Δημιουργούμε
αξία για την
ανθρώπινη
διατροφή.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Καλωσόρισμα
Αγαπητοί συνεργάτες και φίλοι,
Στην εταιρεία μας έχουμε ένα όραμα, να
δημιουργούμε αξία για την ανθρώπινη διατροφή.
Ξεφυλλίζοντας το εφημεριδάκι μας θα αντιληφθείτε πως όλες μας οι ενέργειες αποσκοπούν στην εκπλήρωση του οράματός μας το
οποίο και πιστεύουμε πως θα πετύχουμε εάν
πρωτοπορούμε και αναπτυσσόμαστε, με περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα,
δημιουργώντας αξία παράλληλα για τους
πελάτες μας, τους εργαζόμενους μας, τους
μετόχους μας και την κοινωνία.
Βασικός μας στόχος άλλωστε είναι να παράγουμε και να διαθέτουμε ποιοτικές,
καινοτόμες & ανταγωνιστικές πρώτες ύλες καθώς και να προσφέρουμε υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες στην αγορά τροφίμων.

ARTOZA

Οφείλω για άλλη μια φορά να αναγνωρίσω την τεράστια προσπάθεια που καταβάλει το προσωπικό σε όλη την εταιρεία. Μέσα από τη συνεχή, δημιουργική και
παθιασμένη δουλειά όλη η ομάδα μας συμβάλει στο να μπορεί η εταιρεία μας να
διακρίνεται και να επιτυγχάνει συνεχώς. Είμαι υπερήφανος που ηγούμαι αυτής
της εξαιρετικής ομάδας ανθρώπων!

Η Μύλοι Λούλη για άλλη μια
φορά συμμετείχε επιτυχώς στην
16η διεθνή έκθεση «ARTOZA»,
η οποία έλαβε χώρα στο
Μetropolitan Expo από τις 22 έως
τις 25 Φεβρουαρίου 2019.

Είμαι σίγουρος πως η εταιρεία μας θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο την ανάπτυξη
της και θα συνεχίσει να είναι η ηγετική εταιρεία του χώρου μας στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ελπίζω και πιστεύω πως σύντομα θα έχετε στα χέρια σας και το επόμενο τεύχος
μας καθώς οφείλω να ομολογήσω πως τα θέματα που είχαμε προς ανάδειξη ήταν
πολλά και αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε αυτή την έκδοση μόνο σε ένα κομμάτι των ενεργειών που κάναμε το τελευταίο έτος.

Η Μύλοι Λούλη έδωσε το δυναμικό παρόν σε αυτήν την κορυφαία συνάντηση παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό το ειδικό μείγμα Low GI Ευ Ζην, για
ψωμί χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη καθώς και το αλεύρι Τύπου 70% Super Δυνατό.
Οι πελάτες είχαν την ευκαιρία να κάνουν και «γευστική δοκιμή», αφού το περίπτερό μας προσέφερε νόστιμες αρτολιχουδιές προερχόμενες και από τα παραπάνω
καινοτόμα προϊόντα.

2η Γιορτή Ψωμιού

Καλή ανάγνωση!

Nίκος Λούλης

Η «ARTOZA», η πλέον εξειδικευμένη έκθεση στην αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική, δίνει την ευκαιρία σε επαγγελματίες του χώρου από όλο τον κόσμο να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις
και φυσικά να προωθήσουν τα προϊόντα τους.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η «Γιορτή ψωμιού», στο Βόλο.
ΕΚΔΌΤΗΣ
Μύλοι Λούλη Α.Ε.

ΣΥΝΤΑΞΗ
Τμήμα Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ
Δημιουργικό τμήμα

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ
Σπετσών 1, 187 55
Κερατσίνι
Τ: 210 40 90 100
F: 210 40 90 150
info@loulisgroup.com
www.loulismills.gr

Με τη συνεργασία της Clivanexport, του Σωματείου Αρτοποιών Μαγνησίας καθώς και της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος η «γιορτή» μας κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του
κόσμου.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα μπροστά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από τις 10 έως τις 14 Οκτωβρίου 2018. Μέσα σε αυτές
τις πέντε ημέρες παρευρέθηκαν στο περίπτερό μας και συμμετείχαν στις δράσεις μας 26.000 άτομα, μεταξύ των οποίων
πάνω από 1.200 παιδιά.
Οι επισκέπτες μας είδαν από κοντά πως αλέθεται το αλεύρι
στον παραδοσιακό μας πετρόμυλο και συμμετείχαν στην αυθεντική διαδικασία της αρτοποίησης, μέσω του βιωματικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε, αναγνώρισαν την αξία του
φούρνου της γειτονιάς και τη διατροφική αξία του ψωμιού.

loulismills.gr
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Αναβάθμιση τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου Κερατσινίου

