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Όσα κάναμε για τον Άνθρωπο,

τα Προϊόντα μας 

και το Περιβάλλον μέσα στo



Άνθρωπος -    

Εργαζόμενοι

Για τη δική μας οικογένεια,

την ΑλφαΒητική!

319.403Παρείχαμε συνολικά ώρες εκπαίδευσης.

μαγειρεύοντας ένα «γεύμα αγάπης» για την Τράπεζα Τροφίμων. 

  

Γιορτάσαμε την 11η χρονιά Εθελοντισμού ΑΒ,

22,85 εκατομμύρια ευρώΕπενδύσαμε

σε παροχές για τους ανθρώπους μας.



Άνθρωπος - 

Τοπικές ΚοινωνίεςΤοπικές Κοινωνίες

Για τον συνάνθρωπό μας

είμαστε πάντα εδώ!

Προσφέραμε πάνω από 137.000 υγιεινά γεύματα σε μαθητές σχολείων 

σε όλη την Ελλάδα μέσα από το πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» που υλοποιεί το 

Ινστιτούτο Proleps�s.

Ταξιδέψαμε 5.000 μαθητές στη Χώρα των Νόστιμων Βασιλείων, μέσα από τις 

εκπαιδευτικές δράσεις «Διατροφοπεριπέτειες» που υλοποιεί το Ινστιτούτο Proleps�s.

Προσφέραμε 1 εκατομμύριο ευρώ σε προϊόντα, δράσεις

και προγράμματα σε πάνω από 140 οργανισμούς.

Παρείχαμε πάνω από 8 εκατομμύρια γεύματα σε τοπικούς φορείς,

μέσα από το πρόγραμμα δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων «Τρόφιμα Αγάπης». 



Προϊόντα

Με τη φροντίδα και την αγάπη μας

θέλουμε να σας προσφέρουμε

πάντα το καλύτερο.

Το 78,05% των ψαρικών που αγοράζουμε προέρχονται από πηγές χαμηλού

περιβαλλοντικού ρίσκου, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με το WWF Ελλάς

(seafood own label, που περιλαμβάνει νωπά, κατεψυγμένα και κονσέρβα).

Παρείχαμε ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, φροντίζοντας παράλληλα να μην

επιβαρύνουν το περιβάλλον και να σέβονται τους κανόνες του δίκαιου εμπορίου. 

Το 48,56% των πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας το 2021

αφορά σε υγιεινές διατροφικές επιλογές.

Πάνω από 230 παραγωγοί σε όλη τη χώρα επωφελήθηκαν από το Πρόγραμμα

Ευφυούς Γεωργίας, που υλοποιούμε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

επιβαρύνουν το περιβάλλον και να σέβονται τους κανόνες του δίκαιου εμπορίου. 

Το 48,56
αφορά σε υγιεινές διατροφικές επιλογές.

Πάνω από 



Περιβάλλον

Το περιβάλλον είναι το μεγάλο μας

σπίτι. Το αγαπάμε και το φροντίζουμε

για τις επόμενες γενιές. 

Μειώσαμε τις εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου, που προέρχονται από τις καθημερινές

μας εγκαταστάσεις, κατά 85% σε σύγκριση με το έτος 2008 (έτος βάσης).

Συνεχίσαμε δράσεις ώστε να μειώσουμε κατά 50% το πλαστικό μας μέχρι το 2025.  

Ηγηθήκαμε μιας πρωτοβουλίας με συγκριμένες δράσεις, με στόχο να περιορίσουμε

τη σπατάλη τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2025.

Ανακυκλώσαμε μαζί με τους πελάτες μας πάνω από 15 εκατομμύρια συσκευασίες

τα τελευταία 5 χρόνια, μέσα από τα 93 Κέντρα του - πρωτοποριακού στην Ευρώπη -

Συστήματος Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών.

Ανακυκλώσαμε μαζί με τους πελάτες μας πάνω από 15 εκατομμύρια συσκευασίες

 Κέντρα του - πρωτοποριακού στην Ευρώπη -



Μάθε περισσότερα στο

www.ab.gr/respons�ble/reports


