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Mη χάσετε τα
Top Products
στις σελίδες του
οδηγού μας!

Θυμηθείτε τα "Top Products" του
προηγούμενου τεύχους μας:
Χυμός ροδιού «το ρ», Κτήμα Χειμωνίδη
Ηλεκτρικά σκούτερ από την EMW
Οικολογικά είδη εστίασης Ecopacking
Υβριδικός Ηλιακός Λέβητας της Mytherm
Συσκευές φιλτραρισμένου νερού Αγροδομή
Οικολογικά μπουκάλια Eco Life-Life Green
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Εμπρός για μια αειφόρα τουριστική σεζόν!
Το καλοκαίρι έφτασε και η τουριστική σεζόν μεσουρανεί! Είναι πολύ
σημαντική η συμβολή του τουρισμού στην οικονομία, αλλά πρέπει επίσης να
έχουμε στο νου τις επιπτώσεις που επιφέρει ο τουρισμός στο περιβάλλον.
Για να παραμείνει ο τουρισμός μια βιώσιμη πηγή εσόδων για την ελληνική
οικονομία, πρέπει να γίνει αειφόρος.
Η καλοκαιρινή μας έκδοση περιλαμβάνει πολλές φοβερές οικολογικές
ιδέες, προϊόντα και υπηρεσίες για αυτή την πολυάσχολη εποχή του χρόνου.
Ελπίζουμε πως θα σας εμπνεύσουν να συνεχίσετε τις προσπάθειες για ακόμα
περισσότερη αειφορία και πράσινες πρακτικές στην επιχείρησή σας.
Μη ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά και στις παλαιότερες εκδόσεις μας! Είναι
γεμάτες με καινοτόμες ιδέες που θα σας εξοικονομήσουν ενέργεια και θα
εμπλουτίσουν την πράσινη φιλοσοφία σας.

Είστε πράσινο ξενοδοχείο;
Προσφέρετε διαστηριότητες στη φύση;
Βελτιώστε το πράσινο marketing σας!

Πρωτοπόρος στον οικοτουρισμό στην Ελλάδα, η Ecotourism Greece είναι περήφανη για το ολοκαίνουριο πόρταλ της. Ως
μέλος της οικογένειας της θα αποκτήσετε το σήμα αναγνώρισης "Member Ecotourism Greece", με ελάχιστο κόστος, αρκεί
να πληρείτε τις βασικές προϋποθέσεις του αειφόρου τουρισμού, όπως η ανακύκλωση, η διαχείρηση της ενέργειας, η χρήση
τοπικών προϊόντων κλπ. Σε αυτό θα σας βοηθήσουν και οι ιδέες του Green Guide για Τουριστικές Επιχειρήσεις!

Ενταχθείτε στην οικογένεια της Ecotourism Greece όπως ήδη έκαναν μεταξύ άλλων οι:
Γεφύρι Πλάκας
Πύρρειον Boutique Hotel
Mirabilia Boutique Hotel
Papaevangelou Hotel
Ξενώνας Ρόκκα
Ξενώνας Κάτω Μαχαλάς
Socrates Organic Village (Wild Olive)
Ξενώνας Ηδύλη
Maistros Studios
Αleka's House
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Rocabella Country Hotel
Agnantio Studios
Filion Eco Hotel
Montanema Handmade Village
Primoula Country Hotel
Oreiades Guesthouse
Casa Lucia
Pyrgos House
Orchard Guesthouse

Ikion Eco Boutique Hotel
Hotel des Roses
Kritsa Gastronomy Hotel
Kallichoron
Steris Elegant Beach Hotel
Velani Country Hotel
Cretan Traditional Villas

Άλλες οργανώσεις και δίκτυα για την
προώθηση του οικοτουρισμού
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Οι πισίνες eco pool® της Ideales Group κατασκευάζονται και λειτουργούν με σεβασμό προς το περιβάλλον, δε βλάπτουν την
ανθρώπινη υγεία, εξοικονομούν νερό και ενέργεια, δεν απαιτούν ιδιαίτερες επεμβάσεις στο περιβάλλον, απαιτούν ελάχιστη
χρήση προϊόντων απολύμανσης και προσφέρουν περισσότερο οικολογικές επιλογές αναβάθμισης πισίνας. Μάλιστα, το 2011
η eco pool® βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ καθώς είναι η μόνη πιστοποιημένα οικολογική πισίνα παγκοσμίως.
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Αναζωογονήστε τους
επισκέπτες σας με
μια οικολογική πισίνα
σε αρμονία με το
περιβάλλον της!
Σημαντικό είναι ο αρχιτεκτονικός
σχεδιασμός της πισίνας να σέβεται
το φυσικό τοπίο και να εντάσσεται
αρμονικά σε αυτό, να το αναδεικνύει
και να το συμπληρώνει. Οι παλαιού
τύπου, προκατασκευασμένες πισίνες
αποτελούν σαφώς έναν απωθητικό
παράγοντα για επισκέπτες που
αναζητούν την ευεξία και τη φυσική,
τοπική ομορφιά.

Για την πιο φιλική προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον
απολύμανση της πισίνας σας, εγκαταστείστε το σύστημα
ηλεκτρόλυσης άλατος Aquarite – pro της Hayward. Για την
Β. Ελλάδα θα το βρείτε στο mypool.gr στη Θεσσαλονίκη.

Αντί για πισίνα, δημιουργήστε στο ξενοδοχείο σας μια
φυσική λίμνη κολύμβησης με αγνό, κρυστάλλινο νερό, η
οποία θα αλλάζει εμφάνιση φυσικά με τις εποχές, με τη
βοήθεια της ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Στην εταιρεία Crystal Pools θα βρείτε το επαναστατικό
Αμερικάνικο σύστημα επένδυσης πισίνας EcoFinish™, το
οποίο μπορεί να καλύψει κάθε είδους εσωτερική επιφάνεια
πισίνας, νέας ή παλαιάς κατασκευής.
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Αποχαιρετίστε τις
πλαστικές καρέκλες!

Προτιμήστε τα χειροποίητα ξύλινα έπιπλα της εργαστήριο
Επί Γης τα οποία κατασκευάζονται με ξυλεία Ever Lasting
Wood®, Σκανδιναβικής προέλευσης από ελεγμένες φυτείες
ορθής πρακτικής και διαχείρισης.

Η ελληνική εταιρεία Mexil Sarikehagias, με εμπειρία από
τη δεκαετία του '60 στην κατασκευή επίπλων κήπου,
διαθέτει πολλές επιλογές ξύλινων καρεκλών, καναπέδων και
τραπεζιών για τους εξωτερικούς σας χώρους.
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Εξοπλίστε τον κήπο και την αυλή του
καταλύματός σας με ξύλινα έπιπλα και
δημιουργήστε μια φυσική ατμόσφαιρα,
προστατεύοντας ταυτόχρονα το
περιβάλλον. Επίσης, μια εξαιρετική
ιδέα είναι να προμηθευτείτε τα
έπιπλά σας από τοπικούς τεχνίτες και
κατασκευαστές για να ενισχύσετε
την τοπική οικονομία και να μειώσετε
το ανθρακικό αποτύπωμα των
μεταφορών.

