
Αγορά
Ο Μπάρμπα Στάθης είναι η πρώτη σε προτίμηση 
μάρκα καταψυγμένων λαχανικών στην Ελλάδα. Με 
περισσότερους από 70 διαφορετικούς κωδικούς 
προϊόντων, προσφέρει όλες τις κατηγορίες κατα-
ψυγμένων λαχανικών, από τα απλά λαχανικά ως τα 
σύνθετα μείγματα λαχανικών, κατηγορία την οποία 
δημιούργησε ο Μπάρμπα Στάθης.
 Ο όγκος της λιανικής αγοράς των καταψυγμένων 
λαχανικών στην Ελλάδα είναι περίπου 19.500 τόνοι 
ετησίως και η αξία της αγοράς αγγίζει τα 74 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Η κατανάλωση καταψυγμένων λαχανικών 
παρουσιάζει σταθερά αυξητική πορεία. Πέρα από την 
προφανή ευκολία στη χρήση που παρέχουν, στην 
άνοδο της αγοράς συμβάλλει και η καταναλωτική πε-
ποίθηση ότι τα καταψυγμένα λαχανικά αποτελούν μια 
τροφή υψηλής διατροφικής αξίας, με διαθεσιμότητα 
και σταθερότητα στην ποιότητα σε όλη τη διάρκεια 
του χρόνου. 
 Ο Μπάρμπα Στάθης δραστηριοποιείται και στις 
αγορές του εξωτερικού και συγκεκριμένα στην Κύπρο, 
Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία.

Επιτεύγματα
Ο Μπάρμπα Στάθης είναι η πιο γνωστή μάρκα στην 
ελληνική αγορά των καταψυγμένων λαχανικών με 
συνολική αυθόρμητη γνώση της μάρκας 97% (Πηγή: 
Global Link). Η επωνυμία είναι ταυτισμένη με την 
κατηγορία των καταψυγμένων λαχανικών σε βαθμό 
που να χρησιμοποιείται ως generic περιγραφή του 
προϊόντος. 
 Ο Μπάρμπα Στάθης έχει χτίσει έναν ισχυρό δε-
σμό εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό. Για το 
λόγο αυτό, απολαμβάνει μία υψηλότατη πιστότητα 
από τους καταναλωτές του στο σημείο πώλησης (κα-
ταναλωτές που δε θα αγόραζαν άλλη μάρκα καταψυγ-
μένων λαχανικών αν δεν έβρισκαν Μπάρμπα Στάθη) 
που φθάνει το 46% (Πηγή: Global Link).  
 Ο Μπάρμπα Στάθης εφαρμόζει σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και εκφράζει ρητά τη 
δέσμευσή του για την αποφυγή ρύπανσης, τη βελ-
τίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης μέσω επίτευ-
ξης στόχων με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, τη 
χρησιμοποίηση όσο το δυνατό φιλικότερης προς 
το περιβάλλον τεχνολογίας και την εξοικονόμηση  
ενέργειας.

 Ακόμα, ο Μπάρμπα Στάθης εφαρμόζει σύστημα 
Ολοκληρωμένης Αγροτικής Διαχείρισης (integrated 
crop management). Είναι το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας στον πρωτογενή τομέα, που στοχεύει στην 
παραγωγή ασφαλών και υγιεινών αγροτικών προϊ-
όντων, χωρίς υπολειμματικότητα φυτοφαρμάκων, 
χωρίς υπερκατανάλωση λιπασμάτων, με πλήρως 
ελεγχόμενες και καταγεγραμμένες διαδικασίες, χω-
ρίς να διαταράσσεται το περιβάλλον, με τήρηση των 

απαιτήσεων και προδιαγραφών. Στόχος είναι η άσκη-
ση της γεωργίας με όρους που σέβονται την υγεία και 
ασφάλεια του καταναλωτή και προάγουν την ποιότη-
τα των προϊόντων και του περιβάλλοντος.

