
Frozen ροφήµατα 
 

Καλ οκαιρινά, 
εναλλακτικά & κερδοφόρα! 

Από τότε που τα frozen ροφήµατα εµφανίστηκαν 
στις αρχές του 2000, µέχρι και σήµερα, η αγορά 
τους έχει διευρυνθεί, ακολουθώντας τις διεθνείς 
εξελίξεις αλλά και τη ζήτηση των καταναλωτών για 
εναλλακτικές προτάσεις που συνδυάζουν τον espresso 
µε τη σοκολάτα, το γάλα και τον πάγο. Με βάση αυτές 
τις παρασκευές, η εγχώρια αγορά βρίθει κλασικών 
επιλογών αλλά και καινούργιων προϊόντων και τάσεων. 
Ονοµάζονται «frozen» ή (ελληνιστί) «πα- 
γωµένα» ροφήµατα και αποτελούν µια 
κατηγορία-οµπρέλα κάτω από την οποία 
υπάρχουν µερικές από τις πιο δηµοφι- 
λείς οικογένειες προϊόντων που διατίθενται σήµερα 
στις επιχειρήσεις καφεστίασης, όπως είναι αυτές που 
έχουν ως βάση τους το παγωτό, το γάλα, τον καφέ, 
τη σοκολάτα, τα φρούτα και τη mocha. Η τελευταία δε 
βασίζεται στο συνδυασµό καφέ espresso µε σοκολά- 
τα, που έγινε γνωστός στους Έλληνες καταναλωτές 
κατά κύριο λόγο µέσα από εµπορικά σήµατα µε κατά- 
ληξη -ccino/-ssimo/-ito κ.ο.κ. πριν από 8-10 χρόνια πε- 
ρίπου. «Χρόνο µε το χρόνο, απέκτησαν φανατικό κοι- 
νό, αφού, έχοντας ως βάση τον καφέ και τον πάγο, 
ταιριάζουν στις γευστικές συνήθειες των Ελλήνων και 
αποτελούν µια εναλλακτική δροσι- 
στική λύση για το καλοκαίρι». 
 
Γιατί έχουν ζήτηση 



 
Η ανταπόκριση των συγκεκρι- 
µένων προϊόντων στο κατανα- 
λωτικό κοινό οφείλεται κατά κύ- 
ριο λόγο στην εποχικότητά τους, 
στην αντικατάσταση των κλασικών 
εκδοχών του καφέ, στη γλυκύτητά 
τους και στην καινοτοµία στο συνδυ- 
ασµό των υλικών και των γεύσεων. 
«Οι τελικοί καταναλωτές µοιάζουν 
να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά 
στα προϊόντα αυτά δεδοµένου ό- 
τι πρόκειται για πολύ δροσερά και 
γευστικά ροφήµατα, τα οποία σε ο- 
ρισµένες συνταγές περιέχουν και 
τον ολοένα και περισσότερο ανερχόµενο espresso, 
απαλλαγµένα από τις γνωστές και συνηθισµένες µέχρι 
σήµερα παγωµένες γεύσεις (γρανίτες, αναψυκτικά)», 
εξηγεί ο κ. Σωτήρης Βουτσάς της All About Coffee, ε- 
νώ ο κ. ∆ηµήτρης Ξυδώνας από την Kawacom επιβε- 
βαιώνει τη σαφή προτίµηση και στροφή των τελικών 
καταναλωτών προς αυτά τα frozen ροφήµατα. Αυτή η 
περιεκτικότητα σε καφέ, µάλιστα, είναι το στοιχείο που 
πολλές φορές φαίνεται ότι κάνει τη διαφορά. Ο κ. Νίκος 
Ψωµάς από την Mokka Speciality Coffee διευκρινίζει: 
«Η ανταπόκριση του κόσµου είναι µεγάλη, γιατί αυτή η 
κατηγορία προϊόντων καλύπτει τα υπάρχοντα κενά του 
καφέ. ∆ηλαδή, οι πελάτες που ήδη έχουν καταναλώσει 
τον καφέ τους, το µεσηµέρι, τις απογευµατινές ώρες 
ή στην παραλία µπορούν να επιλέξουν ένα από τα ε- 
ναλλακτικά αυτά παγωµένα ροφήµατα». 
Τη σχέση των frozen ροφηµάτων µε τις µέχρι σήµερα 
κρύες εκδοχές του καφέ τονίζει και ο κ. Παναγιώτης 
Νίκας της Coffeexpert: «Η ανταπόκριση γενικότερα στα 
frozen ροφήµατα είναι πολύ µεγάλη, διότι υπάρχει α- 
φενός µια τάση να αντικατασταθεί ο φραπέ και αφε- 
τέρου οι baristi έχουν πλέον µεγαλύτερη εξειδίκευση 
στη δηµιουργία “cocktail” ροφηµάτων µε βάση τον κα- 
φέ». Κάτι ανάλογο σηµειώνει και ο κ. James Long από 
τη JNC: «Το καταναλωτικό κοινό έχει πλέον εξοικειωθεί 
µε τα ροφήµατα αυτά και τα θεωρεί µέρος της καθη- 