Προμηθευτείτε χειροποίητα ξύλινα έπιπλα κήπου από
την οικογενειακή βιοτεχνία Στράτος Λουγιάκης στα Χανιά
Κρήτης. Τα έπιπλα παράγονται με διαδικασίες φιλικές προς
το περιβάλλον και βάφονται με οικολογικά χρώματα.

Η COCO-MAT έχει δημιουργήσει τη νέα σειρά επίπλων εξωτερικού χώρου Ήλιος. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση
ξύλινης επίπλωσης, που κατασκευάζεται με μεράκι από Έλληνες τεχνίτες ξυλουργούς, από άριστης ποιότητας ξύλο Τeak και
Νιαγκόν. Περιλαμβάνει τραπεζαρία, καρέκλα φαγητού, ξαπλώστρα, πολυθρόνα, τραπέζι και coffee table. Όλα τα έπιπλα Ήλιος
φέρουν πιστοποίηση FSC για χρήση ξυλείας από ελεγχόμενες περιοχές, με βάση τα πρότυπα και τις οδηγίες της ΕΕ.

Ξύλινα έπιπλα κήπου | 9

Προσφέρετε στους
επισκέπτες σας φυσική
καλοκαιρινή χαλάρωση!
Τα τεχνητά στοιχεία που πλαισιώνουν
τους κήπους και τις παραλίες οφείλουν
να συμβαδίζουν με το φυσικό
περιβάλλον. Υλικά όπως το ξύλο,
το καλάμι, το μπαμπού κ.α. δένουν
αρμονικά με το τοπίο και προσφέρουν
στους επισκέπτες μια αυθεντική και
οικολογική καλοκαιρινή εμπειρία.

Ας υποστηρίξουμε τις ελληνικές οικογενειακές επιχειρήσεις!
Μία από αυτές είναι η εταιρεία Νίκος Χαρίτος, η οποία
κατασκευάζει με ξύλο και ύφασμα χειροποίητα πουφ και
μαξιλάρες ξαπλώστρας.

Φυσικός εξοπλισμός παραλίας | 10

Προμηθευτείτε μοναδικές 100% χειροποίητες ξαπλώστρες
από μπαμπού από την RattanSK στη Θεσσαλονίκη. Για
την κατασκευή τους, με πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας,
εφαρμόζονται διαδικασίες της παραδοσιακής επιπλοποιίας.

Αν το ξενοδοχείο σας είναι στη Βόρεια Ελλάδα, στην
Καλαμοπλεκτική Σταμπούλης στην Ηρακλεία Σερρών θα
βρείτε μεταξύ άλλων ομπρέλες από μπαμπού, καλάμι,
βέργα ιτιάς, αλλά και από φοινικόφυλλα πλεγμένα στο χέρι.

Προμηθευτείτε ξαπλώστρες κατασκευασμένες εξ΄
ολοκλήρου από φυσικό μασίφ ξύλο πεύκου, από την
εταιρεία Tesias Wooden Products με έδρα στο Μέτσοβο. Η
εμποτισμένη ξυλεία είναι πιστοποιημένη με ISO.

Προτιμήστε ομπρέλες από φυσικά υλικά για την πισίνα ή
την παραλία. Στην Electra στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
θα βρείτε ξύλινες ομπρέλες με καπέλο από καλάμι ή και
από μπανανόφυλλο για μια πιο εξωτική ατμόσφαιρα.

Τα χαλιά δεν είναι μόνο για το χειμώνα, αλλά μπορούν να δώσουν μια ιδιαίτερη, φυσική νότα στους εξωτερικούς χώρους και
το καλοκαίρι! Στην εταιρεία Aslanoglou θα βρείτε μια πλούσια συλλογή από χαλιά και κιλίμια εξωτερικού χώρου, για τον κήπο
και την πισίνα του ξενοδοχείου σας. Επιλέξτε χαλιά κατασκευασμένα με φυσικά υλικά, μαλλί, λινό, κάνναβη, ψάθα, μπαμπού
κ.α., φτιαγμένα στο χέρι ή με παραδοσιακές τεχνικές.
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Στην epiplonet.com με έδρα στη Χαλκίδα θα βρείτε
την πρωτότυπη σειρά επίπλων από κορμούς δέντρων.
Ξεχωρίσαμε το σκαμπό-κομοδίνο από λεπτούς κορμούς, σε
λευκή καλοκαιρινή απόχρωση.

Μια ενδιαφέρουσα ιδέα αποτελούν τα πολύχρωμα,
χαρούμενα διακοσμητικά, φτιαγμένα από ανακύκλωση
περιοδικών, τα οποία θα βρείτε στην Synchronia. Σημαντικό
είναι ότι αποτελούν προϊόντα δίκαιου εμπορίου.

Φέρτε τη φύση μέσα
στους χώρους σας!
Στόχος του βιοφιλικού σχεδιασμού
είναι ο εσωτερικός χώρος ενός κτιρίου
να σχεδιαστεί με όσο το δυνατόν πιο
φυσικό τρόπο, ώστε να προσεγγίζει τις
συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος.
Τα φυσικά δομικά υλικά όπως το ξύλο,
τα γήινα χρώματα και τα βιομορφικά
στοιχεία διακόσμησης κινούνται σε
αυτή την κατεύθυνση.
Τα ξενοδοχεία έχουν αρχίσει να τον
ανακαλύπτουν... Μη μένετε πίσω!
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Σχεδιάστε με τη βοήθεια της Qrtos creations μοναδικά
διακοσμητικά για τους τοίχους του ξενοδοχείου σας.
Προτιμήστε φυσικά, ανακυκλωμένα υλικά και δημιουργίες
με καλοκαιρινή διάθεση για μια ανανεωμένη σεζόν.

Ο χώρος της ρεσεψιόν αποτελεί ένα δυνατό στοιχείο με το οποίο ένα ξενοδοχείο μπορεί να επικοινωνήσει την πράσινη
φιλοσοφία του στους επισκέπτες του. Το δημιουργικό αρχιτεκτονικό γραφείο Utopia Hotel Design, με έδρα στην Αθήνα,
ειδικεύεται στην ανακαίνιση και αναβάθμιση καταλυμάτων και μπορεί να σας προσφέρει μοναδικές πρωτότυπες προτάσεις,
με σεβασμό στην τοπική παράδοση και στο φυσικό περιβάλλον.
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Επενδύστε στο φυσικό
δροσισμό, συμφέρει!
Ο φυσικός δροσισμός των κτιρίων
αποτελεί μια εναλλακτική λύση για την
εξασφάλιση μιας άνετης ατμόσφαιρας
στο εσωτερικό των κτιρίων το καλοκαίρι.
Είναι μια επιλογή που συμφέρει, μιας
και συμβάλλει στη μείωση του χρόνου
λειτουργίας των ψυκτικών συστημάτων
του καταλύματός σας. Μια από τις
κυριότερες τεχνικές φυσικού δροσισμού
αποτελεί η ηλιοπροστασία με κατάλληλα
συστήματα σκίασης.

