους ζωής και εισοδήματα. Υπάρχει
όμως μια ανάγκη που είναι κοινή σε όλες τις οικογένειες. Η
διασφάλιση της υγείας και η απαλλαγή της από οικονομικές
υποχρεώσεις που δεν μπορεί να πληρώσει. Αν όμως συμβεί το «κακό συναπάντημα» όπως λέμε, όλα κινδυνεύουν να
χαθούν. Και ευτυχώς για μένα δεν χάθηκαν και ευχαριστώ
θερμά την Μύλοι Λούλη που ήταν δίπλα μου.
Χρύσα Π., εργαζόμενη Μύλοι Λούλη

Έχουν την δυνατότητα να καλούν όσες φορές επιθυμούν και να μιλάνε με τον ίδιο ειδικό ψυχολόγο.

Συχνά όλους μας απασχολούν
εργασιακά, οικογενειακά και
προσωπικά ζητήματα, τα οποία
μπορούν να δυσκολεύουν την
καθημερινότητά μας. Πλέον
με ένα απλό τηλεφώνημα μπορούμε να πέτυχουμε:

•
•
•
•

Μείωση του στρες
Διαχείριση των συναισθημάτων μας
Τόνωση του ηθικού μας
Βελτίωση της επικοινωνίας με τους
γύρω μας και με τα παιδιά μας
• Ενίσχυση της αισιοδοξίας μας
• Αποφόρτιση και ενδυνάμωση

Επίσης, για να ενημερωθούμε αναλυτικότερα
για τις υπηρεσίες της συμβουλευτικής γραμμής και τον τρόπο παροχής τους καθώς και για
τις επιπτώσεις του κορονωϊου, διοργανώθηκαν
δυο webinar όπου παρακολούθησαν ζωντανά
πάνω από 60 εργαζόμενοι καθώς και αρκετοί
εργαζόμενοι τα είδαν μαγνητοσκοπημένα.

Η ανησυχία για την υγεία των δικών μας προσώπων, η εργασία από το σπίτι μαζί με τα παιδιά, τα περιοριστικά μέτρα
κυκλοφορίας, η ανασφάλεια για το αύριο και η κοινωνική απόσταση, μου δημιούργησαν μεγάλο άγχος και χωρίς δεύτερη σκέψη κάλεσα την γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Ένοιωσα πραγματικά πολύ καλύτερα όταν συζήτησα για
τους φόβους μου και πως διαχειρίζομαι το άγχος μου και με την κατάλληλη καθοδήγηση που μου έδωσε η ψυχολόγος
άλλαξε η ψυχολογία μου. Αισθάνθηκα σαν να έφυγε ένα βάρος από επάνω μου. Ευχαριστώ πολύ τη Μύλοι Λούλη που
μας παρέχει αυτή την συνεργασία και έχω σκοπό να συνεχίσω και στο μέλλον.
Αλέξανδρος Ν., εργαζόμενος της Μύλοι Λούλη
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CSR Summer School
Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 υποδεχτήκαμε στις
εγκαταστάσεις μας στο Κερατσίνι, μετά από πρόταση του
Δικτύου CSR Hellas, τους συμμετέχοντες του Summer
School για την υλοποίηση του πρώτου ολοκληρωμένου
εκπαιδευτικού προγράμματος για την εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη και γίναμε χορηγοί της
5ης ημέρας της διοργάνωσης.
Το πρόγραμμα διάρκειας 5 ημερών, που υλοποιήθηκε από
23 έως 27 Σεπτεμβρίου 2019, ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του CSR HELLAS με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το
DEREE College, σε μία πρωτοπόρο συνεργασία δημόσιουιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στο εκπαιδευτικό επίπεδο με θέμα
την εταιρική κοινωνική ευθύνη και βιώσιμη ανάπτυξη.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις μας, στο Μύλο & στο Μουσείο Λούλη, να ακούσουν
για τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας από την κα Όλγα
Μάνου και έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την
εταιρεία μας και την φιλοξενία που δέχτηκαν.

