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Με την ανακοίνωση των νικητών μέσω του site www.veganawards.gr στα μέσα Δεκεμβρίου 
ολοκληρώθηκε η πρώτη διοργάνωση των Vegan Awards 2020, που διοργανώθηκε από τη 
Boussias Communications για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 

M

Οι νικητές της πρώτης διοργάνωσης 

πορεί στη φετινή διοργάνωση 

να μην υπήρχε η δυνατότητα 

της απονομής των βραβείων 

σε μια λαμπρή γιορτή απονο-

μής, αλλά όσοι παρακολούθη-

σαν την τελετή ψηφιακά είχαν τη δυνατότητα 

να γνωρίσουν τα καινοτόμα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες των εταιρειών που προάγουν το 

vegan lifestyle, δηλαδή τον τρόπο ζωής που 

αποσκοπεί στον αποκλεισμό, στο μέτρο του 

δυνατού και του εφικτού, όλων των μορφών 

εκμετάλλευσης και σκληρότητας έναντι των 

ζώων. 

H πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, κ. 

Δέσποινα Μαρσέλου, Διαιτολόγος-Διατρο-

φολόγος με ειδίκευση στην Κλινική Διατρο-

φή και Ανοσολογία και Μετεκπαίδευση στη 

Φυτοφαγία, ανέφερε στον χαιρετισμό της: 

«Ευχαριστώ όλες τις εταιρείες που συμμε-

τείχαν σε ένα θεσμό ο οποίος αγκάλιασε και 

υποστήριξε  την επιτακτική ανάγκη για τη 

βιωσιμότητα του πλανήτη και τα δικαιώματα 

των ζώων. Τις ευχαριστώ για τη συνέπεια και 

την υπευθυνότητα που έδειξαν στην παρου-

σίαση καινοτομιών σε τομείς όπως η υγεία, 

καθώς και για τη μεγάλη προσπάθεια για πιο 

πράσινες συσκευασίες, ώστε να καλύψουν 

τις σχετικές απαιτήσεις των καταναλωτών 

για τρόφιμα, προϊόντα και υπηρεσίες. Σας 

ευχαριστούμε που είσαστε εδώ για εμάς». 

Την κορυφαία διάκριση του διαγωνισμού 

απέσπασε η εταιρεία Nikolopoulou, κατακτώ-

ντας με το Veganact τον τίτλο του Vegan Food 

& Beverage Brand of the Υear. 

Tα Vegan Awards επιβράβευσαν τα καλύ-

τερα προϊόντα και υπηρεσίες, δίνοντας στις 

υποψηφιότητες με τη μεγαλύτερη βαθμο-

λογία τα Platinum βραβεία. Στον Πυλώνα Α: 

Food & Beverage, το Platinum βραβείο απέ-
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Άννα Μαρία Παπίρη 
Co-Founder Wellness Project, 

Boussias Communications 

«Mέσα από τον vegan 

τρόπο ζωής γίνεται 

σημαντική προσπά-

θεια να αποκλειστεί 

οποιαδήποτε μορ-

φή εκμετάλλευσης 

και βίας σε όλα τα 

πλάσματα της γης, 

να προστατευτεί ο 

πλανήτης από την κλιματική καταστροφή και 

να περιοριστούν, κατά το δυνατόν, οι ελλείψεις 

σε τρόφιμα. Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη τάση 

βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, αλλά αναπτύσσε-

ται σταθερά τα τελευταία χρόνια.  

Με βάση στοιχεία του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη χώρα 

μας το 0,8% του πληθυσμού δηλώνει vegan, 

ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 80.000 

ανθρώπους, στην πλειονότητά τους ηλικίας 

18 έως 25 ετών. Παγκοσμίως οι vegan υπερ-

βαίνουν τα 50 εκατομμύρια, ενώ είναι γεγονός 

ότι οι millennials αποτελούν τον κεντρικό 

πυρήνα αυτής της τάσης. Οι εταιρείες έχουν 

αντιληφθεί την ευκαιρία που προκύπτει από τη 

συγκεκριμένη τάση και ολοένα περισσότερες 

vegan παραγωγικές μονάδες και επιχειρήσεις 

επενδύουν σε καινοτόμα προϊόντα, ενώ υπάρ-

χει μεγάλη κινητικότητα και στις εξαγωγές 

πιστοποιημένων ελληνικών vegan προϊόντων. 