Τα σκίαστρα από φυσική ελληνική λυγαριά της εταιρείας
Caneplex Design θα φέρουν φυσική αίσθηση στους
εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου σας, ταιριάζοντας
απόλυτα με το τοπίο που το περιβάλλει.
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Στη εταιρεία συστημάτων σκίασης Shadow θα βρείτε
υφασμάτινες κατακόρυφες περσίδες από υφάσματα
οικολογικής υφής, φτιαγμένα από φυσικά υλικά. Η εταιρεία
προσφέρει επίσης υπηρεσίες μελέτης και εφαρμογής.

Τοποθετήστε ξύλινες οριζόντιες περσίδες στα ανοίγματα
του καταλύματός σας από τη βιοτεχνία συστημάτων
σκίασης Γιαννακάκης. Μια ιδανική λύση για εύκολη
εναλλαγή φωτεινότητας και επαφής με το περιβάλλον.

Η εταιρεία Floros Fine Shading διαθέτει τις βιοκλιματικές πέργκολες. Πρόκειται για καινοτόμα προϊόντα βιοκλιματικής
σκίασης, τα οποία κατασκευάζονται κατά 99% από ανακυκλώσιμα υλικά, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και παρέχουν τις
καλύτερες συνθήκες θερμοκρασίας, φωτισμού και εξαερισμού. Προτείνουμε την πέργκολα Floper, καθώς παράγεται εξ'
ολοκλήρου στη μονάδα παραγωγής της εταιρείας, με βάση τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Aν προτιμάτε υφασμάτινες επιλογές σκίασης εγκαταστήστε τα τεντόπανα της εταιρείας Protection, τα οποία αυξάνουν
την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Tα πανιά παράγονται από
ακατέργαστο οικολογικό ύφασμα πιστοποιημένο με Oeko-Tex standard 100 και είναι αυτοκαθαριζόμενα. Βάφονται με
οικολογικά, μη τοξικά χρώματα και ράβονται με νέα ακατέργαστα νήματα με το οικολογικό σήμα της ΕΕ "Μαργαρίτα".
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H Σειρά KURO ALL DC INVERTER της Toyotomi διαθέτει
ενεργειακή κλάση Α+++, ψυκτικό υγρό R32 και λειτουργία
smartClima για διαχείριση των συσκευών από απόσταση
μέσω WiFi ή κεντρικού ενσύρματου χειριστηρίου.

Ο Όμιλος Μαυρογένη με αντιπροσωπία σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη συνεργάζεται με την AUX από την Κίνα για τη
διανομή των κλιματιστικών της, ενεργειακής κλάσης Α++
με τεχνολογία DC Inverter και οικολογικό ψυκτικό R32.

Η εταιρεία Rodos Air από τη Ρόδο διαθέτει το πρωτοποριακό σύστημα Smart Cooling, το πρώτο στην Ελλάδα! Χρησιμοποιεί
μία μοναδική και αποτελεσματική τεχνολογία για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας της αερόψυκτης εγκατάστασης
κλιματισμού και να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση έως 37% και την ψυκτική ισχύ κατά +41%. Σημαντικό είναι ότι μπορεί
να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους συστημάτων ψύξης. Το Lindos Royal το έχει ήδη εμπιστευθεί!
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Η αγορά νέων σύγχρονων
συστημάτων κλιματισμού
αυτοχρηματοδοτείται!
Τα κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής
κλάσης διαθέτουν νέες τεχνολογίες που
ουσιαστικά αποτελούν μια πιο οικονομική
λύση από τη διατήρηση των παλιών
κλιματιστικών που μπορεί να διαθέτει το
κατάλυμά σας. Σύμφωνα με έρευνες η
επιλογή μιας μονάδας Α+ με τεχνολογία
inverter μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση
λειτουργικού κόστους έως και 50% σε
σχέση με μια συμβατική μονάδα σταθερών
στροφών ενεργειακής κλάσης Β.

Στην Inventor θα βρείτε κλιματιστικά κονσόλες Α+++ με
οικολογικό ψυκτικό υγρό R32. Η υπηρεσία Hotel Menu, για
προγραμματισμό των ορίων λειτουργίας της θέρμανσης και
ψύξης, φτάνει σε εξοικονόμηση έως και 70%.

To νέο κλιματιστικό της Nobu, Kimi A+++, είναι κατάλληλο
για μικρά δωμάτια ξενοδοχείων μιας και ρυθμίζεται μέσω
Wi-Fi, μειώνει τα κόστη συντήρησης χάρη στο οικολογικό
ψυκτικό R32 και εξοικονομεί ενέργεια και χρήματα.

H Daikin προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για
μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ξενοδοχεία με
εξατομικευμένα συστήματα κλιματισμού και διαχείρισης
εξοικονόμησης ενέργειας.
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Μη σπαταλάτε ρεύμα για το ζεστό νερό το καλοκαίρι!
Αλλά ούτε και το χειμώνα!
Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις...

Η εταιρεία Χάσκος eco solutions μπορεί να σας εγκαταστήσει τις εγκαταστάσεις της Assos Boilers, για οικονομία ενέργειας
πάνω από 80% με τη νέα γενιά δοχείων ζεστού νερού χρήσης με ανοξείδωτο εναλλάκτη συνδεδεμένα παράλληλα με αντλίες
θερμότητας, ηλιακά ή άλλη πηγή θέρμανσης. Ειδικά τo καλοκαίρι οι ηλιακοί συλλέκτες προσφέρουν με σχεδόν μηδενικό
κόστος άφθονο ζεστό νερό. Μια ολοκληρωμένη λύση που συμφέρει!
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Προμηθευτείτε από την Green Solar Vacuum, με έδρα στη
Β. Ελλάδα, ηλιακούς θερμοσίφωνες νέας γενιάς με σωλήνες
κενού αέρος, οι οποίοι έχουν 30% - 40% μεγαλύτερη
απόδοση από τους συμβατικούς ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Τα κεντρικά συστήματα MALTEZOS αποτελούν ιδανική
λύση για μικρά ξενοδοχεία. Περιλαμβάνουν τους συλλέκτες
οροφής, το θερμοδοχείο και τα εξαρτήματα σύνδεσής τους
και μπορούν να εγκατασταθούν και σε υπάρχοντα κτίρια.

Ο νέος Υβριδικός Ηλιακός Λέβητας HYBOSUN HT της
ελληνικής εταιρείας Mytherm, μεταξύ πολλών άλλων,
εξασφαλίζει άφθονο ζεστό νερό χρήσης μιας και λειτουργεί
κατά προτεραιότητα με ηλιακή ενέργεια.