Συμμετοχή σε εκθέσεις
GULFOOD

HOFEX

Για ακόμα μια χρονιά οι τεχνικοί της εταιρείας Μύλοι Λούλη
και η Kenfood επισκέφτηκαν το Ντουμπάι από τις 17 έως τις
21 Φεβρουαρίου, προκειμένου να συμμετέχουν στην έκθεση
Gulfood 2019. Οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για όλα τα προϊόντα μας, καθώς και να
τα γευθούν, στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, όπου απέσπασαν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η Μύλοι Λούλη συμμετείχε για πρώτη φορά στην εμπορική έκθεση Hofex 2019, η οποία διεξάχθηκε από τις 7 έως τις 10 Μαΐου, στο Convention and Exhibition Centre, στο Χονγκ Κονγκ,
στην προσπάθειά της να ανοίξει νέους δρόμους εξαγωγών.

Love to Bake | Avenue
Οι Μύλοι Αγίου Γεωργίου, γιορτάζοντας την πιο όμορφη εποχή του χρόνου το Σάββατο
1η Δεκεμβρίου, έστησαν την κουζίνα τους στο εμπορικό κέντρο Avenue (Λεωφ. Κηφισίας 41-47), προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους ένα εορταστικό live cooking show.
Σε ένα παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό, οι αγαπημένες food bloggers
Mamatsita, Madame Ginger και η ζαχαροτέχνης Sugarcake, έκαναν τα μαγικά τους.
Αρώματα από γλυκές και αλμυρές λιχουδιές γέμισαν το εμπορικό κέντρο, ενώ μικροί
και μεγάλοι δεν χόρταιναν να δοκιμάζουν τις λαχταριστές γεύσεις. Η διασκέδαση
δεν σταμάτησε εκεί βέβαια, ειδικά για τους μικρούς μας φίλους, αφού υπήρχαν πολλές δημιουργικές δραστηριότητες για να απασχοληθούν. Την παρουσίαση της εκδήλωσης είχε αναλάβει η δημοσιογράφος Ελιάνα Χρυσικοπούλου, η οποία έδωσε
ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση.
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Bake a Wish
Η ζωή γίνεται ακόμη πιο γλυκιά όταν εκπληρώνεις τις
ευχές παιδιών που το έχουν
ανάγκη, ψήνοντας τα αγαπημένα muffins! Σε αυτό το πλαίσιο, η αγαπημένη σειρά Easy
Bake από τους Μύλους Αγίου
Γεωργίου μπαίνει στο φούρνο για να βοηθήσει το ΚάνεΜια-Ευχή Ελλάδος στο γλυκό
του έργο. Με το πρόγραμμα
Bake-A-Wish, δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές ψήνοντας ένα muffin
Easy Bake με γεύση βανίλια ή
σοκολάτα, να συλλέξουν από
το άμεσο περιβάλλον τους
δωρεές για τον Οργανισμό
και το έργο του.
«Είναι πολύ γλυκό να ψήνεις για όσους αγαπάς, ακόμη πιο γλυκό όμως είναι να
εκπληρώνεις ευχές μικρών
παιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Εύη Λούλη, Διευθύντρια
Καταναλωτικών
Προϊόντων και Μάρκετινγκ
των Μύλων Αγίου Γεωργίου.

Το πρώτο τρίμηνο του 2019 ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός εξοπλισμού του τμήματος ποιοτικού ελέγχου στο Κερατσίνι, με τελευταίας τεχνολογίας μοντέλα των οίκων Γερμανίας Brabender GmbH & Co KG και
Γαλλίας Chopin. Πιο συγκεκριμένα, αναβαθμίστηκαν
οι συσκευές Φαρινογράφου, Εξτενσογράφου και Βισκογράφου. Όλες οι συσκευές Brabender GmbH & Co
KG φέρουν το νέο web-based και multi-platform λογισμικό Meta-Bridge. Με αυτόν τον τρόπο τα γραφήματά
μας καταχωρούνται ψηφιακά, αποφεύγοντας τις εκτυπώσεις και την κατανάλωση χαρτιού.
Επίσης, έγινε εκσυγχρονισμός του Αλβεογράφου
με το νέο μοντέλο AlveoLab με web-based και multiplatform λογισμικό. Η συγκεκριμένη συσκευή πετυχαίνει μεγαλύτερη επαναληψιμότητα αποτελεσμάτων,
καθώς είναι εξοπλισμένη με κλειστό θάλαμο δοκιμής
συγκεκριμένων συνθηκών και αυτοματισμού, μειώνοντας την παρέμβαση του χειριστή σε μεγάλο βαθμό.