Ινστιτούτο Εταιρικής
Ευθύνης (CRI)

Στην ειδική επιχειρηματική εκδήλωση «Εταιρική Διακυβέρνηση, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επενδύσεις» που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο NJV Athens
Plaza, από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) παρουσία
του εκπρόσωπου της DG ECFIN της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα και εκπροσώπων των Υπουργείων Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Ενέργειας και Περιβάλλοντος και της κας
Όλγας Μάνου Διευθύντριας Επικοινωνίας & Εταιρικής Υπευθυνότητας της Μύλοι Λούλη συζητήθηκε η προϋπόθεση και η
αναγκαιότητα ύπαρξης πολιτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας
και Βιώσιμης Ανάπτυξης στην προσέλκυση νέων επενδύσεων
στην Ελλάδα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον
12ο χρόνο παρουσίας του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI)
στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αξιολόγηση οργανισμών μέσω του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index.
Η κα Όλγα Μάνου σχολίασε ότι οι αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μόνο θετικά έχουν να φέρουν τόσο για την κοινωνία, όσο και για το περιβάλλον και είναι καίριας σημασίας
για την μακροβιότητα μιας επιχείρησης. Σημείωσε, επίσης, ότι
οι αμοιβαίες «πιέσεις» από όλη την αλυσίδα παραγωγής – από
τον προμηθευτή μέχρι τον καταναλωτή- για βιωσιμότητα μπορούν να επιφέρουν ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα.

Deree ACG Community Service day
Το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος Deree συνδιοργάνωσε μαζί με το τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Μύλοι
Λούλη στις 27 Νοεμβρίου 2019 την ACG
Community Service Day στο Κερατσίνι,
όπου παραβρέθηκαν φοιτητές και καθηγητές του Κολλεγίου.
Η δράση πραγματοποιείται κάθε χρόνο
από ομάδα μελών του Κολλεγίου που
συμμετέχουν εθελοντικά για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών με σκοπό να
προσφέρουν στο ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο. Εμείς παραχωρήσαμε τον χώρο
της Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας, δωρίσαμε την πρώτη ύλη, το αλεύρι και διαθέσαμε την τεχνογνωσία των ειδικών μας,
οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους εθελοντές ώστε να δημιουργηθούν αρτοσκευ-

άσματα, τα οποία στη συνέχεια διανεμηθήκαν σε ΜΚΟ.
Οι συμμετέχοντες εντυπωσιάστηκαν με
τη φιλοξενία, τους χώρους μας, το έργο
μας και συγκεκριμένα την σπουδαία
δουλειά που έχουμε κάνει στο Μουσείο
Λούλη για την διάδοση της ιστορίας του
ψωμιού, την προώθηση της σωστής διατροφής αλλά και για την καταπολέμηση
της σπατάλης τροφίμων.
Μας ευχαριστήσαν θερμά για τη υποστήριξη στη δράση τους, τη συνεισφορά
μας, την ευαισθησία μας αλλά και για την
άψογη συνεργασία κατά τη διάρκεια της
προετοιμασίας της ημέρας καθώς και
όλους όσους συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης.
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Δωρεά οχήματος 4χ4
στην Αστυνομία Μαγνησίας
Στα πλαίσια των δράσεων Εταιρικής
Υπευθυνότητας που υλοποιούμε,
δωρίσαμε ένα ολοκαίνουργιο, πλήρως εξοπλισμένο όχημα 4χ4 στο
Αστυνομικό Σώμα Μαγνησίας και
συγκεκριμένα στην Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019,
στο Αστυνομικό Μέγαρο Μαγνησίας
πραγματοποιήθηκε τελετή βράβευσης της εταιρείας «Μύλοι Λούλη»
καθώς και ο αγιασμός του οχήματος Ducia Duster 4x4, που φέρει όλο
τον απαραίτητο αστυνομικό εξοπλισμό, από σειρήνες και φάρους μέχρι
ασύρματο. Το παρών στην εκδήλωση
έδωσαν αξιωματικοί της Διεύθυνσης
της Αστυνομίας Μαγνησίας καθώς
και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Νίκος Λούλης, αποδεικνύοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η Μύλοι Λούλη στηρίζουν αδιάκοπα την
τοπική κοινωνία του Βόλου και της

Δωρεές αλεύρων
Η Μύλοι Λούλη πραγματοποίησε, για ακόμα μια συνεχή χρονιά,
δωρεές αλεύρων σε ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού της χώρας (παιδιά, απόρους, πολυτέκνους, ηλικιωμένους, πληγέντες
από φυσικές καταστροφές). Επιπλέον, για την υποστήριξη των
πληγέντων από τις πρόσφατες
φυσικές καταστροφές στην Αλβανία, παρέδωσε 1 τόνο άλευρα
στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Συνολικά, το 2019 έχουν παραδοθεί πάνω από 80 τόνοι αλεύρων σε όλη την Ελλάδα!