Στην εταιρεία Iliosak με έδρα στη Μεσσηνία θα βρείτε τον
νέο ηλιακό θερμοσίφωνα Pro 300, κατασκευασμένο στην
Ελλάδα. Είναι ιδανικός για να καλύψει τις ανάγκες σε ζεστό
νερό μικρών και μεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων.
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Τα Eco Catamaran της Ίμπιζας
σαλπάρουν για την Ελλάδα!
Τα τελευταία χρόνια οι θάλασσα γύρω από
το νησί της Ίμπιζας στην Ισπανία φιλοξενούσε
μια συναρπαστική πράσινη δραστηριότητα:
ηλιακά καταμαράν. Στιλάτα, νεανικά και σέξι, τα
σκάφη αυτά αποτελούν την τελευταία λέξη της
οικολογικής ιστιοπλοΐας. Πρόκειται για μια ιδέα
που μπορεί πανεύκολα να βρει χώρο και στην
Ελλάδα!
Η πρωτοπόρος εταιρεία που ίδρυσαν οι φίλοι Charlie
Priestley, Alistair Glover-Main και Maarten Bernhart
ξεκίνησε με ένα μόνο καταμαράν, το "La Bella Verde" ή
αλλιώς το "Όμορφο Πράσινο" και με όνειρο να προσφέρει
μια οικολογική εμπειρία πλεύσης. Η ομάδα στη συνέχεια
λάνσαρε μια νέα υπηρεσία κατασκευής ηλιακών καταμαράν
σε συνεργιασία με γνωστούς κατασκευαστές σκαφών.
Αυτά τα ηλιακά καταμαράν διατίθενται πλέον στην ελληνική
αγορά και μπορούν να βοηθήσουν τολμηρά άτομα ή
εταιρείες με οικολογική φιλοσοφία να δημιουργήσουν
τις δικές τους οικοτουριστικές επιχειρήσεις. Τα σκάφη
ταιριάζουν τέλεια στις ελληνικές ακτές -ή ακόμα και τις
πολλές μας λίμνες μιας και δεν μολύνουν- και είναι ιδανικά
για ταξίδια από νησί σε νησί και φυσικά για επισκέψεις στην
ηπειρωτική χώρα.
Παραλιακά ξενοδοχεία και πάροχοι δραστηριοτήτων
μπορούν πανεύκολα να αγοράσουν το δικό τους καταμαράν
και να εγκαθιδρύσουν μια νέα, φιλική προς το περιβάλλον
δραστηριότητα, και φυσικά να αποκτήσουν μια νέα πηγή
εσόδων για την επιχείρηση. Τα καταμαράν αποστέλλονται
εύκολα στην Ελλάδα σε μικρά, διαχειρίσιμα κοντέινερ
και συναρμολογούνται επιτόπου. Είναι χωρίς αμφιβολία
ένα φοβερό νέο προϊόν για τους πρωτοπόρους στον
οικοτουρισμό και γι' αυτό το βραβεύσαμε ως "Top Product"!

Προτείνετε ένα οικολογικό
πολυήμερο ταξίδι με την
... οι επισκέπτες σας
θα το λατρέψουν! Θα
επισκεφθούν πανέμορφα
αιγαιοπελαγίτικα νησιά, θα ταξιδέψουν πίσω
στο χρόνο με τη δύναμη του ανέμου και θα
ανακαλύψουν ξεχασμένες διαδρομές.
Και όχι μόνο! Θα μάθουν πως να χειρίζονται το
ιστιοπλοϊκό με τη βοήθεια ειδικών, θα βιώσουν τη
νησιώτικη κουλτούρα, θα βοηθήσουν στη μεταφορά
αγαθών από το ένα νησί στο άλλο και θα γνωρίσουν σε
βάθος τους τρόπους παραγωγής των τοπικών προϊόντων,
τα οποία φυσικά θα δοκιμάζουν. Θα έχουν δύο μέρες
σε κάθε νησί για να γνωρίσουν τη βιοποικιλότητα,
τα αξιοθέατα, τους αρχαιολογικούς χώρους και την
αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Μια περιπέτεια, δηλαδή,
που αξίζει να ζήσει κανείς!
Μη διστάσετε να παροτρύνετε τους επισκέπτες σας να
επιβιβαστούν στο ιστιοπλοϊκό της Sailmed, αν είστε
τυχεροί και το κατάλυμά σας βρίσκεται σε έναν από τους
σταθμούς του ταξιδιού:

Αλόννησος
Ανάφη
Άνδρος
Αστυπάλαια
Ικαρία
Κάλυμνος
Κέα
Λέσβος
Λαύριο
Λήμνος
Σάμος

Σαντορίνη
Σκόπελος
Σκύρος
Πάρος
Πάτμος
Σύρος
Τήνος
Χίος
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Αν ο δρόμος του ξενοδοχείου σας δε διαθέτει επαρκή
φωτισμό, μια οικονομική και οικολογική λύση αποτελούν
τα ηλιακά φωτιστικά δρόμου με ανιχνευτή κίνησης και
τηλεχειρισμό που θα βρείτε στην Idea Hellas.

Στο regroup.gr θα βρείτε τα πρωτότυπα πλωτά ηλιακά
φωτιστικά-μπάλες, με LED, που ενεργοποιούνται στο
σκοτάδι. Είναι ιδανικά για να ανανεώσετε την πισίνα του
καταλύματός σας ή να τα κρεμάσετε στον κήπο.

Εκμεταλλευτείτε τον
καλοκαιρινό ήλιο στον
φωτισμό των εξωτερικών
σας χώρων!

Για τον φωτισμό των εξωτερικών χώρων του καταλύματός
σας χρησιμοποιήστε ηλιακά φωτιστικά κήπου με
αισθητήρα. Θα βρείτε μεγάλη ποικιλία επιλογών στο
κατάστημα Lightpoint στην Αθήνα.

Ηλιακά φωτιστικά | 22

Για να αναδείξετε τα δέντρα του εξωτερικού χώρου του
ξενοδοχείου σας, στολίστε τα με ηλιακά διακοσμητικά
κορδόνια LED, που φορτίζουν την ημέρα και φωτίζουν τη
νύχτα. Θα τα βρείτε στο e-shop solarcenter.gr.

Ανεμιστήρες οροφής: άλλη μία οικονομική και
οικολογική επιλογή για το
καλοκαίρι!
Η χρήση ανεμιστήρων οροφής σε σχέση
με τα κλιματιστικά παρουσιάζει μια σειρά
πλεονεκτημάτων:
1. Διατηρούν την ποιότητα του αέρα στο χώρο.
2. Έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος.
3. Έχουν χαμηλότερο κόστος αγοράς.
4. Απαιτούν μικρότερο κόστος συντήρησης.
Σημαντικό είναι επίσης το ότι συμβάλλον
αισθητικά στη δημιουργία της σπιτικής
ατμόσφαιρας που αποζητούν τα μικρά
ξενοδοχεία και οι ξενώνες!

Αν προτιμάτε το βιομηχανικό ύφος, μια πρωτότυπη επιλογή
αποτελεί ο ανεμιστήρας Spinnaker της Fantasia με πτερύγια
από καφέ ή λευκό καραβόπανο και δυνατότητα προσθήκης
φωτιστικού, που θα βρείτε στο e-shop anemis.gr.

