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1 Χόρτα €0,34 €0,25 €0,45 €0,32 €0,27 €0,40 €0,35 €0,28 €0,45 €0,35 €0,25 €0,40

2 Σέλινο Ρίζες €1,86 €0,69 €2,50 €1,95 €0,99 €2,29 €1,70 €0,69 €2,39 €1,88 €0,99 €2,50

3 Κουλούμπρες  τεμ. €1,69 €0,50 €2,40 €1,77 €1,49 €2,20 €1,61 €0,50 €2,39 €1,67 €0,69 €2,40

4 Πατζάρια (kg) €1,78 €0,75 €2,35 €1,86 €1,49 €2,00 €1,84 €1,40 €2,35 €1,71 €0,75 €2,00

5 Πατάτες Φρέσκιες (kg) €0,85 €0,49 €1,30 €0,72 €0,59 €0,99 €0,87 €0,49 €1,10 €0,91 €0,55 €1,30

6 Ντομάτες Α (kg) €2,41 €1,40 €3,20 €2,41 €2,29 €2,49 €2,35 €1,85 €2,70 €2,44 €1,40 €3,20

7 Αγγουράκια Θερμοκηπίου (kg) €3,31 €1,98 €3,95 €3,31 €2,29 €3,49 €3,36 €3,19 €3,85 €3,28 €1,98 €3,95

8 Αγγουράκια Χωραφιού (kg) €4,03 €3,30 €4,95 €4,06 €3,49 €4,49 €3,98 €3,45 €4,45 €4,03 €3,30 €4,95

9 Πορτοκάλια Μέρλιν (kg) €1,61 €0,59 €2,50 €1,61 €0,95 €1,99 €1,52 €0,65 €2,50 €1,65 €0,59 €2,50

10 Πορτοκάλια Γιαφίτικα (kg) €1,48 €0,48 €2,50 €1,44 €0,65 €1,99 €1,51 €0,89 €2,50 €1,50 €0,48 €2,45

11 Αγκινάρες Άσπρες (kg) €2,37 €1,28 €2,99 €2,56 €1,99 €2,99 €2,68 €2,30 €2,99 €2,20 €1,28 €2,95

12 Αγκινάρες Άσπρες τεμ. €1,58 €0,99 €2,48 €1,67 €1,25 €1,99 €1,42 €1,20 €1,79 €1,64 €0,99 €2,48

13 Αγκινάρες Μαλτέζες (kg) €2,44 €0,89 €3,79 €2,30 €1,99 €2,65 €2,42 €0,89 €3,30 €2,51 €0,95 €3,79

14 Αγκινάρες Μαλτέζες  τεμ. €1,64 €0,90 €2,95 €1,49 €1,25 €1,65 €1,58 €0,95 €1,95 €1,74 €0,90 €2,95

15 Μανιτάρια (kg) €3,86 €3,29 €4,49 €3,78 €3,49 €4,49 €3,99 €3,65 €4,45 €3,83 €3,29 €4,49

1 E.ΑΡΜΕΥΤΗΣ Κυπριακός Παραδοσιακός Χαλβάς με φυστίκια 400g €2,02 €1,75 €2,65 €1,95 €1,75 €2,59 €2,13 €1,81 €2,65

2 E.ΑΡΜΕΥΤΗΣ Κυπριακός Παραδοσιακός Χαλβάς με βανίλια 400g €1,89 €1,57 €2,65 €1,73 €1,57 €2,39 €2,11 €1,81 €2,65

3 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ χαλβάς με χαλεπιανά 400g €5,40 €4,75 €6,20 €5,23 €4,75 €5,99 €5,76 €5,30 €6,20

4 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ χαλβάς με γεύση βανίλια 400g €4,46 €3,95 €5,20 €4,29 €3,95 €4,99 €4,79 €4,42 €5,20

5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ χαλβάς με φιστίκια 400g €4,70 €3,95 €5,39 €4,63 €3,95 €5,39 €4,81 €4,42 €5,20

6 ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ χαλβάς με γεύση βανίλια 400g €3,80 €3,45 €5,99 €3,58 €3,45 €3,99 €4,82 €3,65 €5,99

7 ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ χαλβάς με αμύγδαλο 400g €3,52 €3,45 €3,80 €3,52 €3,45 €3,80

8 ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ χαλβάς με κακάο 400g €3,58 €3,45 €3,99 €3,57 €3,45 €3,99 €3,65 €3,65 €3,65

9 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ χαλβάς με κακάο 400g €4,40 €3,95 €4,99 €4,31 €3,95 €4,99 €4,79 €4,50 €4,99

10 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ χαλβάς με γεύση βανίλια kg €10,15 €7,90 €13,99 €10,28 €7,90 €13,99 €9,79 €8,75 €12,23

