
 

 

Η μπανάνα Chiquita #ΜένειΣπίτι και απασχολεί δημιουργικά γονείς και παιδιά με 
παιχνίδια και συνταγές  

 
 
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020 – Στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σε όλο τον κόσμο λόγω της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού, η Chiquita, η κορυφαία εταιρεία μπανάνας στον κόσμο, θέλοντας να 
υποστηρίξει το κοινό και να βοηθήσει τους καταναλωτές να περάσουν λίγο πιο ευχάριστα τον περιορισμό 
στο σπίτι ετοίμασε δημιουργικά παιχνίδια και μοναδικές συνταγές τόσο για τους μικρούς όσο και για τους 
μεγάλους λάτρεις της γευστικής μπανάνας. Και όχι μόνο! Σε μια προσπάθεια να τονώσει το ηθικό των 
καταναλωτών και να τους παρακινήσει ακόμη περισσότερο να μείνουν σπίτι, η εταιρεία άλλαξε για πρώτη 
φορά στην ιστορία της το εμβληματικό λογότυπό της, αφαιρώντας από αυτό την Miss Chiquita, με το 
μήνυμα «Εγώ είμαι ήδη στο σπίτι. Κάνε και εσύ το ίδιο και προστάτευσε τον εαυτό σου».  
 
Από σήμερα λοιπόν, αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Chiquita θα βρείτε μία σειρά από παζλ, σχέδια 
ζωγραφικής και παιχνίδια για να απασχολήσετε τα παιδιά σας, αλλά και γευστικές συνταγές που μπορείτε 
να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα μαζί τους ή μόνοι. Η εταιρεία θα ανανεώνει τα σχέδια και τις συνταγές 
κάθε εβδομάδα, ώστε να βοηθήσει να περάσει ο καιρός λίγο πιο ευχάριστα. 
 
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των παιδιών για όμορφες δραστηριότητες στο σπίτι, μιας και τα σχολεία είναι 
κλειστά εδώ και δυο εβδομάδες, κορυφαίοι σχεδιαστές δημιούργησαν μια μεγάλη ποικιλία από σχέδια 
ζωγραφικής, τα οποία οι μικροί φίλοι μπορούν να χρωματίσουν με τη δική τους παλέτα χρωμάτων, 
χρησιμοποιώντας τη φαντασία του και δοκιμάζοντας νέους χρωματικούς συνδυασμούς, πέρα από τα 
καθιερωμένα. Το μόνο που έχουν να κάνουν οι γονείς είναι να κατεβάσουν τα αρχεία από την ιστοσελίδα 
της Chiquita και να τα εκτυπώσουν. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν δράση τα παιδιά και οι μαρκαδόροι, 
οι ξυλομπογιές ή οι κηρομπογιές τους! 
 
Αν τώρα σας αρέσουν οι γρίφοι τότε τα παζλ με εικόνες από συνταγές της Chiquita θα σας ενθουσιάσουν. 
Πρέπει μόνο να βάλετε σε σειρά τα κομμάτια της εικόνας ώστε να έρθει στην αρχική της μορφή, με κύριο 
αντίπαλο τον χρόνο και τον εαυτό σας. Κάντε ρεκόρ, δημοσιεύστε το στο Facebook και προκαλέστε τους 
φίλους σας να το σπάσουν. Και μαζί ανακαλύψτε πίσω από κάθε διαφορετική εικόνα μια γευστική και 
πανεύκολη συνταγή με μπανάνα. 
 
Τέλος, αν η μαγειρική και η δημιουργία στην κουζίνα είναι το φόρτε σας, τότε η σειρά από συνταγές που 
θα βρείτε στην σελίδα της Chiquita θα σας κάνουν να λατρέψετε τα γλυκά με μπανάνα. Η Miss Chiquita 
έχει ετοιμάσει πάρα πολλές εύκολες και γρήγορες συνταγές για γλυκά που ετοιμάζονται μέσα σε μερικά 
λεπτά στο φούρνο μικροκυμάτων, όπως brownies σοκολάτα-μπανάνα, ρολάκια κανέλας και κέικ μπανάνα 
φιστικοβούτυρο, αλλά και pancakes σε σχήμα καρδιάς και ζεστή ροζ σοκολάτα με μπανάνα!  
 
Επίσης, η διάσημη μπανάνα ετοιμάζει και ειδικά βιντεάκια για άσκηση στο σπίτι, που μπορείτε να κάνετε 
είτε μόνοι σας είτε μαζί με τα παιδιά σας, από τον fitness instructor και συνεργάτη της Chiquita Frankie 
Ruiz, ειδικά μενού για πρωινό για όλη την εβδομάδα, συμβουλές για να κάνετε τα ψώνια σας με 
μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και ειδικά sticker playlists στο Spotify, που θα σας κάνουν παρέα και θα 
κάνουν την παραμονή στο σπίτι πιο ευχάριστη. Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα της Chiquita γιατί 
κάθε βδομάδα έρχεται και κάτι καινούργιο!       
 

https://www.chiquita.com/playwithchiquita


 

 

Για να βρείτε περισσότερα επισκεφτείτε τη σελίδα της Chiquita στο Facebook ή την ιστοσελίδα 

www.chiquita.com/playwithchiquita. 
 

- Τέλος - 
Πίσω από το Μπλε Αυτοκόλλητο 
Η Chiquita θέλει να έχει θετικό και σημαντικό αντίκτυπο εφαρμόζοντας τις αρχές της βιωσιμότητας σε 
όλες τις επιχειρηματικές πρακτικές της. Για να το επιτύχει, η Chiquita αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα 
του κοινού καλού για τους εργαζομένους της και τις οικογένειές τους, για τις κοινότητες, για τη 
βιομηχανία φρούτων σαν σύνολο, καθώς και για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε όλοι. 
 
Σχετικά με τη Chiquita 
Οι μπανάνες Chiquita έχουν παρουσία στην ελληνική αγορά από τη δεκαετία του ’70 και μέχρι σήμερα 
αποτελούν τις πιο ποιοτικές μπανάνες της αγοράς και την Νο1 προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών. 
Εκτός από τις γνωστές σε όλους μπανάνες η Chiquita παράγει και εμπορεύεται ανανάδες. Υπό την ευθύνη 
της Chiquita στην Ελλάδα βρίσκονται οι αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου. Σκοπός της Chiquita είναι 
να κερδίζει τις καρδιές και το μυαλό των καταναλωτών δημιουργώντας επώνυμα και πάνω απ’ όλα υγιεινά 
προϊόντα. Σύμμαχος της Chiquita είναι η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της ποιότητας που την 
διαφοροποιεί σε κάθε βήμα από την καλλιέργεια μέχρι τα προϊόντα της να φτάσουν στους καταναλωτές. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site: https://www.chiquita.gr/ 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Action Global Communication 
Αγγελική Κιοφίρη 
2107240160 
angela.k@actionprgroup.com 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/chiquitahellas
http://www.chiquita.com/playwithchiquita
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