µερινότητάς του, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τους 
νεότερους σε ηλικία καφέδες, για παράδειγµα µε το 
freddo espresso και µε το freddo cappuccino, και τα 
παραγγέλνει ανάλογα µε τη διάθεσή του». 
Την άµεση σύνδεση της κατανάλωσης των frozen ρο- 
φηµάτων µε τους καλοκαιρινούς µήνες καταδεικνύει 
ο κ. Γιώργος Τσάκωνας. 
 «Το καταναλωτικό κοινό δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέ- 
ρον για τα παγωµένα ροφήµατα κυρίως το καλοκαίρι, 
καθώς αποτελούν µια ευχάριστη και εύγευστη εναλ- 
λακτική πρόταση σε σχέση µε τον κλασικό καφέ ή τη 
σοκολάτα». Η κ. Σιµσίρογλου επιβεβαιώνει την άποψη 
αυτή, τονίζοντας την αύξηση της κατανάλωσης των 
frozen ροφηµάτων από τον Απρίλιο µέχρι το τέλος Ο- 
κτωβρίου, ενώ ο κ. Στέλιος Γρηγόρης από τη Segafredo 
Zanetti συµπληρώνει: «Η ανταπόκριση των παγωµένων 
ροφηµάτων αυτού του είδους τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια είναι πολύ µεγάλη λόγω του θερµού κλίµατος 
στην Ελλάδα αλλά και λόγω του ότι είναι µια πολύ καλή 
εναλλακτική πρόταση για τον τελικό καταναλωτή που 
δεν θέλει να πιει έναν δεύτερο ή τρίτο καφέ κατά τη 
διάρκεια της µέρας». Η κ. Ιωάννα Αρβανιτάκη από τη 
Nestle, µάς µίλησε και για τη µεγάλη ζήτησή τους βάσει 
γεωγραφικού προσδιορισµού: «Τα εν λόγω προϊόντα 
καταναλώνονται κυρίως σε παραλιακά µέρη, στην κε- 
ντρική και νότια Ελλάδα καθώς και στα νησιά». 
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Συνταγές: Βασίλης Μπάλλας 
 
Πού απευθύνονται 
 
Η µεγάλη τους ζήτηση, όπως είδαµε, είναι γεγονός. 
Ποιες είναι, όµως, εκείνες οι οµάδες των τελικών κα- 
ταναλωτών που τα αναζητούν; «Αναφορικά µε τις κα- 
ταναλώσεις, η τάση εµφανίζεται αυξητική σε σύγκριση 
µε τις προηγούµενες δύο χρονιές και η πρόβλεψη για 
το 2010 καταδεικνύει µάλλον διπλασιασµό της κατανά- 
λωσης από όλες τις ηλικίες καταναλωτών µε έµφαση, 
όµως, στη νεολαία», τονίζει ο κ. Βουτσάς, άποψη µε 
την οποία φαίνεται να συµφωνεί και ο κ. Νίκας: «Εκτός 
από τις µικρές ηλικίες, τα παγωµένα ροφήµατα κατα- 