11 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ χαλβάς  με αμύγδαλο kg €11,07 €7,90 €15,99 €11,06 €7,90 €15,99 €11,09 €9,75 €13,64

12 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ χαλβάς με χαλεπιανά kg €11,84 €8,99 €16,99 €12,12 €8,99 €16,99 €11,03 €9,75 €14,45

1 Γνήσια Ταχίνη Ε.ΑΡΜΕΥΤΗΣ 700g €3,85 €2,85 €5,55 €3,70 €2,85 €5,55 €4,09 €3,49 €4,95

2 Γνήσια Ακατέργαστη Ταχίνι DF 700g €4,25 €3,65 €5,04 €4,11 €3,65 €4,75 €4,59 €3,75 €5,04

3 ΡΙΚΚΟΣ Γνήσιο Ταχίνι 700g €3,60 €2,95 €3,99 €3,65 €2,95 €3,99 €3,57 €2,99 €3,85

4 VIOFOODS Πίκλες Piccalilli 500g €1,67 €1,10 €1,99 €1,68 €1,10 €1,99 €1,67 €1,49 €1,85

5 MORPHAKIS Πίκλα μουστάρδας 540g €1,78 €1,48 €2,25 €1,68 €1,48 €1,99 €1,90 €1,65 €2,25

6 DF Πίκλες Piccalilli 475g €1,65 €1,30 €2,00 €1,54 €1,30 €2,00 €1,82 €1,49 €2,00

7 VIOFOODS Χούμους 250g €1,40 €1,00 €1,58 €1,30 €1,00 €1,49 €1,53 €1,49 €1,58

8 VIOFOODS Ταχινοσαλάτα 250g €1,39 €1,00 €1,55 €1,30 €1,00 €1,49 €1,52 €1,49 €1,55

9 VIOFOODS Ταραμοσαλάτα 250g €1,39 €1,00 €1,55 €1,32 €1,00 €1,49 €1,52 €1,49 €1,55

10 DF Ταχινοσαλάτα 250g €1,23 €0,99 €1,49 €1,17 €0,99 €1,42 €1,31 €1,05 €1,49

11 DF Ταραμοσαλάτα 250g €1,24 €0,99 €1,49 €1,19 €0,99 €1,42 €1,31 €1,05 €1,49

12 DF Χούμους 250g €1,23 €0,99 €1,49 €1,17 €0,99 €1,42 €1,31 €1,05 €1,49

13 AMBROSIA Ταραμοσαλάτα 250g €1,13 €0,95 €1,49 €1,21 €0,95 €1,49 €1,07 €0,95 €1,35

14 AMBROSIA Ταχινοσαλάτα 250g €1,12 €0,95 €1,42 €1,19 €0,95 €1,42 €1,07 €0,95 €1,35

15 AMBROSIA Χούμοι 250g €1,12 €0,95 €1,42 €1,19 €0,95 €1,42 €1,07 €0,95 €1,35

16 ΙFANTIS Σαλάτα Ηumus 400g €3,11 €1,95 €4,99 €3,05 €1,95 €4,99 €3,30 €2,85 €3,69

17 ΙFANTIS Μελιτζανοσαλάτα 400g €2,51 €2,15 €3,00 €2,47 €2,15 €3,00 €2,67 €2,49 €2,99

18 Xούμους kg €3,69 €2,59 €5,30 €3,77 €2,59 €5,30 €3,16 €2,68 €3,85

19 Ταχινοσαλάτα kg €3,48 €2,49 €4,95 €3,59 €2,49 €4,95 €3,01 €2,61 €3,50

20 Ταραμοσαλάτα kg €4,00 €2,90 €6,25 €4,11 €2,90 €6,25 €3,51 €3,20 €3,85
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1 XENIA ελιές καλαμών σε άλμη εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2% 360g €2,16 €1,90 €2,59 €2,14 €1,90 €2,59 €2,45 €2,45 €2,45

2 XENIA ελιές πράσινες με κόλιανδρο και μάραθο σε άλμη 355g €1,48 €1,30 €1,79 €1,47 €1,30 €1,79 €1,65 €1,65 €1,65

3 Ελιές Μαύρες Κυπριακές kg €4,63 €3,40 €6,49 €4,76 €3,40 €6,49 €4,39 €3,90 €5,50

4 Ελιές Πράσινες Τσακιστές Κυπριακές kg €3,69 €2,99 €5,90 €3,65 €2,99 €5,90 €3,74 €3,19 €4,75