Επίσκεψη στην Muhlenchemie
Τον Φεβρουάριο 2019 οι συνάδελφοι του τμήματος R&D κ.κ. Κ.
Κερεστετζής & Σ. Τσιβάκας μαζί με τον Διευθυντή του εργοστασίου Κερατσινίου κ. Α. Τσέλο συμμετείχαν, σε τριήμερη εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της Muhlenchemie σε Αμβούργο
και Wittenberg. Η Muhlenchemie είναι μια από τις μεγαλύτερες
εταιρείες στον κλάδο των βοηθητικών υλών και μειγμάτων με
ετήσιο κύκλο εργασιών 500 εκατομμυρίων και πάνω από 1300
εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Οι εμπειρίες και τα ερεθίσματα που αποκόμισαν είναι πολλά, αφού η εκπαίδευσή τους πραγματοποιήθηκε από μια κορυφαία εταιρεία του χώρου.

Επίδειξη
προϊόντων
Kenfood
Σε επίδειξη των προϊόντων της προχώρησε η
Kenfood την Κυριακή 14
Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων Event
Plaza, στην Κοζάνη.

Εκπαίδευση στη Grand Moulin
De Paris
Στις 29 Μαρτίου 2019 οι τεχνικοί σύμβουλοι της Μύλοι Λούλη κ. Fricker Otmar & κ. Δημήτρης Φραγκογιάννης μαζί με
τον υπεύθυνο του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης κ. Σιδέρη
Τσιβάκα, επισκέφτηκαν τη Grand Moulin De Paris στο Παρίσι
όπου πραγματοποιήθηκε διήμερη εκπαίδευση στις νέες τάσεις των αλεύρων.

Ο κ. Χρήστος Τσουμάνης, τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας,
ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις
πρωτοποριακές λύσεις
και τα μοναδικά πλεονεκτήματα που προσφέρει
η εταιρεία στον τομέα
της ζαχαροπλαστικής
και της αρτοποιίας.
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1o Business Day

Πανόραμα Επιχειρηματικότητας
Ενεργό συμμετοχή είχε ο πρόεδρος της Μύλοι Λούλη, κ. Νίκος Λούλης, στο μεγαλύτερο πολυσυνέδριο σε θέματα επιχειρηματικότητας
και επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων, το 9Ο Πανόραμα
Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου 2019 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση νέων
18-35 ετών σχετικά με τις τάσεις, τις επαγγελματικές επιλογές καθώς
και τις προοπτικές που προσφέρουν περίπου 21 κλάδοι της οικονομίας, προκειμένου να επιλέξουν τη βέλτιστη πορεία είτε ως στελέχη
επιχειρήσεων είτε ως επιχειρηματίες. Ο κ. Νίκος Λούλης, εισηγήθηκε του θέματος «εξελίξεις στον κλάδο της Βιομηχανίας Τροφίμων:
τάσεις και ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα και απασχόληση».

Επίσκεψη του ΣΕΒ στη Σούρπη

Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Μύλοι Λούλη στη Σούρπη
Μαγνησίας βρέθηκε κλιμάκιο του ΣΕΒ στις 17 Δεκεμβρίου 2018, μετά
από πρόσκληση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης που έγινε για
τις αλλαγές και τις εξελίξεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Επίκεντρο της επίσκεψης ήταν η περιφερειακή ανάπτυξη και ο ψηφιακός
μετασχηματισμός της παραγωγής.

Packaging
Innovation Award
Το βραβείο Gold απέσπασε η 2yolk Branding &
Design για τον επανασχεδιασμό και την ανανέωση
συσκευασιών των προϊόντων Easy Bake των Μύλων Αγίου Γεωργίου, στα πλαίσια της απονομής των
Packaging Innovation Awards 2019 που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 στο gazARTE.
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Την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε
το 1ο Business Day για το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας στις εγκαταστάσεις της Μύλοι
Λούλη στο Κερατσίνι. Στο Business Day ήρθαν
στην εταιρεία μας 22 νέα παιδιά (τελειόφοιτοι
ή απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ) που αναζητούν δουλειά ή αποφασίζουν τώρα την καριέρα που
θα ακολουθήσουν. Η Μύλοι Λούλη, μέσω της
συμμετοχής της, στα πλαίσια της εταιρικής
υπευθυνότητας, άνοιξε τις πόρτες της στους
νέους παρουσιάζοντάς τους την εταιρεία, τις
δράσεις της και τα προϊόντα της. Η επιβράβευση και η αναγνώριση για όλη την προσπάθεια πριν αλλά και κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, αποτυπώθηκε με τα θετικά σχόλια
των φοιτητών οι οποίοι συμμετείχαν.

1ο Ετήσιο ATHEX Small
Cap Conference
Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών διοργάνωσε
το 1ο Ετήσιο SMALL CAP CONFERENCE το οποίο
διεξάχθηκε στο κτίριο του Χρηματιστηρίου στις 16
& 17 Οκτωβρίου 2018, όπου ο Πρόεδρος της εταιρείας Μύλοι Λούλη κ. Νίκος Λούλης μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίκο Φωτόπουλο και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της KENFOOD κ. Γιάννη
Λουλουδάκη πραγματοποίησαν αναλυτικές παρουσιάσεις της Μύλοι Λούλη ΑΕ. Το συνέδριο έδωσε τη
δυνατότητα σε 14 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.