Στα σούπερ μάρκετ υπάρχει μεγάλη και συνε-

χώς αυξανομένη γκάμα vegan προϊόντων, σε 

κατηγορίες όπως φυτικά ροφήματα, φυτικά 

τυροκομικά και κατεψυγμένα. 

Υπολογίζεται ότι το 2026  η κατηγορία των 

vegan προϊόντων διατροφής θα φθάσει πα-

γκοσμίως τα 31,4 δισ. δολάρια, σημειώνοντας 

ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 10,5%.   

Η άνθηση της συγκεκριμένης αγοράς ευνοεί 

την ανάπτυξη πολλών startup εταιρειών, τη 

διοργάνωση event, όπως το Vegan Life Festival 

κοκ, ενώ αναμένεται η δημιουργία καταστη-

μάτων με φρέσκα και τυποποιημένα vegan 

προϊόντα, η λειτουργία περισσότερων vegan 

εστιατορίων και ξενοδοχείων σε όλη την Ελλά-

δα, μεγαλύτερη ποικιλία σε παιδικά προϊόντα 

με φυσικές πρώτες ύλες και ειδικά section στα 

καταστήματα καλλυντικών και ένδυσης με την 

πιστοποίηση cruelty free. 

Στόχος μας είναι τα Vegan Awards να δώσουν 

δυναμική στην αγορά, για περαιτέρω ενίσχυση 

της έρευνας και της ανάπτυξης vegan προϊό-

ντων, που θα προσφέρει στο μέλλον περισσό-

τερες επιλογές στους καταναλωτές, ώστε να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι 

επαγγελματίες που ενστερνίζονται τις ιδέες 

της vegan κοινότητας και δραστηριοποιούνται 

για την προώθησή τους». 

σπασε το You Cann by ΕΨΑ. Στον Πυλώνα 

B: Every Day Essentials, το Platinum βραβείο 

απέσπασε η κρέμα καθαρισμού Astonish. Τέ-

λος, στον Πυλώνα C: Services, το Platinum 

βραβείο απέσπασε το Koukoumi Vegan Hotel.   

Την αξιολόγηση των Vegan Awards ανέ-

λαβαν 40 διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, 

εκπρόσωποι θεσμών, ειδικοί επιστήμονες, 

επαγγελματίες και δημοσιογράφοι, που υπη-

ρετούν, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, 

τον βιγκανισμό. Τα βραβεία διοργανώθηκαν 

από τη Boussias Communications με τη χο-

ρηγία της V-Label.EU (European Vegetarian 

Union) και την υποστήριξη των Vegan Inside 

και Vegan Label by Letrina. Χορηγοί επι-

κοινωνίας ήταν οι: Lifo, lifo.gr, Elle, elle.gr, 

Hello, hello.gr, greekvegans.gr, Greek Vegan 

Magazine, vegantimes.gr, mednutrition.gr, 

veganguidegreece.com, pandespani.com και 

anewlife.gr.   
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Food & Beverage  Platinum: You Cann by ΕΨΑ

Μιχάλης Τσαούτος , Γενικός Διευθυντής, ΕΨΑ ΑΕ 

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι για το βρα-

βείο που απέσπασε το You Cann, το πρώτο μας πιστοποιημένο 

προϊόν vegan. H συγκεκριμένη αγορά είναι ακόμη περιορισμένη 

στην Ελλάδα, είναι όμως σταθερά ανερχόμενη. O καταναλωτής 

ενημερώνεται, μαθαίνει περισσότερα πράγματα και στρέφεται 

με ενδιαφέρον 

στα προϊόντα 

vegan. Το You 

Ca n n,  ε ίναι 

μεν, όπως προ-

ανέφερα, το πρώτο vegan πιστοποιημένο προϊόν 

της ΕΨΑ, ωστόσο αξίζει να τονίσουμε ότι όλα 

μας τα προϊόντα είναι vegan. Στόχος μας είναι 

εντός του 2021 να αυξήσουμε τη γκάμα των vegan 

πιστοποιημένων προϊόντων μας». 