Ένας ανεμιστήρας με ξύλινα φτερά και φως με λαμπτήρα
LED θα ταιριάξει τέλεια με την ζεστή ατμόσφαιρα των
δωματίων σας και θα εξοικονομήσει χρήματα και ενέργεια.
Προμηθευτείτε τον από το Εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη.

Στο luceHabitat θα βρείτε τον ανεμιστήρα οροφής Artemis
της Minka Aire, σχεδιασμένο από τον διάσημο σχεδιαστή
George Kova, με οικολογικούς λαμπτήρες Ιωδίου. Μια
ιδανική επιλογή για καταλύματα με μίνιμαλ διακόσμηση!
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Tip!

Τα χειροποίητα κρητικά σαπούνια Fisika παράγονται από
100% φυσικά υλικά, με μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα.
Μια πρωτότυπη επιλογή που θα εκτιμήσουν οι άνδρες
επισκέπτες σας, είναι το σαπούνι ξυρίσματος τσέπης.

Στην Κέρκυρα, στο Corfu Soap Workshop θα βρείτε
χειροποίητα σαπούνια με εξαιρετικό τοπικό ελαιόλαδο
και ενδημικά φυτά, λουλούδια και βότανα, που θα
συναρπάσουν τους επισκέπτες σας!
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Μια άριστη ιδέα για
κάθε τουριστική
επιχείρηση είναι
να συνεργάζεται
με την Cleanhands,
την οργάνωση που
συλλέγει χρησιμοποιημένα σαπούνια
από ξενοδοχεία, τα επεξεργάζεται και τα
χορηγεί δωρεάν σε κοινωνικούς φορείς
που έχουν ανάγκη από είδη ατομικής
υγιεινής.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.proionta-thassou.gr
θα βρείτε χειροποίητα φυτικά σαπούνια ελαιόλαδου για
ξενοδοχεία, με παρθένο λάδι Θάσου, λάδι καρύδας και
φοινικέλαιο, σε διαφορετικές αποχρώσεις.

Η Sapounakis Handmade Natural Products παράγει 100%
χειροποίητα σαπούνια, βιοδιασπώμενα και χωρίς συστατικά
ζωικής προέλευσης, γεγονός το οποίο θα εκτιμήσουν
ιδιαίτερα οι vegan επισκέπτες σας.

Το ελαιοτριβείο Nikolaou Family στα Μέγαρα παράγει
μεταξύ άλλων και χειροποίητα σαπούνια. Πρόκειται για
αγνά, παραδοσιακά σαπούνια, δεμένα στο χέρι, ένα-ένα, με
αγνό παρθένο ελαιόλαδο αλλά και με ποικίλα αιθέρια έλαια.

H ελληνική εταιρεία Sapoon διαθέτει τα Pocket Soaps, σαπούνια σε βιοδιασπώμενα χάρτινα κουτάκια, ιδανικά για ξενοδοχεία
και spa, σε πρωτότυπους συνδυασμούς όπως σοκολάτα-κατσικίσιο γάλα, γιαούρτι-βρώμη, μαστίχα-μετάξι και πολλά άλλα.
Όλα τα σαπούνια είναι απολύτως φιλικά στο περιβάλλον και βιοδιασπώμενα, δίχως τεχνητά πρόσθετα για το σχηματισμό
αφρού και δίχως τεχνητά χρώματα και συντηρητικά.
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Γεμίστε τους χώρους
σας με αρώματα του
ελληνικού καλοκαιριού!
Τα κεριά δεν είναι
μόνο για το χειμώνα.
Πλέον υπάρχουν
στην αγορά πολλές
επιλογές από
οικολογικά κεριά με
αρώματα φρούτων,
μυρωδικών και
λουλουδιών. Κάντε
τις επιλογές σας με κριτήριο την τοπική
χλωρίδα της περιοχής σας.

Η εταιρεία Faos έχει δημιουργήσει τη σειρά κεριών με
αιθέρια έλαια βοτάνων της ελληνικής γης, σε γυάλινο
ποτήρι με εικόνες τις ελληνικής θάλασσας. Μπορείτε να τα
παραγγείλετε όποιο άρωμα σας ταιριάζει.
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Ένα ακόμα οικολογικό υλικό είναι το μελισσοκέρι. Υγιεινά,
υποαλλεργικά κεριά από 100% ελληνικό αγνό μελισσοκέρι,
αλλά και σε συνδυασμό με σόγια θα βρείτε στην εταιρεία
Φιλύρα, σε πλήρως ανακυκλώσιμες συσκευασίες.

Τα κεριά της Sandrine & Jo από σόγια είναι μια εξαιρετική
οικολογική επιλογή, μιας και είναι ανακυκλώσιμα,
βιοδιασπώμενα, μη-τοξικά και προέρχονται από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στηρίξτε τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις και προστατέψτε ταυτόχρονα το περιβάλλον! Προμηθευθείτε οικολογικά κεριά
σόγιας με ξύλινο φιτίλι, σε χειροποίητο κεραμικό δοχείο, από την οικογενειακή επιχείρηση Laouta natural products. Τα
οικολογικά κεριά της αρωματίζουν φυσικά το χώρο, χωρίς να εκπέμπουν βλαβερές ουσίες. Επιλέξτε ανάμεσα σε 4 ξεχωριστά,
ανώτερης ποιότητας αρώματα: πικραμύγδαλο, μαύρη σταφίδα, σύκο και ράσμπερι-ρόδι.
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Η ελληνική
κλωστοϋφαντουργία
αντέχει στο χρόνο...
Ας την ενισχύσουμε!
Ο ξενοδοχειακός κλάδος οφείλει
να υποστηρίζει την εγχώρια και
τοπική παραγωγή. Ένα κατάλυμα,
παραγγέλνοντας από μια ελληνική
βιοτεχνία λευκών ειδών, υποστηρίζει
την τοπική οικονομία και μειώνει το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα των
μεταφορών. Και φυσικά προμηθεύεται
ποιοτικά προϊόντα!

Η Κλωτσοτήρας Textiles στη Θεσσαλία, με πάνω από εκατό
χρόνια παράδοσης στην κλωστοϋφαντουργία, διαθέτει
εντυπωσιακές πετσέτες παραλίας σε έντονα καλοκαιρινά
χρώματα για να ανανεώσετε τις ξαπλώστρες σας.
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Υποστηρίξτε την ελληνική κλωστοϋφαντουργία
παραγγέλνοντας πετσέτες για την πισίνα και το σπα, με
ενδοϋφασμένο το λογότυπο -και γιατί όχι ένα οικολογικό
μήνυμα- του ξενοδοχείου σας από την TerryTex στην Αττική.

Στο υφαντουργική βιομηχανία AΦΟΙ Α. ΜΑΓΚΑΦΑ στη
Χαλκίδα θα βρείτε μεταξύ άλλων πετσέτες πισίνας και
μπουρνούζια από 100% βαμβάκι, κατασκευασμένες με
ελληνικά νήματα και οικολογικές βαφές.