ναλώνονται περισσότερο από τις γυναίκες». Η κ. Σιµ- 
σίρογλου µε τη σειρά της διευκρινίζει: «Απευθύνονται 
σε άντρες και γυναίκες, κυρίως άνω των 16-18 ετών, 
εξαιτίας της περιεκτικότητάς τους σε καφέ», ενώ ο κ. 
Τσάκωνας κάνει λόγο για «µέγιστη κατανάλωση στις 
ηλικίες 18-35, µε τα ποσοστά να αυξάνουν σταθερά 
κατά τα τελευταία χρόνια». 
Σύµφωνα µε τον κ. Ψωµά «µέσα από κινήσεις των πε- 
λατών και τις στατιστικές των πωλήσεων, µπορούµε 
να συµπεράνουµε ότι υπάρχει αύξηση των εναλλακτι- 
κών αυτών προϊόντων κατά 15%-20% κάθε χρόνο, µε 
µεγαλύτερη κινητικότητα τους καλοκαιρινούς µήνες. 
Παρατηρείται δε ότι καταστήµατα που απευθύνονται 
σε νεαρές ηλικίες 15-25 ετών παρουσιάζουν σταθε- 
ρές και ανοδικές τάσεις καθόλη τη διάρκεια του χρό- 
νου». Κάτι αντίστοιχο υποστηρίζει και η κ. Αρβανιτάκη: 
«Υπολογίζεται πως η κατανάλωση των προϊόντων αυ- 
τών τους καλοκαιρινούς µήνες προσεγγίζει ακόµη και 
το 10% της κατανάλωσης στην καφετέρια, ενώ κατά 
τους χειµερινούς µήνες µειώνεται σηµαντικά. Ηλικιακά 
υπολογίζουµε ότι το 50% της κατανάλωσης προέρχε- 
ται από τις ηλικίες 18-24 και το υπόλοιπο διασπείρεται 
σε όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες. Επίσης, υ- 
πολογίζεται ότι το 60% του προϊόντος καταναλώνεται 
από γυναίκες». 
 
H λειτουργία της γρανιτοµηχανής: 

 
Να φροντίζετε να ελέγχετε τους κάδους να έχουν κου- 
µπώσει και καλά και σωστά πριν ρίξετε οποιοδήποτε 
µείγµα στο εσωτερικό τους. 
 

 
Να προσπαθείτε στις µηχανές δεξιά και αριστερά να 
υπάρχουν κενά, για να µπορούν να παίρνουν αέρα και 
να ψύχουν σωστά αλλά και να καθαρίζονται εύκολα. 
 

 
Όταν τα µείγµατα είναι σε µορφή σκόνης, να τα προε- 
τοιµάζετε αρχικά στο blender και µετά να τροφοδοτείτε 



τους κάδους της γρανιτοµηχανής µε αυτά. 
 

 
Όσο αυτονόητο και αν ακούγεται, πρέπει να ελέγχετε 
τους διακόπτες λειτουργίας ψύξης συντήρησης και κί- 
νησης, ώστε να βρίσκονται πάντα σε λειτουργία. 
 

 
Να προσέχετε να διατηρείτε πάντα τους κάδους µε το 
προϊόν στη σωστή στάθµη (όχι κάτω από την ένδειξη 
minimum, ούτε πάνω από το maximum). 
 

 
Εάν θέλετε να έχετε συνέχεια παγωµένο προϊόν, πρέπει 
να φροντίζετε ώστε να ανανεώνετε το µείγµα πάντα σε 
µικρές ποσότητες (συνήθως ανά λίτρο). 
 

 
Κάθε βράδυ, πριν το κλείσιµο του καταστήµατος, να 
γυρίζετε τους διακόπτες στη συντήρηση (4°C), για την 
αποφυγή παγώµατος κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
 



 
Το πρωί, ωστόσο, καλό είναι να τοποθετείτε πάλι τους 
διακόπτες στην ψύξη και να συµπληρώνετε προϊόν, 
εάν και εφόσον χρειάζεται. 
 
Οι καινούργιες τάσεις της αγοράς 

 
Με τη φετινή θερινή περίοδο να κυριαρχείται από πλη-  
θώρα έτοιµων mix και παγωµένων ροφηµάτων µε µπι- 
σκότα, cookies σε διάφορες γεύσεις και παραλλαγές, 
γεύσεις όπως η Vanilla Μαδαγασκάρης ή το Toffee, οι 
κ. κ. Ψωµάς, Τρίκας και Ξυδώνας διευκρινίζουν ότι οι τά- 
σεις που αναµένονται να κατακλύσουν την αγορά τις 
ερχόµενες σεζόν είναι πολλές και ποικίλες. «Τα προ- 
ϊόντα που πρόκειται να κάνουν θραύση τις επόµενες 
σεζόν είναι αυτά που θα προσαρµοστούν στις εξελί- 
ξεις και στις ανάγκες του αγοραστικού κοινού», εξη- 
γεί ο κ. Ψωµάς και συµπληρώνει: «Από τη νέα σεζόν 
πιστεύω ότι θα δούµε µια σταθερότητα και µια στροφή 
στην προώθηση των βασικών και ποιοτικών προϊόντων». 
Στον παράγοντα της ποιότητας επικεντρώνει το ενδι- 
αφέρον του και ο κ. Χρήστος Βεκράκος της ΑΒΕΚ: «Η 
παγκόσµια σταθερά που ορίζει σαφώς την πορεία των 
frozen ροφηµάτων είναι η ποιότητα σε συνδυασµό µε 
τη γευστική αποδοχή. Τα καλά προϊόντα, παρά την κρί- 
ση που δηµιουργεί νέες καταστάσεις και στην αγορά 
της καφετέριας, θα είναι αυτά που θα δηµιουργήσουν 
νέα πελατειακή βάση. Αυτά θα έχουν και προοπτική και 
µέλλον». Σύµφωνα και µε τον κ. Βουτσά: «Οι καινούρ- 
γιες αυτές τάσεις, που βασίζονται κυρίως στην ποιό- 
τητα των ροφηµάτων, έρχονται τώρα και πιστοποιού- 
νται και επίσηµα». 
Εκτός από τον παράγοντα της ποιότητας, σηµαντικό 
ρόλο αναµένεται να παίξει και η εξειδίκευση. Πιο συ- 
γκεκριµένα ο κ. Τσάκωνας αναφέρεται στην «τάση των 
health beverages που συνδυάζουν φρέσκα φρούτα 
και βιταµίνες αλλά και στα energy drinks που δίνουν µια 
επιπλέον τόνωση στον οργανισµό µε υψηλά ποσοστά 
γλυκόζης, ginseng, ταυρίνης κ.λπ. ∆εν λείπουν, βέβαια, 