Vegan Food & Beverage 

Brand of The Year: Veganact 

Αυρήλιος Αλεξανδρόπουλος, 
Διευθυντής  Έρευνας και Ανάπτυξης, Nikolopoulou 

 «H χαρά μας είναι αμέτρητη και νιώθουμε ότι 

δικαιώνονται και αναγνωρίζονται οι κόποι και οι 

προσπάθειες της Veganact, η οποία το 2006 «φυ-

τεύτηκε» και καλλιεργήθηκε με πολλή φροντίδα 

και αγάπη από την εταιρεία Νikolopoulou, ώστε 

σήμερα να γευόμαστε τους χρυσούς καρπούς της. 

Τα βραβεία που κατέκτησαν τα προϊόντα μας, αλλά 

κυρίως η διάκρισή μας ως Vegan Food Brand της 

χρονιάς, μας ανοίγει νέους τους δρόμους για επέ-

κταση εντός και εκτός Ελλάδας και μας ενώνει 

στον στόχο της δημιουργίας νέων κωδικών και 

της κάλυψης περισσότερων αναγκών του κοινού 

μας. Η σειρά Genious Veganact ξεχωρίζει κι αυτό 

οφείλεται στο μεράκι, τα όνειρα και τους στόχους 

μας, αλλά και στην πολύ σκληρή δουλειά. Βα-

σικός συνεργάτης μας σ’ αυτή την προσπάθεια 

ήταν και είναι το Χαροκόποιο Πανεπιστήμιο και 

ειδικότερα το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και 

Διατροφής, με το οποίο συνεργαστήκαμε δημιουρ-

γικά μεθοδικά και οργανωμένα. Ευχαριστούμε την 

εταιρεία Boussias Communications και τα Vegan 

Awards που υποστηρίζουν τη Vegan αγορά και 

κατ’ επέκταση την προσπάθεια της κοινότητας 

για πράσινη οικονομία και αειφόρο ανάπτυξη. 

Ευχόμαστε ο θεσμός να αναπτυχθεί και να καθι-

ερωθεί και εκτός Ελλάδας και να είναι ένα αστέρι 

που θα παρακινήσει προς την πράσινη οικονομία» 

Vegan Hotel of The Year  

Platinum: Koukoumi Vegan Hotel 

Γεωργία Κοντιζά, Owner Koukoumi Hotel 

«Στον ξενοδοχειακό χώρο το concept μας είναι 

απολύτως πρωτοποριακό, χωρίς προηγούμενο 

που θα μπορούσε να μας χρησιμεύσει στην 

έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι ανοίξαμε τον δρόμο, κάνοντας 

μια γενναία επιχειρηματική επιλογή σε μια 

δύσκολη χρονικά συγκυρία, η οποία αποδεί-

χθηκε σωστή και όπως διαφαίνεται έχει εξαι-

ρετική προοπτική για το μέλλον. 

Πιστεύουμε ότι ο βιγκανισμός δεν είναι ένα 

trend με ημερομηνία λήξης, αλλά μια ουσι-

αστική μετακίνηση του τρόπου σκέψης, η 

φυσική εξέλιξη του πολιτισμού μας. 

Όπως επισημαίνει ο κ. Μανώλης Ξενάκης, ο 

διευθυντής του ξενοδοχείου μας, είμαστε ένα 

ξενοδοχείο που προάγει τον βιγκανισμό και 

την αειφόρο ανάπτυξη, γι’ αυτό θα αξιοποιή-

σουμε τη βράβευσή μας για την παρακίνηση 

και την ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώ-

πων, έτσι ώστε να ασχοληθούν με οικολογικά 

concept, αλλά και για να δώσουμε τη δυνατό-

τητα σε όσους δεν γνωρίζουν τι είναι ο βιγκα-

νισμός να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία στο 

ξενοδοχείο μας. 

Αποστολή και όραμά μας έχουμε να μετατρέ-

ψουμε έναν διεθνή προορισμό, όπως η Μύ-

κονος, σε ένα ελκυστικό προορισμό για τη 

βίγκαν κοινότητα. Η δουλειά μας συνεχίζεται, 

είμαστε ακόμη στην αρχή». 
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Θωμάς Βασσάρας, Greekexports, Vegan, Halal 

& Kosher Certifications, Exports Consulting, 

International Exhibitions

«Η V-label GmbH με έδρα την Ελβετία, αποτελεί 

τον μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης για προϊόντα 

χορτοφαγίας (vegan & vegetarian) στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις, παρέχο-