Η οικογενειακή επιχείρηση NIMA, διαθέτει σειρά
ξενοδοχειακών προϊόντων υψηλής ποιότητας, που
περιλαμβάνει 100% βαμβακερές, αντιχλωριακές πετσέτες
με δυνατότητα ειδικής κατασκευής.

Οι premium πετσέτες Sea You Soon κατά 70% στην Ελλάδα και υφαίνονται εξολοκλήρου σε αργαλειό από ντόπιους
υφαντουργούς και ειδικούς τεχνίτες που πλέκουν τα κρόσσια στο χέρι. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για την υψηλή ποιότητα
των νημάτων της από την Αυστριακή Lenzing ΑG, παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή οργανικών ινών. Διακοσμήστε τις
ξαπλώστρες σας με ένα υψηλής ποιότητας και αισθητικής προϊόν ή διαθέστε τα προς αγορά στο gift shop του ξενοδοχείου
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Επιτέλους σουβενίρ...
και πρωτότυπα, και δικά μας!

Οι δημιουργοί της Anamnesia
εμπνέονται από τις ελληνικές γεύσεις
και αρώματα για να δημιουργήσουν
χαρούμενα, πολύχρωμα
αναμνηστικά, με μοντέρνο design
που αποτυπώνει την ουσία της
ελληνικής φιλοξενίας.

Ένα από τα αγαπημένα σουβενίρ των επισκεπτών στη χώρα
μας είναι τα καλοκαιρινά δερμάτινα σανδάλια. Διαθέστε
στο gift shop σας κομψά, υψηλής ποιότητας, χειροποίητα
σανδάλια από την οικογενειακή επιχείρηση Nikolas Lainas.
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Απόλυτα ελληνικό, το διαχρονικό χαρτί περιτυλίγματος της
ψαραγοράς έγινε παρεό και τσάντα από το δημιουργικό
γραφείο Wedesign. Η τσάντα μπορεί να συμβάλλει και στην
προσπάθεια να καταργήσουμε τις πλαστικές σακούλες.

Η ΜΚΟ Wise Greece διαθέτει εταιρικά δώρα, ιδανικά
για ένα πρωτότυπο “welcome” ή “goodbye” gift για τους
επιλεγμένους επισκέπτες σας. Σίγουρα θα εκτιμήσουν την
υποστήριξή σας σε έναν μη-κερδοσκοπικό οργανισμό.

Στην πλατφόρμα It's all, oh so souvenir to me! θα βρείτε μοναδικά προϊόντα 80 και πλέον Ελλήνων σχεδιαστών, από
αξεσουάρ, διακοσμητικά, κεραμικά έως γκάτζετ, είδη σπιτιού και παιδικά παιχνίδια. Στόχος είναι να προσδιορίσουν εκ νέου
το ενθύμιο, ως αντικείμενο υψηλής αισθητικής, ανατρέποντας τα φολκλόρ στερεότυπα και εισάγοντας μια νέα ελληνική
ταυτότητα. Κάντε τις δικές σας ιδιαίτερες επιλογές για το πωλητήριο του ξενοδοχείου σας και ξεχωρίστε!
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Φρέσκοι, υγιεινοί, ελληνικοί
χυμοί για τον πρωινό μπουφέ!

Σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν είσαστε, παραγγείλτε
σπιτικές λεμονάδες Jukeros by Dimitris Chomatas, σε
τέσσερις μοναδικές γεύσεις, με φρέσκο χυμό λεμόνι. Είναι
χωρίς ζάχαρη, χωρίς γλουτένη και vegan!

Εμπιστευθείτε την Οικογένεια Χειμωνίδη και τη σειρά «το
ρ», με 100% φυσικούς φρεσκοστυμμένους χυμούς από ρόδι
χωρίς προσθήκη συντηρητικών, ζάχαρης ή γλυκαντικών
ουσιών. Θα κάνουν το πρωινό σας να ξεχωρίζει!
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Η εταιρεία Κoχύλι, Ελληνική
οικογενειακή επιχείρηση,
διαθέτει τη σειρά φυσικών χυμών
Kollias Family, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης σε ποικιλία γεύσεων.
Μην ξεχνάτε να ανακυκλώνετε
τα γυάλινα μπουκάλια τους!

Aπό την Κρήτη μας έρχονται οι 100%
φυσικοί χυμοί Creta Fresh της BIOXYM,
χωρίς συντηρητικά και προσθήκη
ζάχαρης, με όλες τις βιταμίνες από
τα περήφημα Κρητικά πορτοκάλια,
λεμόνια και μανταρίνια.

Η Οικογένεια Χριστοδούλου παράγει από το 1955 ποιοτικούς φυσικούς χυμούς από τα πιο γευστικά φρούτα που
προμηθεύεται από Έλληνες παραγωγούς. Οι εγκαταστάσεις της λειτουργούν με 100% ανακύκλωση αποβλήτων, 15%
εξοικονόμηση ενέργειας, ελάχιστη χρήση χαρτιού και βιολογικό καθαρισμό. Από τα προϊόντα της ξεχωρίζουμε τους
πιστοποιημένους βιολογικούς χυμούς, χωρίς λιπάσματα και φυτοφάρμακα, γλουτένη, ζάχαρη, συντηρητικά και χρωστικές.
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Wise Greece!
fun-food-social good
Η ΜΚΟ Wise Greece, με μέλη πάνω
από 1000 ελληνικά προϊόντα, προωθεί
τις πωλήσεις τους και εξασφαλίζει
τη σίτιση αστέγων και τη στήριξη
οργανισμών που βοηθούν παιδιά και
ηλικιωμένους.
Η Κερκυραϊκή Μικροζυθοποιία έχει
δημιουργήσει τα μη αλκοολούχα
ποτά IONIAN GINGER ALE LEMON
και ORANGE, με φυσικά συστατικά
-τζίντζερ και λεμόνι η μία και
τζίντζερ, πορτοκάλι και κανέλα η
άλλη. Δοκιμάστε τα!

Συνδυάστε τη δροσιά με τις φαρμακευτικές ιδιότητες
προσφέροντας στους επισκέπτες σας το τόνικ ΒΑΠ από τη
Ρόδο. Προτιμήστε τα επιστρεφόμενα γυάλινα μπουκάλια
των 250 ml και μειώστε τα απορρίμματα που παράγετε.
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Προτιμήστε τα προϊόντα με το σήμα
τους, υποστηρίξτε την προσπάθειά
τους και ενισχύστε την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη της επιχείρισής σας!

Η εταιρεία Χιώ, αξιοποιώντας τις ευεργετικές ιδιότητες
της μαστίχας, παράγει μια ξεχωριστή σόδα με μαστίχα.
Πρόκειται για ένα δροσιστικό αναψυκτικό με σημαντικές
χωνευτικές ιδιότητες. Άλλο ένα προϊόν Wise Greece!

Τα αναψυκτικά Gia..giamas είναι χειροποίητα και
παρασκευάζονται από 100% ελληνικά και φρέσκα
φρούτα, με την μυστική συνταγή της γιαγιάς Μαρίκας. Μια
πρωτότυπη και σπάνια επιλογή αποτελεί η ροδακινάδα.