ENDEAVOR-OPAP
Στη Μύλοι Λούλη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
πραγματοποιήθηκε σεμινάριο σε θέματα αυτοματισμού εργοστασίου στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 σε 21
νέους επιχειρηματίες, στο πλαίσιο συμμετοχής της
στο πρόγραμμα «ΟΠΑΠ forward» το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τον διεθνή μη κερδοσκοπικό
οργανισμό Endeavor. Στόχος του προγράμματος είναι η εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη
εταιρειών προκειμένου να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις
που καινοτομούν και συνεχώς αναπτύσσονται.

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Des Champs

Extra Τσουρεκιού

Το Des Champs είναι ένα νέο
αλεύρι σίτου, το οποίο αποτελεί
πηγή πρωτεϊνών και είναι ιδανικό για γαλλική μπαγκέτα, ψωμί
του τοστ, κρουασάν και ψωμάκια
σάντουιτς. Το άρωμα προζυμιού
σίκαλης, το χρυσοκίτρινο χρώμα
της κόρας και η υπέροχη ρουστίκ
γεύση του αποτελούν την ιδανική
επιλογή για τους επαγγελματίες
αρτοποιούς προκειμένου να δημιουργήσουν ευφάνταστους γευστικούς συνδυασμούς.

Η Μύλοι Λούλη, θέλοντας συνεχώς να διευκολύνει το έργο των πελατών της, έπειτα από
αρκετούς μήνες δοκιμών, σας παρουσιάζει
το Extra Τσουρεκιού, ένα αλεύρι από μαλακά σιτάρια πολυτελείας, ενισχυμένο και εξειδικευµένο, αποκλειστικά για τη δημιουργία
τσουρεκιού. Με το Extra Τσουρεκιού, αποφεύγεται το «κάθισμα» των τσουρεκιών μετά το
ψήσιμο, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής και φρεσκάδας των προϊόντων και επιπλέον, ο επαγγελματίας αισθάνεται πιο ασφαλής για την επιτυχία του αποτελέσματος!

Χειροποίητης
Μπουγάτσας
Η Μύλοι Λούλη σας παρουσιάζει το Χειροποίητης Μπουγάτσας, ένα νέο αλεύρι, για την
παραγωγή υψηλής ποιότητας, χειροποίητου
φύλλου μπουγάτσας, με μεγάλη εκτατότητα.
Προσφέρει σταθερότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος και υψηλή διατηρησιμότητα
της τραγανότητας του φύλλου.

Μείγμα
Quinograin
Quinoa, chia και σουσάμι είναι τα
βασικά συστατικά του νέου μείγματος που δημιουργήσαμε για την
παρασκευή μαύρου ψωμιού, το
Quinograin. Αποτελεί πηγή εδώδιμων ινών και πρωτεϊνών, ενώ έχει
μοναδική γεύση και υφή. Η γρήγορη διαδικασία αρτοποίησης εκτιμάται από τους επαγγελματίες αρτοποιούς οι οποίοι έχουν πλέον στα
χέρια τους ένα εξαιρετικό προϊόν
ιδανικό για την παρασκευή μπαγκέτας, ψωμιού για τοστ και χάρμπουγκερ καθώς και κρουασάν.

Oh my! από την Kenfoοd
Oh my Pancake!
Oh my Crepe!
Oh my Waffle!

Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή μειγμάτων της Kenfood για βάφλα, κρέπα και pancakes,
τρεις απολαυστικές επιλογές που δεν πρέπει να λείπουν από κανένα μενού. Απλά προσθέτετε νερό και έχετε τις πιο λαχταριστές ζύμες για βάφλα, κρέπα και pancakes ώστε
να δημιουργήσετε ευφάνταστες αλμυρές ή γλυκές εκδοχές, αφού οι συνδυασμοί υλικών που θα απογειώσουν τη γεύση είναι αμέτρητοι!