ντάς τους το κατοχυρωμένο από την v-label σήμα 

με το φυλλαράκι, για να συνδράμει στην προσπά-

θειά επέκτασής τους σε νέες αγορές. H πιστοποί-

ηση των vegan προϊόντων θα βοηθήσει τον vegan 

καταναλωτή να πετύχει τον στόχο του, αποφεύ-

γοντας ζωικής προέλευσης προϊόντα. To σύστημά 

μας εγγυάται πως το τελικό προϊόν δεν περιέχει 

κανένα συστατικό ζωικής προέλευσης, δεν έχει 

υπάρξει εκμετάλλευση ζώων και δεν έχουν χρη-

σιμοποιηθεί καθόλου γενετικώς τροποποιημένα 

υλικά. Με τον τελικό καταναλωτή επικοινωνούμε 

με το σήμα μας που βρίσκεται σε πάνω από 40.000 

προϊόντα. Μπορούμε να πιστοποιήσουμε όλα τα 

τρόφιμα που πληρούν τις προϋποθέσεις, αλλά 

και μη τρόφιμα, όπως καλλυντικά κ.ά. Επίσης και 

υπηρεσίες εστίασης μπορούν να πιστοποιηθούν 

ως προς τα μενού και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. 

Δραστηριοποιούμαστε σε 29 χώρες, μεταξύ αυτών 

Βόρεια και Νότια Αμερική, Ευρώπη, Ασία και Αφρι-

κή. Η Greekexprorts με έδρα την Ελλάδα καλύπτει 

την περιοχή των Βαλκανίων. Τα Vegan Awards είναι 

ένας νέος θεσμός που θα αποτελέσει την κύρια 

πλατφόρμα ανάδειξης νέων προϊόντων και και-

νοτομιών. Άλλωστε, η ανάπτυξη των εξαγωγών 

vegan προϊόντων αποτελεί σήμερα τον ταχύτερα 

αναπτυσσόμενο τομέα της ελληνικής παραγωγής 

τροφίμων. Ήδη μέσα στο 2020 έχουμε πιστοποιήσει 

30 εξαγωγικές εταιρείες. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία 

στους νικητές των Vegan Awards 2020». 

Δημήτρης Μίχος, Marketing Manager Letrina

«Η πιστοποίηση Vegan από τη Letrina αφορά τα βρώσιμα προϊόντα. Δεν είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, 

ουσιαστικά είναι μια επιτόπια επιθεώρηση, όπου, εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές παρατηρήσεις, 

αποδίδεται στον πελάτη άμεσα το σήμα Vegan Label. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης γίνονται και αιτήσεις 

επιτήρησης, στις οποίες ελέγχουμε τις διαδικασίες, καθώς και εάν έχει αλλάξει κάτι στη σύσταση του 

τελικού προϊόντος, το οποίο έχουμε ήδη πιστοποιήσει. 

Θεωρώ ότι τα Vegan Awards ήρθαν στην Ελλάδα για να μείνουν κι αυτό γιατί, όπως είμαι σε θέση να 

γνωρίζω, ο βιγκανισμός στη χώρα μας δεν αποτελεί μια τάση της μόδας, αλλά μια ουσιαστική επιλογή 

με πολλαπλά οφέλη». 

Μαίρη Μανωλέλλη, 
Chief Executive Officer, Vegan Times

«Ο ορισμός μιας εταιρείας ως vegan δεν είναι εύ-

κολος, καθώς ορισμένα από τα προϊόντα της ή τις 

υπηρεσίες της, ακόμη και στοιχεία του εξοπλισμού 

της ή ο τρόπος προσφοράς κοινωνικού έργου να μην 

εντάσσονται σε ένα vegan πλαίσιο. H Vegan Times 

δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να ελέγξει 

αν το προϊόν που φέρει σήμα πιστοποίησης vegan 

είναι καταχωρημένο στο μητρώο του πιστοποιητή, 

επικοινωνώντας μαζί του ή αναζητώντας το ο ίδιος 

στη βάση δεδομένων. Παράλληλα, στο πρότυπο Vegan Inside υπάρχει και το Μητρώο Επιχειρή-

σεων, όπου αποτυπώνεται ο δείκτης συνολικής συμπεριφοράς της επιχείρησης στα θέματα που 

σχετίζονται με τον βιγκανισμό. Θέλουμε να ευχηθούμε στον θεσμό να μακροημερεύσει, να έχει 

ολοένα και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και μέσα από αυτόν να αναδεικνύονται οι επιχειρήσεις 

που πρωτοπορούν, καινοτομούν και επιτελούν εν τέλει κοινωνικό έργο». 