Μαγνησίας. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νίκος Λούλης δήλωσε: «Θεωρούμε καθήκον μας να
στηρίζουμε τα σώματα ασφαλείας,
την Αστυνομία, το Λιμενικό και την
Πυροσβεστική καθώς παράγουν ένα
έργο κάτω από αντίξοες συνθήκες
και με περιορισμένους προϋπολογισμούς. Εφόσον είμαστε σε θέση να
στηρίξουμε τα σώματα ασφαλείας,
το θεωρούμε προτεραιότητά μας και
το πράττουμε. Μόνο εάν η κοινωνία
ευημερεί θα μπορούμε και εμείς να
αναπτυσσόμαστε.
Είναι καθήκον μας δεδομένου ότι η
κοινωνική ευθύνη δεν είναι για μας
απλώς ένας τίτλος στο website μας,
αλλά τρόπος ζωής σε ό,τι κάνουμε.
Πέρα από εταιρεία είμαστε και άνθρωποι. Το να κοιμόμαστε πιο ασφαλείς είναι προς όφελος όλων».

Τόνοι (tn)
28

18

20
15

Εκκλησία Κοινωφελή Εκπαιδευτικά Δήμοι
Ιδρύματα Ιδρύματα

True Leader
by ICAP

Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 η
εταιρεία μας βραβεύτηκε για πέμπτη συνεχόμενη φορά στην απονομή του θεσμού των βραβείων
True Leaders από την ICAP. Η φετινή βράβευση πραγματοποιήθηκε
κατά τη διάρκεια Επίσημης Τελετής
που αποτελεί γιορτή του υγιούς
επιχειρείν. Το βραβείο παρέλαβε ο
κ. Νίκος Φωτόπουλος Διευθύνων
Σύμβουλος της Μύλοι Λούλη, στο
ξενοδοχείο Divani Caravel. Στην εκδήλωση παρέστησαν 300 περιπου
υψηλόβαθμα Στελέχη των σημαντικότερων επιχειρήσεων, εκπροσώπων της Κυβέρνησης αλλά και των
σημαντικότερων Φορέων Επιχειρηματικότητας της χώρας μας. Οι επιχειρήσεις που διακρίθηκαν αξίζουν
πολλών συγχαρητηρίων αφού κάλυψαν ταυτόχρονα πολλαπλά και δύσκολα κριτήρια.

Τιμητική Διάκριση για την Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας
Η επιτροπή αξιολόγησης του 4ου Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible 2019, απένειμε στη Μύλοι Λούλη την Τιμητική Διάκριση «Αξιοποίηση Ελληνικής Επιχειρηματικής Τεχνογνωσίας» για την Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας.
Η απονομή πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2019 στον
Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναϊς.
Η Μύλοι Λούλη όντας πάντα στο πλευρό του επαγγελματία
παρέχοντάς του εκτός, από άριστης ποιότητας άλευρα, τεχνικές γνώσεις και συμβουλές, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα

των πελατών της για εκπαίδευση και θέλοντας να τους στηρίξει ενεργά, ίδρυσε την Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας.
Στην αίθουσα της Ελληνικής Σχολής Αρτοποιίας, διοργανώνονται σεμινάρια και επιδείξεις τόσο για το προσωπικό της
Μύλοι Λούλη, όσο και για τους πελάτες-συνεργάτες της
εταιρείας, παρέχοντάς τους όλες τις τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις
σύγχρονες προκλήσεις και να ξεχωρίσουν.
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5η Εβδομάδα
Εθελοντισμού
Μύλοι Λούλη
Στο πλαίσιο των δράσεων
Εταιρικής Υπευθυνότητας
πραγματοποιήσαμε για 5η
συνεχόμενη χρονιά την
Εβδομάδα Εθελοντισμού,
αποδεικνύοντας έμπρακτα
την προσήλωσή μας στις αξίες,
το όραμα και το σεβασμό μας
στον Άνθρωπο, το Περιβάλλον
και την Κοινωνία.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήσαμε ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις
στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας και στον Δήμο Αλμυρού. Οι εργαζόμενοι της Μύλοι Λούλη ως εθελοντές,
ενώσαμε τις δυνάμεις μας με αίσθημα
κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης,
προσφέροντας για μια ακόμη χρονιά
απλόχερα το χρόνο και την αφοσίωση
μας μέσα από τις ακόλουθες δράσεις:
•

Εθελοντική δράση στη Σχολή Αρτοποιίας και το Μουσείο Λούλη για
τους συμμετέχοντες του εκπαιδευτικού προγράμματος για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, που οργανώθηκε

•
•

•
•
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ΣΥΝΤΑΓΗ

από το Δίκτυιο CSR Hellas.
Αιμοδοσία Κερατσινίου.
Περιβαλλοντική δράση στο Δήμο
Κερατσινίου με καλλωπισμό της
οδού Κανάρη και φύτεμα 78
δενδρυλλίων.
Αιμοδοσία Σούρπης.
Περιβαλλοντική δράση στην παιδική
χαρά της Αμαλιάλοπης Μαγνησίας
με καλλωπισμό προαύλιου χώρου,
βάψιμο οργάνων παιδικής χαράς και
περιμετρικών κάγκελων .
Οι εθελοντές εργαζόμενοι ανήλθαν στους 90, ενώ συλλέχτηκαν 45
φιάλες αίμα.

MΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΛΗ

Επίσκεψη Εκπαιδευτικών
στο «Μουσείο Λούλη»
Ομάδα εκπαιδευτικών από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά επισκέφτηκε το
Μουσείο Λούλη στις 9 Ιανουαρίου 2020 με στόχο
την ενημέρωσή τους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται σχετικά με τον πολιτισμό,
τη διατροφή, το περιβάλλον καθώς και την ιστορία
της βιομηχανίας άλεσης. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην ενημερωτική αυτή
επίσκεψη είχαν ειδικότητα σε πολιτιστικά θέματα
καθώς και σε θέματα αγωγής υγείας, προκειμένου
μέσα από αυτήν την επίσκεψη να μπορέσουν να
εμπλουτίσουν τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα που
υλοποιούν οι ίδιοι στα σχολεία.
Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τα διαδραστικά προγράμματα του Μουσείου και συνεχάρησαν τη διευθύντρια του Μουσείου κα Όλγα
Μάνου για το αξιόλογο έργο που έχει γίνει καθώς και
την εμπειρία που προσφέρει το «Μουσείο Λούλη».

Ζυμωτό αργής ωρίμανσης
ή αλλιώς "Ορεινό"
Υλικά

Εκτέλεση

•
•
•
•
•
•
•

1. Ζυμώνουμε όλα τα υλικά μαζί κρατώντας στην άκρη 150 γρ.
από το νερό.
2. Ζυμώνουμε 5' στην αργή ταχύτητα και 4-5' στην γρήγορη ταχύτητα,
προσθέτοντας τα 100 γρ. νερό στα τελευταία λεπτά ζυμώματος.
3. Ξεκουράζουμε την ζύμη μας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
για 90-120 λεπτά ή μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.
4. Κόβουμε την ζύμη μας σε 3 καρβέλια 1450 γρ.
5. Πλάθουμε ελαφριά και τοποθετούμε στην στόφα στους 30°C
με 70% υγρασία για 45 λεπτά.
6. Χαράζουμε και φουρνίζουμε στους 210 βαθμούς με ατμούς.

2.500 γρ. Ζυμωτό
50 γρ. αλάτι
10 γρ. μαγιά
50 γρ. κρασί λευκό
30 γρ. σταφιδίνη
1.750 γρ. νερό
50 γρ. ελαιόλαδο