Σιρόπια παγωτού από την Kenfood
Για το παγωτό, για τη βάφλα,
για την κρέπα, για τα pancakes,
για το γιαούρτι, για όπου αλλού τα φανταστείτε, τα σιρόπια
της Kenfood είναι εδώ ώστε να
δώσουν το κάτι παραπάνω στη
γεύση! Σε 4 υπέροχες γεύσεις,
σοκολάτα, καραμέλα, φράουλα
και βύσσινο, και σε φρέσκια, μοντέρνα συσκευασία, ολοκληρώνουν τις γλυκές σας δημιουργίες!
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Μετεγκατάσταση Κέντρου Αποθήκευσης
& Διανομής Αττικής στη Μάνδρα
Η Μύλοι Λούλη τον Μάιο του 2018 αγόρασε ισόγεια αποθήκη συνολικής επιφάνειας 2.250 τ.μ., η οποία βρίσκεται σε
οικόπεδο εμβαδού 8.800 τ.μ., στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, σε κομβικό σημείο, στη θέση «Γούβα - Μεσαία Γέφυρα», επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Θηβών. Το τίμημα για την απόκτηση και ανακαίνισή της ανήλθε στα 2,8
εκατ. ευρώ. Η αγορά του ακινήτου έγινε λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της προ υπάρχουσας ιδιόκτητης αποθήκης της εταιρείας, που βρισκόταν στην Πάροδο Ιεράς Οδού, αρ. 131, του Δήμου Αιγάλεω, για την κατασκευή έργων
της Αττικό Μετρό.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι νέες σύγχρονες και κλιματιζόμενες
εγκαταστάσεις στις οποίες μεταφέρθηκε το
Κέντρο Αποθήκευσης Διανομής Αττικής από
την 1η Οκτωβρίου 2018 σε συνάρτηση με το
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό έχει συμβάλει
στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των
αποθεμάτων, καθώς και στην καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας, ενώ
βοηθά σημαντικά στην πραγματοποίηση των
στόχων της για συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση.
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ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Σεμινάριο Πωλήσεων

Κοπή Πίτας 2019

Διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια παρακολούθησαν οι πωλητές επαγγελματικών προϊόντων, στην Σούρπη 16 Μαρτίου
και 22 Ιουνίου και στο Κερατσίνι 30 Μαρτίου και 1 Ιουνίου
2019 αντίστοιχα. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, προετοιμάστηκαν και προσαρμόστηκαν από την KPMG Greece, στις πραγματικές και καθημερινές ανάγκες και προκλήσεις, τις οποίες
αντιμετωπίζουν οι πωλητές της εταιρείας μας.

Σε εξαιρετικό κλίμα υποδεχτήκαμε τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους στον Βόλο και στο Κερατσίνι, για την εκδήλωση της
πρωτοχρονιάτικης πίτας, στις 26 Ιανουαρίου και 10 Φεβρουαρίου
αντίστοιχα. Για τους μικρούς μας φίλους, διοργανώθηκε παράλληλα
γιορτή, στην οποία διασκεδαστές φρόντισαν για τη δημιουργική τους
απασχόληση. Ο κ. Νίκος Λούλης, Πρόεδρος της εταιρείας, ευχήθηκε στους παρευρισκόμενους των εκδηλώσεων καλή και παραγωγική
χρονιά. Κατόπιν ακολούθησε η κοπή της πίτας και μέσα σε μία γιορτινή και ευχάριστη ατμόσφαιρα, κληρώθηκαν δωροεπιταγές στους
εργαζομένους. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με το μοίρασμα εκλεκτών λιχουδιών στους μικρούς μας φίλους.

Σεμινάριο Διευθυντών
Στις 20 Ιουνίου 2019 ολοκληρώθηκε ο κύκλος σεμιναρίων
της KPMG Greece, 48 συνολικών ωρών, με τίτλο «Managerial
Skills», την οποία παρακολούθησε η Διευθυντική ομάδα της
εταιρείας μας.

Συμμετοχή στον 36ο Αυθεντικό Μαραθώνιο

Άσκηση διάσωσης
σε ύψος
Την Τετάρτη 22 Μαϊου 2019 στη Βιομηχανική μονάδα Σούρπης έγινε επίδειξη
χρήσης αντιπτωτικού εξοπλισμού διάρκειας 2 ωρών και στη συνέχεια άσκηση
διάσωσης σε ύψος από ειδικευμένο
προσωπικό της εταιρίας STOP ΑΕΒΕ.
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο
προαύλιο χώρο των σιλό σίτου. Αφορούσε την περίπτωση διάσωσης εργαζομένου ύστερα από πτώση από σιλό
και συμμετείχαν 6 εργαζόμενοι.

Άσκηση πυρασφάλειας
στη Μάνδρα Αττικής

Άσκηση εκκένωσης
εργοστασίου Σούρπης

Μια ακόμα άσκηση πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου
2019 για τους εργαζόμενους στη νέα μας αποθήκη στη
Μάνδρα Αττικής. Συμμετείχαν 9 άτομα και ενημερώθηκαν για θέματα πυρασφάλειας, ασφάλειας κατά την
εργασία τους και για μέσα ατομικής προστασίας.