Προμηθευτείτε τα νέα Ναξιώτικα αναψυκτικά ΖΕΥΣ, με
φρέσκα φρούτα από το νησί, σε πρωτότυπες γεύσεις με
πορτοκαλάδα με κουρκουμά, λεμονάδα με μέλι και δυόσμο,
βυσσινάδα και μανταρινάδα.

Ένα ελληνικό αναψυκτικό που αντέχει από το 1936: τα
Αναψυκτικά Βλάχου από τη Λειβαδιά, σε τέσσερις επιλογές
-πορτοκαλάδα, λεμονάδα, γκαζόζα και σόδα- αποτελούν
μια εξαιρετική επιλογή για να αποφύγουμε τις πολυεθνικές.
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Βύσσινο, μια κλασική
καλοκαιρινή επιλογή...
Το βύσσινο είναι είδος κερασιού και
υπάρχει στην ελληνική διατροφή εδώ και
αιώνες. Το φυτό της βυσσινιάς ευδοκιμεί
σχεδόν σε όλες τις εδαφοκλιματολογικές
συνθήκες της χώρας μας.

Στην εταιρεία Γεωδή θα βρείτε τα
πρωτότυπα αλείμματα μαύρης
σοκολάτας με φρέσκα φρούτα,
μια τέλεια προσθήκη στο πρωινό
του καταλύματός σας! Δοκιμάστε
το Choco Jam βύσσινο-κεράσι.

Mια εξαιρετική υγιεινή επιλογή για τον πρωινό μπουφέ
του καταλύματός σας αποτελούν τα γλυκά κουταλιού
χωρίς ζάχαρη από "Το φίλεμα της Λέλας". Δοκιμάστε το
καλοκαιρινό γλυκό βύσσινο, προϊόν Wise Greece!

Στην πρότυπη βιοτεχνία στην καρδιά του οροπέδιου
Δομοκού, η Dolopia παράγει μεταξύ άλλων μοναδικές
χειροποίητες μαρμελάδες. Ξεχωρίσαμε τη Μαρμελάδα
βύσσινο με εκχύλισμα εσπεριδοειδών!

Υποστηρίξτε τους γυναικείους συνεταιρισμούς
παραγγέλνοντας χειροποίητες μαρμελάδες και γλυκά του
κουταλιού. Το γλυκό κεράσι του Συνεταιρισμού Γυναικών
Ασπροκκλησιάς Τρικάλων είναι πεντανόστιμο!
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Στην εταιρεία IAMVI από την Πάτρα θα βρείτε
χειροποίητο σιρόπι βύσσινο, εμφιαλωμένο
από χυμό φρέσκων φρούτων, κατάλληλο για
σερβίρισμα σε παγωτό και για παρασκευή
σπιτικής βυσσινάδας και λικέρ.

Η Βυσσινάδα Yiam συνδυασμένη με παγωμένη σόδα
αποτελεί ένα ιδανικό αναψυκτικό για αυτό το καλοκαίρι.
Σημαντικό είναι ότι αποτελεί προϊόν Wise Greece, της ΜΚΟ
που φροντίζει για τη σίτιση όσων έχουν ανάγκη.

Φυσικά από κανένα πρωινό μπουφέ δεν πρέπει να
λείπουν τα φρέσκα φρούτα! Η Αειφόρος γη κάνει διανομές
εποχιακών βιολογικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών
καθημερινά σε όλη την Ελλάδα.
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...και ακτινίδιο, μια πιο
σπάνια γεύση για το
φετινό καλοκαίρι!
Οι επισκέπτες σας σίγουρα θα εκτιμήσουν
αυτή την εξαιρετικά υγιεινή επιλογή, μιας
και το ακτινίδιο περιέχει περισσότερη
βιταμίνη C από οποιοδήποτε άλλο
φρούτο, και έχει πολλές ευεργετικές
ιδιότητες, αλλά και ιδιαίτερα χαμηλή
θερμιδική αξία.
Προμηθευτείτε βιολογική μαρμελάδα ακτινίδιο από την
Biosamos, εταιρεία που παράγει και διαθέτει πιστοποιημένα
προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, δικής της παραγωγής, σε
ιδιόκτητα αγροκτήματα.

Ένα ποτό που οι επισκέπτες σας δεν θα έχουν ξαναγευτεί:
λικέρ ακτινίδιο από τον Γυναικείο Συνεταιρισμό Ραχών
Ικαρίας, από αγνά ικαριακά υλικά σε παλιές εγγυημένες
συνταγές αναμιγμένες με νέες δροσερές γεύσεις.
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Για όσα καταλύματα προτιμούν τις μαρμελάδες σε
ατομικές μερίδες, προτείνουμε τα γυάλινα βαζάκια 30γρ.
της εταιρείας Γεωδή, η οποία παράγει μαρμελάδες από
ελληνικά φρούτα, και σε γεύση ακτινίδο.

Η Ελλάδα κατέκτησε το
2017 την τρίτη θέση στην
παγκόσμια κατάταξη χωρών
που παράγουν ακτινίδια.
Καλλιεργείται στην Πιερία
(ΠΟΠ), στη Φθιώτιδα (ΠΟΠ)
και αλλού (Πέλλα, Ημαθία,
Μεσολόγγι, Χανιά, Ρέθυμνο,
Άρτα, Πρέβεζα, Δέλτα
Πηνειού).
Εμπλουτίστε το πρωινό σας με τον
χυμό Ακτινίδιο & πράσινο μήλο Plus της
Οικογένειας Χριστοδούλου, με φρέσκα
φρούτα από το Μακροχώρι Ημαθίας.
Είναι εμπλουτισμένος με σπιρουλίνα,
πλούσιος σε βιταμίνη C, χωρίς γλουτένη,

Μπορείτε να προμηθευτείτε το σπάνιο γλυκό του κουταλιού
ακτινίδιο από την σελίδα της Ιεράς Μονής Αναλήψεως
στην Πρώτη Σερρών. Το γλυκό φτιάχνεται με παραδοσιακό
τρόπο, με φρούτα από τη Χρυσούπολη Καβάλας.

Προσθέστε και ένα εναλλακτικό υγιεινό σνακ στις επιλογές
του μπουφέ σας: Ελληνικό αποξηραμένο ακτινίδιο, χωρίς
ζάχαρη, θειώδη και χρωστικές. Θα το βρείτε σε ποσότητες
χονδρικής από τη ΜΖΕΑ στα Γιαννιτσά.