Every Day Essentials 

Platinum: Astonish, Κρέμα Καθαρισμού 

Γιώργος Ψωμιάδης, QueenMarket, 

Επίσημος διανομέας στην Ελλάδα

«Εδώ και πολλά χρόνια η Astonish αποκτά σε ετήσια 

βάση τις επίσημες πιστοποιήσεις Cruelty Free και 

Vegan Society. Ο όρος vegan είναι σχετικά καινούρ-

γιος στα δεδομένα της αγοράς γι’ αυτό ορισμένοι 

πιστεύουν πως αφορά μόνο τα τρόφιμα. Η επιλογή 

vegan καθαριστικών αποτελεί μία πιστοποιημένη 

λύση ενάντια στην εκμετάλλευση, την κακοποίη-

ση και τον βασανισμό των ζώων, ενώ συνεισφέρει 

στον σεβασμό της φύσης και του περιβάλλοντος. 

Επιλέγοντας καθαριστικά με πιστοποιήσεις vegan, 

ο καταναλωτής είναι σίγουρος πως το προϊόν δεν 

έχει δοκιμαστεί σε ζώα και δεν περιέχει ζωικά πα-

ράγωγα. Η Κρέμα Καθαρισμού Astonish είναι ένα 

προϊόν φυτικής κυρίως προέλευσης, το οποίο δεν 

περιέχει επιβλαβή χημικά ή αναθυμιάσεις, με καθα-

ριστική δύναμη που αποδεικνύει πως σεβόμενοι το 

περιβάλλον και τη φύση μπορούμε να παρέχουμε 

στους καταναλωτές υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Είμαστε ιδιαίτερα 

χαρούμενοι γιατί 

όλη η γκάμα των 

προϊόντων Astonish 

τυγχάνει ιδιαίτερης 

αποδοχής από το 

καταναλωτικό κοι-

νό και το μέλλον 

δείχνει ιδιαίτερα 

ευοίωνο». 
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ENOTHTA Vegan Food & Beverage Brand of the Υear
Veganact - Nikolopoulou

Πυλώνας Α. Food & Beverage

PLATINUM You Cann by ΕΨΑ - ανθρακούχο ποτό με αφέψημα βιομηχανικής 
κάνναβης (hemp)

Ενότητα 1. 
Meat alternative of the Year

Best Burger alternative
GOLD " Veganact - Nikolopoulou | Genius Μπιφτέκι meat-free"

SILVER Nestlé | Sensational burger

BRONZE Fry Food Family | Big Fry Burger

Best Chicken alternative
GOLD "Veganact - Nikolopoulou | Genius Nuggets Chicken Free"

Best Sausage / Cold Cuts alternative
SILVER Nestlé | Sensational Sausage

Best Kebab meat alternative
GOLD "Veganact - Nikolopoulou | Genius Kebab meat-free"

Best Cordon Bleu meat alternative
SILVER "Veganact - Nikolopoulou | Genius Cordon Bleu meat-free"

Best Meatball alternative

SILVER "Veganact - Nikolopoulou | Genius Κεφτεδάκια meat-free"

Best Yeeros meat alternative
BRONZE Megas Yeeros : Μega Meatless 100% plant based

Ενότητα 2. 
Dairy Alternative of the Year

Best Non-Dairy Milk
GOLD Βιοαγρός | The Bridge Ρόφημα Βρώμης με Κακάο 1lt ΒΙΟ

GOLD BioArt | Φυτικό γάλα σε tetrapak BIO Harvest Moon

Best Non-Dairy Yogurt

GOLD Βιοαγρός | Sojasun Επιδόρπιο Γιαουρτιού 
με Σόγια με Ασβέσιο & Bifidus

SILVER BioArt | Γιαούρτι καρύδας BΙΟ Harvest Moon

Best Non-Dairy Cheese
BRONZE Family Food IKE | ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο 3 mix τριμμένο

BRONZE Family Food IKE | ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο λευκό σε άλμη