Ιστορία
Η μάρκα Μπάρμπα Στάθης «γεννήθηκε» το 1969 με 
τη δημιουργία της πρώτης γραμμής καταψυγμένων 
λαχανικών στην Ελλάδα. Η έμπνευση για το σήμα και 
το όνομά του ήρθε από το αλφαβητάρι της Α’ τάξης 
του δημοτικού και έμελλε να αποδειχθεί ιδιοφυής. 
 Το 1991 ο Μπάρμπα Στάθης εισήχθη στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το 1994 η ΔΕΛΤΑ 

Α.Ε. αγόρασε την πλειοψηφία των μετοχών της 
Μπάρμπα Στάθης ΑΕ. Το 1995 απορρόφησε την 
Froza Α.Ε.  
 Από το Σεπτέμβριο του 2006, ο Μπάρμπα 
Στάθης ανήκει στον κλάδο καταψυγμένων τροφίμων 
της νεοσυσταθείσας Vivartia Α.Β.Ε.Ε. Η Vivartia, η 
μεγαλύτερη εταιρία τροφίμων στην ελληνική αγορά, 
διαθέτει κορυφαία προϊόντα που καλύπτουν τις δια-
τροφικές ανάγκες και συνήθειες εκατομμυρίων κατα-
ναλωτών σε 30 χώρες στον κόσμο. Ιδρύθηκε μετά 
την απορρόφηση των ΔΕΛΤΑ, CHIPITA, GOODY’S 
(και FLOCAFE) και ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗ. Η εταιρία δι-
αθέτει δυναμική παρουσία στο εξωτερικό επωφελού-
μενη των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των αγορών 
της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Προϊόν
Όσα χρόνια και αν περάσουν, η ανάγκη μας να τρε-
φόμαστε σωστά παραμένει η ίδια. Γι’ αυτό και τα λα-
χανικά συνεχίζουν να κατέχουν μια ξεχωριστή θέση 
στη διατροφή μας. Ο Μπάρμπα Στάθης, με περισσό-
τερους από 70 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων, 
που καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες του σύγχρο-
νου καταναλωτή, αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια την 
πρώτη του επιλογή  στην αγορά των καταψυγμένων 
λαχανικών. Καλομεγαλωμένα λαχανικά, διαλεγμένα 
από χέρια που χρόνια τώρα εμπιστεύεται η ελληνική 
οικογένεια.
 Ο Μπάρμπα Στάθης προσφέρει τη μεγαλύτερη 
σειρά τυποποιημένων καταψυγμένων λαχανικών στην 
Ελλάδα. Από αρακά, φασολάκια στρογγυλά και πλα-
τιά και μπάμιες μέχρι σπανάκι, καλαμπόκι, μανιτάρια, 
αγκινάρες, μπρόκολο, φασόλια χάνδρες, κρεμμυδά-
κια και λαχανάκια Βρυξελλών. 
 Για όσους θέλουν λαχανικά πιο λεπτά και τρυφε-
ρά, ο Μπάρμπα Στάθης δημιούργησε τη σειρά Extra 
fine, προτείνοντας αρακά, μπάμια ανθό, σπανάκι baby 
σε φύλλα, καρότα baby και μανιτάρια πλευρώτους, 
πρώτης εσοδείας.
 Ο Μπάρμπα Στάθης, πάντα καινοτόμος και σύμ-
μαχος στην κουζίνα, έχει μία μεγάλη γκάμα κωδικών 
που ανταποκρίνονται στην ανάγκη εξοικονόμησης 
χρόνου, χωρίς συμβιβασμούς στη θρεπτική αξία και 
την απόλαυση. Η σύγχρονη νοικοκυρά μπορεί να 
βρει σε ένα σακουλάκι, πλυμένα και κομμένα, μείγμα-



Ίσως δε γνωρίζατε ότι...

τα φρέσκων λαχανικών σε σωστές αναλογίες, για να 
μαγειρέψει παραδοσιακές συνταγές Λαδερών (όπως 
αγκινάρες αλά πολίτα, αρακά με αγκινάρες, σπανα-
κόρυζο, φασολάκια γιαχνί, ιμάμ, μπριάμ κ.ά.) και 
Οσπρίων (φασολάδα, ρεβίθια και φα-
κές σούπα). Νόστιμες Σαλάτες καταψυγ-
μένων λαχανικών έτοιμες για βράσιμο 
(όπως σαλάτα καλαμποκιού, Mexicana, 
εποχής και ανάμεικτη) και συνταγές με 
Ρύζια και λαχανικά (με καλαμπόκι, με μα-
νιτάρια, με πιπεριές και ρύζι Mexicana) 
συμπληρώνουν τη γκάμα.   
 Ακόμα, ο Μπάρμπα Στάθης διαθέτει 
στην ελληνική αγορά μια σειρά καταψυγ-
μένων Πατατών (Κλασικές, Χωριάτικες ή 
Στρογγυλές πατάτες φούρνου), καθώς 
και εύχρηστα καταψυγμένα και ψιλο-
κομμένα Μυρωδικά (μαϊντανό, άνηθο 
και σκόρδο). 
 Η σειρά «Μαγειρευτό φαγητό»  
περιλαμβάνει Μουσακά, Παστίτσιο, 
Λαζάνια, Ριγκατόνι Ογκρατέν, Μελιτζάνες παπου-
τσάκια και Σουτζουκάκια Σμυρναίικα με ρύζι, τοπο-
θετημένα σε ειδικά σκαφάκια, που μπορεί κάποιος να 
τοποθετήσει στο συμβατικό φούρνο ή το φούρνο 
μικροκυμάτων και, χωρίς καμία προσθήκη άλλου υλι-
κού, να απολαύσει ένα γευστικό πιάτο.