Στις 21 Μαΐου 2019 στη βιομηχανική μονάδας Σούρπης, κλιμάκιο
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλμυρού επισκέφτηκε το εργοστάσιο και πραγματοποίησε άσκηση πυρασφαλείας και εκκένωσης του χώρου. Στην άσκηση συμμετείχαν 42 εργαζόμενοι και
ήταν συνολικής διάρκειας 2 ωρών.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος είναι η γέφυρα που ενώνει το θρύλο με την ιστορία και αναδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης και ψυχής. Αποτελεί μια δεξαμενή αξιών, κοινωνικής συνείδησης, περιβαλλοντικής ευαισθησίας, φιλίας και αλληλεγγύης. Για ακόμα μια χρόνια, η Μύλοι Λούλη ήταν εκεί την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 και δήλωσαν το παρόν με 20 συναδέλφους
μας οι οποίοι έτρεξαν, περπάτησαν και τερμάτισαν στους αγώνες των 5 και 10 χλμ & 42.195χλμ! Θερμά συγχαρητήρια στους:
Νίκο, Γρηγόρη, Νίκο, Γιάννη, Γιώργο, Μανώλη, Όλγα, Κωνσταντίνο, Λήδα, Ευγενία, Χάρη, Μαρία, Κώστα, Μαρίνο, Γιώργο, Νίκο,
Γιάννη, Δημήτρη, Ηλία και Νίκο! Ραντεβού στη διοργάνωση του 2019 με ακόμα περισσότερες συμμετοχές!

Επιτυχόντες Πανελλήνιων
Εξετάσεων 2019
Τη χαρά της επιτυχίας γεύτηκαν τα παιδιά των συναδέλφων
μας που κατάφεραν να συγκεντρώσουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις υψηλές βαθμολογίες και τους έδωσαν το
εισιτήριο της εισόδου στις σχολές της προτίμησής τους. Θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους και στα παιδιά τους:
›› Λεωνίδα Κοζανίτη - Μοριακή Βιολογία και Γενετική
(Αλεξανδρούπολη & Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)
›› Χρήστο Γκαραγκάνη - Μηχανολόγων Μηχανικών (Χανιά)
›› Ανδρέα Κρομμύδα - Ειδικών Επιστημών & Τεχνολογίας
(Ηράκλειο)
›› Γιάννη Μαρέδη – Σχολή Οικονομικών (Βόλος)
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Συμβόλαιο παροχής
ομαδικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνεχίσαμε τη συνεργασία την «Ευρωπαϊκή Πίστη», ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καλύπτει όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου, χωρίς να
τους επιβαρύνει κοστολογικά, ενώ με πολύ μειωμένο
κόστος, τους δίνει την δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης μελών των οικογενειών τους. Για το έτος 2018, 103
άτομα έκαναν χρήση του προγράμματος και 21 άτομα
νοσηλεύτηκαν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

2nd Sustainable Talks
Στις 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της
Μύλοι Λούλη στο Κερατσίνι, το 2ο κατά σειρά Sustainable Talks,
με θέμα τη σπατάλη των τροφίμων (Food Waste) του ΕλληνόΑμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, συνιδρυτής του «Μπορούμε» και ο κος Δημήτρης
Νέντας, Διευθυντής Λειτουργιών της «Τράπεζας Τροφίμων»,
ενώ την εκδήλωση προλόγισε ο κύριος Νίκος Λούλης. Το 2ο
Sustainable Talks υποδέχτηκε αρκετούς εκπροσώπους διάφορων κλάδων της ελληνικής αγοράς, κυρίως του χώρου των τροφίμων, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στο συνέδριο. Στόχος του
2ου Sustainable Talks ήταν να παρουσιάσει το φαινόμενο της
σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα, τον τρόπο λειτουργίας των
οργανώσεων «Μπορούμε» και «Τράπεζα Τροφίμων», καθώς και
τους επιμέρους στόχους και επιτυχίες τους μέχρι σήμερα.

Δωρεά στο Κέντρο
Υγείας Αλμυρού

Δωρεά κοντέϊνερ για τις ανάγκες
της ανασκαφικής έρευνας

Σε άμεση αντικατάσταση των ελαστικών
ενός ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας
Αλμυρού προχώρησε η Μύλοι Λούλη, τον
Ιούλιο 2019. Το κέντρο Υγείας Αλμυρού
είχε καταθέσει σχετικό αίτημα και η Μύλοι
Λούλη ανταποκρίθηκε άμεσα προκειμένου
να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά
των ασθενών της περιοχής του Αλμυρού.