και οι πειραµατισµοί µε ήδη δοκιµασµένα υλικά, όπως 
φουντούκι και καραµέλα, αλλά και ροφήµατα µε λίγες 
θερµίδες και πλούσια σε αντιοξειδωτικά». Η δυνατότητα 
δηµιουργίας µεγάλης ποικιλίας γεύσεων και πρωτοπο- 
ριακών γευστικών συνδυασµών µε αρωµατικά σιρόπια, 
φρούτα ή ακόµη και αλκοόλ τονίζεται και από την κ. Σιµ- 
σίρογλου αλλά και από τους κ.κ. Ξυδώνα και Long, ενώ 
για την καινοτοµία ως προς τη γεύση και τη χρήση των 
Α’ υλών ο κ. Long προσθέτει: «Τα απαλλαγµένα από 
βλαβερά για τον οργανισµό υδρογονωµένα λίπη, συ- 
ντηρητικά και γενετικά µεταλλαγµένους οργανισµούς 
(GMO-free) frozen προϊόντα, όπως δείχνει άλλωστε 
και η διεθνής εµπειρία, θα είναι εκείνα που θα κατα- 
κτήσουν τους τελικούς καταναλωτές. 
 
Για ένα κερδοφόρο µέλλον 
Το µέλλον τους θεωρείται ευοίωνο, κυρίως επειδή κάθε 
παγωµένο ρόφηµα που προϋπήρχε (αναψυκτικά, γρα- 
νίτες, κ.ο.κ.) φαίνεται να έχει συµπληρώσει τον κύκλο 
του στο καταναλωτικό κοινό, το οποίο διαρκώς αναζητεί 
κάτι διαφορετικό. «Στις ΗΠΑ, απ’ όπου ξεκίνησε η τάση 
των frozen ροφηµάτων, προτιµώνται από τους κατανα- 
λωτές τα τελευταία 15 χρόνια. Άρα πιστεύω ότι βρισκό- 
µαστε στη µέση του κύκλου ζωής αυτών των προϊόντων 
στη χώρα µας», διευκρινίζει ο κ. Γρηγόρης. 
Ακολουθήστε, λοιπόν, και εσείς τις εξελίξεις, χρησιµο- 
ποιώντας είτε τα έτοιµα µείγµατα της αγοράς (σελ. 34) 
είτε παρασκευάζοντας τις βάσεις που σας προτείνει ο 
barista Βασίλης Μπάλλας  
 
Πολύ σηµαντικός ο σωστός καθαρισµός  
& η συντήρηση της γρανιτοµηχανής: 

 
Είναι πολύ σηµαντικό κάθε τρίτη µέρα να α- 
φαιρείτε το µείγµα και να πλένετε καλά όλα 
τα µέρη της µηχανής. 
 

 
Χρειάζεται καλός καθαρισµός των στοιχείων 
ψύξης από τα υπολείµµατα τόσο εξωτερικά 
όσο και εσωτερικά. 
 

 
Να τοποθετείτε µια µικρή ποσότητα λιπαντικού 
(βαζελίνη τροφίµων) µε το δάχτυλό σας στο 
λάστιχο του κάδου και στο έµβολο. 
 



 
Να τοποθετείτε µε προσοχή το λάστιχο εφαρ- 
µογής του κάδου και να ελέγχετε µε νερό εάν 
όλα έχουν κουµπωθεί σωστά.__ 