Πρόσφατες Εξελίξεις
Η νέα σειρά “Mix & Cook” Μπάρμπα Στάθης προτρέ-
πει τους καταναλωτές να «κάνουν το θαύμα τους»! 
Αυτός είναι ο νέος τρόπος για να μπορεί ο Έλληνας 
καταναλωτής να τρώει στο σπίτι του, γεύματα πλού-
σια σε γεύση και φαντασία τη στιγμή που τα θέλει. 
Προσθέτει μόνο μια κουταλιά νερό, ανακατεύει και 
μαγειρεύει τα Mix & Cook στο τηγάνι και, μόνο σε 

7 λεπτά, έχει έτοιμους λαχταριστούς συνδυασμούς 
Ζυμαρικών με λαχανικά, όπως Ριγκατόνι με σπα-
νάκι και μπέικον, Tαλιατέλες με μανιτάρια ή Πένες 
Arrabiatta.
 Αναπτύσσοντας περαιτέρω τη διαχρονική σχέ-
ση εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή και ταυτόχρο-
να αποδεικνύοντας έμπρακτα το σεβασμό προς το 
περιβάλλον, τις φυσικές διεργασίες, την αειφόρο 
ανάπτυξη και τη βιοποικιλότητα, ο Μπάρμπα Στάθης 

m Η βαθιά κατάψυξη είναι μια φυσική μέθοδος 
συντήρησης των προϊόντων και γι’ αυτό το 
λόγο στα καταψυγμένα λαχανικά Μπάρμπα 
Στάθης δε χρησιμοποιούνται συντηρητικά.

m Τα λαχανικά του Μπάρμπα Στάθη ελέγχονται 
στο σύνολό τους έναντι φυσικών, χημικών 
(μέσων φυτοπροστασίας, βαρέων μετάλλων) 
και μικροβιολογικών (παθογόνων και μη πα-
θογόνων οργανισμών) κινδύνων.

m Ο Μπάρμπα Στάθης διαθέτει ανοικτή γραμμή 
επικοινωνίας (800 11 770 770) στην οποία 
μπορούν να τηλεφωνούν οι καταναλωτές για 
ο,τιδήποτε αφορά στα προϊόντα του.  

m Όλα τα λαχανικά Μπάρμπα Στάθης παρά-
γονται με διαδικασίες που δε μολύνουν το 
περιβάλλον.

m Ο Μπάρμπα Στάθης, εκτός από τα κατα-
ψυγμένα προϊόντα του, διαθέτει Φρέσκες 
Σαλάτες στο ψυγείο και Ντομάτα στο ράφι.

δημιουργεί μία νέα σειρά 
προϊόντων, τις Βιολογι-
κές Καλλιέργειες Μπάρμπα 
Στάθης. Βιολογικός Αρα-
κάς, Βιολογικά Φασολά-
κια Στρόγγυλα, Βιολογικό 
Σπανάκι και Βιολογικό Κα-
λαμπόκι, πάντα ασφαλή και 
πάντα με την προσωπική 
σφραγίδα και την ασύ-
γκριτη ποιότητα Μπάρμπα 
 Στάθης.
 Το Φεβρουάριο του 

2006, ο Μπάρμπα Στάθης δημιούργησε μία ολοκλη-
ρωμένη σειρά προϊόντων, αφιερωμένη σ’ ένα λαχα-
νικό απόλυτα συνυφασμένο με την ελληνική κουζί-
να: τη Ντομάτα! Η σειρά αυτή έφερε μία καινοτομία 

στην ελληνική αγορά, τη ντομάτα 
στον τρίφτη. Από 100% ζουμερές 
καλοκαιρινές ντομάτες, περασμένες 
στον τρίφτη, χωρίς καμία προσθή-
κη χυμού, είναι ό,τι πιο κοντινό στη 
σπιτική τριμμένη ντομάτα. Η σειρά 
ολοκληρώνεται με 3 ακόμη προϊόντα 
που καλύπτουν κάθε μαγειρική ανη-
συχία. Κλασικό συμπυκνωμένο χυμό 
ντομάτας για βελούδινες σάλτσες, 
ψιλοκομμένη ντομάτα 
για πιο δεμένες σάλτσες, 
αλλά και πολτό ντομάτας 
για χρώμα, άρωμα και 
γεύση στο λεπτό! 