Ένα κοντέινερ προσέφερε η Μύλοι Λούλη στο Τμήμα Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων & Μουσείων για τις ανάγκες του πενταετούς ερευνητικού προγράμματος (2018-2022) στη θέση «Μαγούλα
Πλατανιώτικη» της περιοχής Πλατάνου Αλμυρού. Η προϊσταμένη
του τμήματος αποδέχθηκε την ευγενική προσφορά της εταιρείας
μας με θερμά ευχαριστήρια, καθώς όπως υποστήριξε αυτή η μεγάλη
βοήθεια θα μπορέσει να λύσει σοβαρά προβλήματα αποθήκευσης
υλικών και εργαλείων.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

CRI INDEX Μύλοι Λούλη: Βραβείο BRONΖE
Το βραβείο BRONZE απέσπασε η Μύλοι Λούλη για τη συνολική της στρατηγική εταιρικής βιωσιμότητας,
σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης στις 13 Ιουνίου 2019 στο Wyndham Grand Athens.
Για 11η συνεχόμενη χρονιά το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης
(Corporate Responsibility Institute) ανέδειξε και επιβράβευσε
τις ελληνικές εταιρείες που κάνουν τη διαφορά στο υπεύθυνο επιχειρείν, σύμφωνα µε τον Εθνικό ∆είκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index, ο οποίος βασίζεται στα διεθνή κριτήρια του
Business in the Community (BITC). Η Μύλοι Λούλη έχοντας
ενσωματώσει αποτελεσματικές και μετρήσιμες υπεύθυνες
πρακτικές στη στρατηγική της, αξιολογήθηκε μέσα από ένα
διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών της στους τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το
περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά. Έλαβε επίσης
τη Διάκριση: Έπαινος για το Περιβάλλον (Environment). Το
βραβείο παρέλαβε η κα Όλγα Μάνου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικής Υπευθυνότητας.

ICAP Group - Βράβευση «True Leaders»
Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 η Μύλοι Λούλη βραβεύτηκε για τέταρτη συνεχόμενη φορά στην απονομή του θεσμού των βραβείων True Leaders από την ICAP. Η
ICAP Group, η μοναδική εταιρεία αναγνωρισμένη ως Rating Agency από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την European Securities and Markets Authority (ESMA),
αναγνώρισε για 8η συνεχή χρονιά, τις 61 Εταιρείες και τους 9 Ομίλους – Ηγέτες,
βασιζόμενη σε τέσσερα μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματά τους. Η λαμπρή τελετή πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Divani Caravel Athens και σε αυτή συμμετείχαν 300 Ανώτατα Στελέχη της ελληνικής
αγοράς. Οι επιχειρήσεις που διακρίθηκαν αξίζουν πολλών συγχαρητηρίων αφού
κάλυψαν ταυτόχρονα πολλαπλά και δύσκολα κριτήρια, κόντρα στο γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για την οικονομία της χώρας μας. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Νίκος Φωτόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Μύλοι Λούλη.

Τράπεζα Αίματος

Δωρεά Drone
Ένα drone τελευταίας τεχνολογίας δώρισε η Μύλοι Λούλη, στις 21 Μαΐου 2019, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Δρυμώνα-Αλμυρού, στο πλαίσιο άσκησης πυρόσβεσης γενικού συναγερμού και εκκένωσης των κτιρίων της βιομηχανικής μονάδας Σούρπης.
Oι συμμετέχοντες εργαζόμενοι της Μύλοι Λούλη είχαν την δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και την ετοιμότητά
τους σχετικά με την προστασία του εργοστασίου της εταιρείας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης ο διευθυντής του εργοστασίου κ. Λεωνίδας Κοζανίτης παρέδωσε το drone στον Υποπυραγό κ. Παναγιώτη Γκουγκουτούδη, ο οποίος με την σειρά του ευχαρίστησε θερμά την εταιρεία για την ευρύτερη κοινωνική
προσφορά της στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
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Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά
πραγματοποιήθηκε
εθελοντική αιμοδοσία στις βιομηχανικές
μονάδες της Σούρπης και του
Κερατσινίου και καταφέραμε να
συλλέξουμε 52 φιάλες αίματος,
επιτυγχάνοντας αύξηση 10% των
εθελοντών σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους αιμοδότες
συναδέλφους που στήριξαν την
τράπεζα αίματος έτσι ώστε να
σταθούμε δίπλα στις οικογένειες
των 9 συναδέλφων μας που το
χρειάστηκαν και χορηγήσαμε 21
φιάλες αίμα. Η τράπεζα αίματός
μας στηρίζεται στους συναδέλφους εθελοντές αιμοδότες και σκοπός της είναι η συντήρηση διαρκούς παρακαταθήκης αίματος.