Ενότητα 3. 
Vegan Chocolate of the Year

GOLD BioArt | Σοκολάτα με γάλα καρύδας και ζάχαρη καρύδας ΒΙΟ Naturata

Ενότητα 4. 
Vegan Meal of the Year

Best Vegan Meal
GOLD Melissa-Kikizas | Βλάχα Vegan Τραχανάς Λαχανικών

Best Vegan Frozen Meal

SILVER "Veganact - Nikolopoulou | Vegan Σνίτσελ με Λαχανικά-Όσπρια- 
Δημητριακά-Κινόα-Ελαιόλαδο-Κουκουνάρι & Σταφίδα"

BRONZE "Veganact - Nikolopoulou | Vegan Τυροκροκέτες με φυτικά τυριά"

Ενότητα 5. 
Vegan Beverage / Drink of the Year

GOLD You Cann by ΕΨΑ - ανθρακούχο ποτό με αφέψημα βιομηχανικής 
κάνναβης (hemp)

SILVER Κτήμα Άλφα Μαλαγουζιά Single Vineyard ''Χελώνες'' 2019

BRONZE Arla Foods Ελλάς | Starbucks RTD | Σειρά Φυτικών Ροφημάτων 
με καφέ Starbucks RTD (Ready-to-Drink)

Ενότητα 6. 
Vegan Functional Product of the Year

GOLD Βιοαγρός | Evergreen Διατροφική μαγιά σε Νιφάδες με προσθήκη Β12

Ενότητα 7. 
Vegan Spreads, Dips and Sauces of the Year

GOLD Condito| Vegan Σαλάτες Condito The Green Line

SILVER Βιοαγρός | La Vida Vegan Επάλειμμα σοκολάτας 
με φουντούκι 270g Bio

SILVER BioArt | Μαγιονέζα ρυζιού τύπου τζατζίκι Βio Probios

BRONZE ΕΛΑΪΣ - Unilever Hellas AE | Hellmann's Vegan Mayo Sauce. Χωρίς 
αυγά, χωρίς γλουτένη, χωρίς συντηρητικά

BRONZE Ritos Food Α.Ε. | Sisinni Bitter - Vegan cocoa spread

Ενότητα 8. 
Vegan Protein of the Year

Best Vegan protein

GOLD Νικολαΐδης Σπύρος & ΣΙΑ ΟΕ - Physis Laboratory | Amino Animo 
Organic Protein - Power Mix Κακάο

Ενότητα 9. 
Vegan Gluten Free Product of the Year

GOLD Ritos Food Α.Ε. | Sisinni Almond Cream - Κρέμα αμυγδάλου

SILVER Family Food IKE | ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο classic

BRONZE Falily Food IKE | ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο λευκό σε άλμη

Ενότητα 10. 
F&B Products without Certification

GOLD Palirria | Ντολμαδάκια Γιαλαντζί Παλίρροια

Πυλώνας B. Every Day Essentials
PLATINUM Astonish Κρέμα Καθαρισμού

Ενότητα 1. 
Beauty and Personal Care Vegan product of the Year

Best Vegan Haircare product
GOLD Wella Hellas | Wedo/Professional

SILVER Organic Brands | Cultivator Organic Hair Colours

Ενότητα 2. 
Beauty and Personal Care Vegan product of the Year

Best Vegan Cosmetics product
GOLD Organic Brands | Baims Organic Make Up

Best Vegan Personal Care product
SILVER Colgate Palmolive | Colgate Smile for Good

BRONZE Organic Brands | Ekos Intimate Care for Women

Ενότητα 3. 
Household Care Vegan Product of the Year

GOLD Astonish Κρέμα Καθαρισμού

SILVER ΑΒ Βασιλόπουλος | OceaniQ 
Θέλω να φροντίζω το σπίτι μου, φροντίζοντας το περιβάλλον

Πυλώνας C. Services
PLATINUM Koukoumi Vegan Hotel 

Ενότητα 1. 
Vegan Food Service of the Year
Best Vegan Restaurant/Chain

WINNER Crudo Restaurant

 Best Restaurant / Chain with Vegan Options
WINNER Starenio Bakery

Best Vegan Catering
WINNER Crudo

Ενότητα 2. 
Vegan Friendly Retail Store of the Year

WINNER Βιολογικό Χωριό

Ενότητα 3. 
Vegan Hotel of the Year

WINNER Koukoumi Vegan Hotel 