1 Qualifood Γαρίδες Σιγοβρασμένες καθαρισμένες Large 400g €10,35 €8,75 €13,99 €10,20 €8,75 €13,99 €12,19 €12,19 €12,19

2 FOODPAX Oxταπόδι Ινδοειρηνικού 800g €5,12 €4,29 €6,40 €5,50 €4,49 €6,40 €4,29 €4,29 €4,29

3 EDESMA ολόκληρο μικρό χταπόδι 800g €7,69 €5,50 €9,99 €7,79 €6,70 €9,99 €7,16 €5,50 €7,99

4 Qualifood Θράψαλο ροδέλα 700g €5,64 €4,99 €7,59 €5,64 €4,99 €7,59 ΝΑ ΝΑ ΝΑ

5 EDESMA ολόκλ. Καλαμάρι καθαρισμένο 800g €8,56 €7,52 €9,59 €8,56 €7,52 €9,59 ΝΑ ΝΑ ΝΑ

6 EDESMA Θράψαλο ροδέλες 700g €6,00 €5,50 €6,98 €5,89 €5,50 €6,98 €6,38 €5,80 €6,72

7 EDESMA Ολόκληρες Σουπιές καθαρισμένες 800g €7,70 €5,85 €9,09 €7,76 €5,85 €9,09 €7,30 €6,10 €8,49

8 EMAFOODS Σουπιές καθαρισμένες 720g €8,25 €6,45 €10,49 €8,64 €6,45 €10,49 €7,91 €7,63 €8,39

9 Kαλαμάρι Φρέσκο Μεγάλο (kg) €16,86 €10,95 €18,99 €17,05 €10,95 €18,99 €13,85 €13,85 €13,85

10 Kαλαμάρι Φρέσκο Μικρό (kg) €12,69 €10,95 €17,85 €12,69 €10,95 €17,85 ΝΑ ΝΑ ΝΑ

11 Σουπιές Φρέσκες Μεγάλες (kg) €12,42 €10,75 €14,99 €12,39 €10,75 €14,99 €12,85 €12,85 €12,85

12 Σουπιές Φρέσκες  Μικρές (kg) €12,59 €11,29 €14,99 €12,59 €11,29 €14,99 ΝΑ ΝΑ ΝΑ

13 Οκταπόδι Φρέσκο Μεγάλο (kg) €19,95 €10,95 €25,99 €20,52 €15,75 €25,99 €10,95 €10,95 €10,95

14 Οκταπόδι Φρέσκο Μικρό (kg) €14,35 €10,45 €18,95 €14,35 €10,45 €18,95 #DIV/0! €0,00 €0,00

1 Λαγάνα €1,13 €0,80 €1,80 €1,14 €0,80 €1,80 €1,09 €1,09 €1,09

2 Κουλούρι μακρύ με μαγιά (δακτυλιά) €1,42 €0,69 €2,30 €1,28 €0,69 €1,99 €1,72 €1,35 €2,30

3 Κουλούρι μακρύ με προζύμι (δακτυλιά) €2,01 €1,20 €2,50 €1,89 €1,20 €2,45 €2,19 €1,49 €2,50

4 Ταχινόπιττα τεμάχιο €1,59 €1,00 €1,99 €1,51 €1,00 €1,99 €1,68 €1,20 €1,95

5 Ελιωτή Χωριάτικη τεμάχιο €1,70 €1,00 €2,39 €1,71 €1,00 €2,39 €1,69 €1,00 €2,00

6 Ελιωτή Μπανανέ τεμάχιο €1,52 €1,00 €1,99 €1,52 €1,00 €1,99 €1,51 €1,20 €1,90

1 KEO OTHELLO (Ερυθρό Ξηρό) 75cl €3,09 €2,49 €4,70 €3,23 €2,59 €4,29 €2,92 €2,49 €4,70

2 AFAMES 62 (Ερυθρό Ξηρό) 75cl €3,99 €2,35 €5,19 €4,00 €2,35 €5,19 €3,98 €2,45 €4,95

1 Κάρβουνα Πυρσός 5kg €5,48 €4,69 €6,32 €5,41 €4,80 €5,99 €5,54 €4,69 €6,32

2 Κάρβουνα ΕΤΟSHA 5kg €5,33 €4,95 €5,85 €5,57 €4,95 €5,85 €5,04 €4,99 €5,35

1. Για αρκετά από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο, υφίστανται ποιοτικές διαφορές οι οποίες δεν 

μπορούν να ληφθούν υπόψη στα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου.

2. Οι τιμές λήφθηκαν με επιτόπου καταγραφή τους, από επιθεωρητές της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, στις 

3/3/2022. 

3. Το παρατηρητήριο περιλαμβάνει 21 μεγάλες υπεραγορές, 19 μικρές υπεραγορές και 37 φρουταρίες, παγκύπρια.
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