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 Γιορτάστε την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής μαζί με την 

Chiquita! 

 
 
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020 – Κάθε χρόνο, στις 16 Οκτωβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα 
Διατροφής και φέτος συμπίπτει με την 75η επέτειο από την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Συνεπώς είναι η κατάλληλη στιγμή για να γιορτάσει η Chiquita 
ένα από τα κορυφαία τρόφιμα του πλανήτη και ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα, τις υπέροχες 
μπανάνες της.  
 
Η φετινή θεματολογία για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής επικεντρώνεται 
στην φράση «Καλλιεργούμε, τρεφόμαστε, συντηρούμε. Όλοι μαζί. Οι πράξεις μας είναι το 
μέλλον μας». Η ημέρα είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους που παράγουν, φυτεύουν, 
συλλέγουν, ψαρεύουν ή μεταφέρουν την τροφή μας και το κοινό καλείται να ευχαριστήσει 
αυτούς τους #FoodHeroes, οι οποίοι ανεξαρτήτως συνθηκών, συνεχίζουν να παρέχουν τροφή 
στις κοινότητες σε όλο τον κόσμο και τον βοηθούν να μεγαλώνει, να τρέφεται και να 
συντηρείται. 
 
Οι μπανάνες Chiquita είναι μια πολύτιμη τροφή για πολλές χώρες ακόμα και κατά τη διάρκεια 
των περιόδων που η παραγωγή ελαχιστοποιείται σε κάποια φρούτα λόγω εποχικότητας, καθώς 
η παραγωγή μπανανών γίνεται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για χώρες οι οποίες δεν παράγουν όλα τα τρόφιμα που χρειάζονται μόνες τους. Η 
Chiquita υποστηρίζει πρωτοβουλίες και προσφέρει μπανάνες από τις φάρμες της σε πολλές από 
αυτές, μέσω συνεργασιών όπως το Feeding America, αλλά και σε πολλά νοσοκομεία και σχολεία 
σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.   
 
Οι μπανάνες μας δεν είναι απλά εύγευστες – είναι επίσης πολύ υγιεινές, χαμηλές σε νάτριο και 
γεμάτες με απαραίτητες βιταμίνες (ειδικά βιταμίνες C και B6), διαλυτές ίνες, και σημαντικά 
μέταλλα όπως κάλιο και μαγνήσιο. Αυτό τις κάνει βασικό τρόφιμο στην παγκόσμια τάση για 
υγιεινή διατροφή.   
 
Η Chiquita είναι επίσης μια κορυφαία εταιρεία όσον αφορά την βιωσιμότητα τροφίμων και 
ηγείται των συζητήσεων του κλάδου σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία. Ταυτόχρονα, εργάζεται 
αδιάκοπα για να διασφαλίσει ότι οι φάρμες της είναι όσο το δυνατόν περισσότερο  
περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες.   

https://www.chiquita.gr/stickers/%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%81%ce%bf%ce%b6-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%cf%8c%ce%bb%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%bf/
https://www.chiquita.gr/%cf%84%ce%b1-%cf%86%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%82/
https://www.chiquita.gr/%ce%b2%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/
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Οι μπανάνες αποτελούν μία από τις πιο βιώσιμες τροφές και στην Chiquita αναζητούμε διαρκώς 
νέους τρόπους για να επιτύχουμε την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
διοξειδίου του άνθρακα της εταιρείας και τις αντίστοιχες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Έχουμε 
σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και στόχος είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς. 
 
Επιπλέον, πρόκειται για μια σημαντική τροφή στην φυτοφαγική διατροφή και το ιδανικό φρούτο 
για όσους θέλουν να ακολουθήσουν έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής και διατροφής. Η 
υπέροχη γεύση και η υψηλή ποιότητά τους τις κάνουν την καλύτερη επιλογή, επομένως 
ανεξαρτήτως των διατροφικών συνηθειών σας φροντίστε να τις εντάξετε στη καθημερινότητά 
σας.  
Και μην ξεχνάτε την πολυχρηστικότητα αυτού του φρούτου: μπορείς να πάρεις την μπανάνα 
μαζί σου παντού, όπως είναι, μπορείς να την εντάξεις σε ένα γευστικό πρωϊνό ή να την βάλεις 
σε ένα υγιεινό smoothie, ή ακόμη καλύτερα να φτιάξεις ένα αφράτο επιδόρπιο με την μπανάνα 
πρωταγωνίστρια. 
 
Εμείς στην Chiquita είμαστε περήφανοι που είμαστε μια εταιρεία που ασπαζόμαστε το μότο 
«καλλιεργούμε, θρέφουμε, συντηρούμε και δωρίζουμε» και χαιρετίζουμε τις προσπάθειες όλων 
μέσα στην εταιρεία, την εφοδιαστική αλυσίδα και ακόμη πιο πέρα για το σημαντικό έργο που 
επιτελούν ώστε να προσφέρουν υπέροχη και υγιεινή τροφή στον κόσμο.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.chiquita.gr ή τις σελίδες μας σε Instagram 
και Facebook.  
 

- 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 

https://www.chiquita.com/recipes/cake-desserts/vegan-chiquita-banana-cream-cupcakes/
https://www.chiquita.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%82/%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BA-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%80%CE%B9%CE%B1/vegan-cupcake-%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82-chiquita/
http://www.chiquita.gr/
https://www.instagram.com/chiquitabanana/
https://www.facebook.com/chiquitahellas
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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 
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