 
 Το καλοκαίρι του 2006, ο Μπάρμπα Στάθης κα-
λωσόρισε μια φρέσκια ιδέα: τις Φρέσκες Σαλάτες 
Ψυγείου Μπάρμπα Στάθης! Λαχανικά σχολαστικά 
καθαρισμένα, πλυμένα και κομμένα, τα οποία συ-
σκευάζονται λίγες ώρες μετά τη συγκομιδή τους, δι-
ατηρώντας την ποιότητα και την υψηλή διατροφική 
τους αξία. Η σειρά αποτελείται από 10 διαφορετικές 
σαλάτες, που οι καταναλωτές μπορούν να βρουν 
στα ψυγεία των super markets, με υπέροχους συν-
δυασμούς λαχανικών για ένα καθημερινό, εύκολο και 
πολύ υγιεινό γεύμα.

Προώθηση
Τα διαφημιστικά slogans του Μπάρμπα Στάθη έχουν 
μείνει χαραγμένα στο μυαλό του αγοραστικού κοι-
νού. Ξεκινώντας με το «Από το σακουλάκι στην κα-
τσαρόλα σας» την περίοδο που ο Μπάρμπα Στάθης 
εκπαίδευε τους καταναλωτές για τη χρήση των κα-
ταψυγμένων λαχανικών, πηγαίνοντας στο «Έχει απ’ 
όλα το καλάθι του καλού μας Μπάρμπα Στάθη» την 
εποχή που παρουσίαζε την ποικιλία των λαχανικών 

που διαθέτει, έως το σημερινό «Μας κάνει καλό» 
που επικοινωνεί το τελικό όφελος της κατανάλωσης  
λαχανικών. 
 Όλα αυτά τα χρόνια, η επένδυση στη διαφήμιση 
και στην επικοινωνία των προϊόντων και της μάρκας 
έχει συνεισφέρει πολλά στο χτίσιμό της, αλλά και στο 
μοναδικό αυτό δέσιμο που έχει αναπτύξει με τους 
καταναλωτές. 

Αξίες
Ο Μπάρμπα Στάθης είναι συνώνυμος με τα καταψυγ-
μένα λαχανικά υψηλής διατροφικής αξίας και θεωρεί-
ται μάρκα υψηλής εμπιστοσύνης, ζεστή, ανθρώπινη 
αλλά και σύγχρονη. Η Ελληνίδα νοικοκυρά, χρόνια 
τώρα, βλέπει στον Μπάρμπα Στάθη ένα μόνιμο σύμ-
μαχο στην κουζίνα της, ο οποίος της προσφέρει προ-
ϊόντα που καλύπτουν το σύνολο των διατροφικών 
αναγκών και τρέφουν υγιεινά όλη την οικογένεια στο 
καθημερινό τραπέζι. Το ουσιαστικό όφελος από την 
αγορά προϊόντων Μπάρμπα Στάθης είναι η ασφάλεια 
που αισθάνεται ο καταναλωτής λόγω της εμπιστοσύ-
νης του στη σταθερή και υψηλή ποιότητα των προϊό-
ντων που είναι διαθέσιμα όλο το χρόνο. 
 Η θρέψη και η γεύση, σε συνδυασμό με την ευκο-
λία, είναι το τρίπτυχο που στηρίζει τη φιλοσοφία των 
προϊόντων Μπάρμπα Στάθη στην ελληνική αγορά. Για 
να το επιτύχει αυτό, ο Μπάρμπα Στάθης έχει αναπτύ-

ξει μια ολοκληρωμένη και 
ισχυρή λειτουργία Έρευνας 
και Ανάπτυξης και έχει σαν 
κύριο μέλημά του την αξι-
οποίηση των καινοτομιών 
και την ορθή προσαρμογή 
τους στις απαιτήσεις των 
αγορών που εξυπηρετεί. Με 
αυτό τον τρόπο προσφέρει 
προϊόντα που διαφυλάσ-
σουν αλλά και διαδίδουν 
την ελληνική/μεσογεια-
κή γευστική κουλτούρα, 
προσαρμοσμένη στους 
ρυθμούς της σύγχρονης 
ζωής.