5η Ετήσια Έκθεση
Βιωσιμότητας
Για πέμπτη κατά σειρά χρονιά
εκδώσαμε Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα GRI
Standards, που επιβεβαιώνει τις
δεσμεύσεις της Μύλοι Λούλη
προς όλους τους συμμετόχους
μας και το περιβάλλον. Σε αυτή
την έκθεση περιγράφονται οι
υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές που υλοποιούμε με σκοπό να αφήνουμε πίσω μας, κάθε
χρόνο της λειτουργίας μας θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον,
την κοινωνία και την οικονομία.
www.loulismills.gr/koinoniki-efthyni.
Για αποστολή εντύπου, επικοινωνήστε με το τμήμα
Εταιρικής Υπευθυνότητας (τηλ: 2421094545)
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΛΗ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Νέα ιστοσελίδα Μουσείου
Μια νέα, σύγχρονη και εύκολη στη χρήση ιστοσελίδα δημιούργησε η Net Studio για το Μουσείο Λούλη.
Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στην ελληνική και την αγγλική
γλώσσα, ενώ οι επισκέπτες της έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις θεματικές ενότητες του μουσείου καθώς και
να περιηγηθούν στις συλλογές και τα εκθέματά του.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι όσοι επιθυμούν να το επισκεφτούν
έχουν πλέον την δυνατότητα να κάνουν κράτηση online αλλά
και να ενημερωθούν αναλυτικά για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται προκειμένου να επιλέξουν αυτά που
τους ενδιαφέρουν περισσότερο.
https://www.loulismills.gr/mouseio-louli

Επίσκεψη Αμερικανών φοιτητών
Φοιτητές του προγράμματος “Modern Greek and International
Management” του πανεπιστημίου St. Johns των ΗΠΑ υποδέχτηκε το
Μουσείο Λούλη τον Μάρτιο 2019, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα
πλαίσια διεπιστημονικής επίσκεψής τους στην Αθήνα.
Οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Μύλοι Λούλη, ενημερώθηκαν λεπτομερώς για το πρόγραμμα Εταιρικής Βιωσιμότητας
που εφαρμόζει η εταιρεία μας από την κα Όλγα Μάνου, ενώ παρακολούθησαν παρουσίαση της εταιρείας από την κα Εύη Λούλη. Στη
συνέχεια ακολούθησε διάλογος και οι φοιτητές αποχώρησαν με τις
καλύτερες εντυπώσεις.

Επίσκεψη από το Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά

Μαθητές που επισκέφθηκαν
το Μουσείο
Το Μουσείο Λούλη κατά την διάρκεια των πέντε χρόνων λειτουργίας του, έχει υποδεχτεί πάνω από 25.000 παιδιά και εφήβους, ηλικίας 4 έως 18 ετών, κυρίως από σχολεία αλλά και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς. Ένα σύγχρονο και διαδραστικό
μουσείο, το οποίο δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες του να
συμμετέχουν δωρεάν στα ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα
που παρέχει, ανάλογα με την ηλικία τους και να έρχονται σε
επαφή με τον πολιτισμό της διατροφής, το περιβάλλον και την
ιστορία της βιομηχανίας άλεσης.

Τον Δεκέμβριο του 2018, το Μουσείο Λούλη άνοιξε
τις πόρτες του στο κοινό του Πειραιά, στο πλαίσιο των
δράσεων «Ιστορίες του Πειραιά…για τον Πειραιά» που
οργανώθηκαν από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και το
pireastime.gr. Όσοι παραβρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να
ξεναγηθούν στον σημαντικό αυτό χώρο και να δουν από
κοντά τη συλλογή σπάνιων αντικειμένων σχετικά με το
σιτάρι το αλεύρι και το ψωμί. Επίσης ξεναγήθηκαν στις
12 θεματικές ενότητες του Μουσείου και ενημερώθηκαν
πέρα από το μύθο και την ιστορία για τη διατροφή και την
προστασία του περιβάλλοντος.
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Ψωμί Υψηλής Πρωτεΐνης
Υλικά

Εκτέλεση

•
•
•
•

1. Τοποθετούμε όλα τα υλικά
στο ταχυζυμωτήριο και ζυμώνουμε
2 λεπτά στην αργή ταχύτητα
και 4-6 λεπτά στην γρήγορη ταχύτητα.
Επιθυμητή θερμοκρασία ζύμης 26-28⁰C.
2. Αφήνουμε το ζυμάρι να ωριμάσει
για 20 λεπτά.
3. Χωρίζουμε τη ζύμη σε μερίδες
ανάλογα με το επιθυμητό βάρος
και τοποθετούμε σε αντίστοιχα
αντικολλητικά φορμάκια.
4. Στοφάρουμε για 50-60 λεπτά.
5. Ψήνουμε στους 210-220°C με λίγο ατμό,
για 35-40 λεπτά.

1.000 γρ. Υψηλής Πρωτεΐνης
680 ml. νερό
20 γρ. φρέσκια μαγιά
18 γρ. αλάτι

Τα 100 γρ. ψωμιού
υψηλής πρωτεΐνης
περιέχουν 13,5 γρ.
πρωτεΐνης.

*Η κατανάλωση ψωμιού υψηλής πρωτεΐνης, συμβάλλει στην διατήρηση της μυϊκής μάζας και στη διατήρηση
της φυσιολογικής κατάστασης των οστών εφόσον ακολουθηθεί η προτεινόμενη συνταγή του εντύπου.
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