Χειροποίητο σπιτικό γλυκό του κουταλιού
ακτινίδιο θα βρείτε και στο βιολογικό κατάστημα
Tradilicious Sweet Temptation στη Ρόδο, με δυνατότητα
παραγγελίας από όλη την Ελλάδα.
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Bio Festival: ας κινηθεί και o
ξενοδοχειακός κλάδος βιολογικά!
Το Μάιο στην Τεχνόπολη πραγματοποιήθηκε το πρώτο Bio
Festival. Φυσικά το Green Guide για Τουριστικές Επιχειρήσεις
ήταν εκεί για να εντοπίσει νέα, ελληνικά και βιολογικά προϊόντα
που θα βοηθήσουν τους ξενοδόχους να κάνουν ένα ακόμα άλμα
προς την αειφορία.
Με σύνθημα τη φράση "The future is organic" το φεστιβάλ φιλοξένησε 70
περίπτερα, στα οποία παρουσιάστηκε μια πληθώρα καινοτόμων προϊόντων
στον τομέα της βιολογικής διατροφής. Οι νέες τάσεις, τα ολοκαίνουρια
προϊόντα και οι πρωτότυπες ιδέες μας εντυπωσίασαν. Ξεχωρίσαμε μια σειρά
προϊόντων που θα μπορούσε να προμηθευτεί ένα κατάλυμα για να εισάγει το
βιολογικό στοιχείο στο πρωινό μπουφέ και στα πιάτα του εστιατορίου του.

καφές 100% Arabica
WOSEBA

Holy Ginger
Ελληνικό μη
αλκοολούχο ποτό

Αλάτι Μεσολλογίου
Salt Odyssey
Βιολογικό κρέας
Ευβιότοποι

Μωραΐτικα
Παραδοσιακά
Ζυμαρικά
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Ελληνικές μπάρες
Sesamis

Έχουμε κι εμείς υπερτοφές για τους
επισκέπτες: Eλληνικό goji berry!
Ίσως να μην γνωρίζουμε ότι υπάρχει ελληνική παραγωγή goji berry. Ο
ξενοδοχειακός κλάδος στρέφεται όλο και περισσότερο προς την υγιεινή διατροφή
και τα ελληνικά φρούτα αξίζουν να είναι στην πρώτη γραμμή!
Τα ελληνικά goji berry ωριμάζουν το καλοκαίρι και μπορούν να καταναλωθούν φρέσκα ή κατεψυγμένα όλο το χρόνο.
Και φυσικά είναι πολύ ανώτερα από τα αποξηραμένα που εισάγουμε. Έχοντας την εξαιρετική διατροφική τους αξία στο
νου, ψάξαμε στο Bio Festival και βρήκαμε μια νέα ανερχόμενη επιχείρηση, την Goji & Health. Πρόκειται για ένα τολμηρό
εγχείρημα που ξεκίνησε το 2012 από τον γιατρό Οικονομόπουλο Ιωάννη και τον γεωπόνο Καρακατσιώτη Δημήτριο.
Η εταιρεία παράγει μαρμελάδες σε τρεις γεύσεις, goji και κολοκύθα, goji και πράσινο μήλο, καθώς και goji και χυμός ροδιού.
Είναι εντελώς χειροποίητες, με 80% φρούτα από τα οποία το μισό είναι νωπό ή κατεψυγμένο goji berry, χωρίς καθόλου
φάρμακα, συντηρητικά και τεχνητά αρώματα, χρώματα και χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Eπειδή ακριβώς δεν περιέχουν
καθόλου συντηρητικά, οι μαρμελάδες διατίθενται σε γυάλινα βαζάκια των 210γρ., καθώς και σε γυάλινα βάζα 1 ή 2 κιλών.
Επίσης, υπάρχει η επιλογή των ατομικών μερίδων 28γρ. ή βαζάκια 40γρ. που ταιριάζουν τέλεια και σε μια βάφτιση. Όλα
αυτά κάνουν τις μαρμελάδες Goji & Health την απόλυτα υγεινή επιλογή για το κατάλυμά σας!
Μια ακόμα πεντανόστιμη και υγιεινή επιλογή αποτελεί ο κατεψυγμένος 100% φυσικός χυμός ροδιού που
διατηρεί τη φρεσκάδα, τη θρεπτικότητα και τη δροσερή του γεύση. Προμηθευτείτε τον σε μπουκάλια
ενός ή μισού λίτρου (πλαστικά για να μπαίνουν στην κατάψυξη) καθώς και σε ποσότητα 250 ml για να τα
παίρνουν οι επισκέπτες σας μαζί τους στις δραστηριότητές τους.
Τα goji berry διατίθενται επίσης νωπά ή κατεψυγμένα σε συσκευασίες των 100γρ.

Δώστε μια υγεινή, ελληνική επιλογή στους επισκέπτες σας. Θα τη λατρέψουν!

Μια μπύρα από κάθε
γωνιά της Ελλάδας!
Στη χώρα μας παράγεται μεγάλη ποικιλία
από ποιοτικές μπύρες, με μεράκι και
παραδοσιακές μεθόδους ζυθοποίησης.
Εντάξτε στα μενού του εστιατορίου, του
μπαρ και της καφετέριας του ξενοδοχείου
σας ελληνικές μπύρες
και στηρίξτε την τοπική
Διοργανώστε βραδιές Barbeque
οικονομία. Οι τοπικές
στο κατάλυμά σας και σερβίρετε
μπύρες θα εντυπωσιάσουν
την καπνιστή Chios Beer BBQ, με
τους ξένους επισκέπτες σας
διακριτική πικράδα και έντονα αρώματα
που δε θα τις έχουν ξαναδοκιμάσει.
ξύλου, από βύνη καβουρδισμένη
με παραδοσιακή μέθοδο, φυσικά
καπνισμένη με ξύλο οξιάς.

Σερβίρετε στους επισκέπτες σας την Blue Island, την πρώτη
μπίρα εμπνευσμένη από το κλασικό Ελληνικό καλοκαίρι.
Διατίθεται από την ΕΖΑ σε τέσσερις γεύσεις: κλασική, lemon
radler, pink grapefruit radler και pear delight malt.
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Το καλοκαίρι τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Μια
επιλογή για να τα συνοδεύσουν οι πελάτες σας αποτελεί
η Delphi Beer από τη Χαλκίδα, μία μεσογειακή μπύρα,
Pilsner, ξανθιά, διπλοζύμωτη και φυσικά θολή.

H φρέσκια μπύρα Διώνη ORA παρασκευάζεται στην
Πατραϊκή Ζυθοποιία με μεγάλη δεξιοτεχνία, χωρίς
παστερίωση, χρησιμοποιώντας μόνο τα καλύτερα φυσικά
υλικά. Oι επιλογές σας: ΙPA, Pils, Stout και Weiss.

Από την Πάρο μας έρχεται η μπύρα 56isles, με όνομα
αφιερωμένο στα 56 νησιά των Κυκλάδων. Η γεύση της
ξεχωρίζει χάρη στο μικροκλίμα του τόπου και στη χρήση
κριθαριού που καλλιεργείται στο νησί.

Εντάξτε στις επιλογές σας και μια μπύρα από την Κρήτη. Η craft μπύρα Σόλο παράγεται στον εξοχικό οικισμό Καλλιθέας
Ηρακλείου, σε ένα σύγχρονο ζυθοποιείο το οποίο πέραν από μονάδα παραγωγής λειτουργεί και ως χώρος
σεμιναρίων, εργαστηρίων, γευσιγνωσιών κοκ. Κεράστε τους επισκέπτες σας την ξεχωριστή αυτή μπύρα και αν το
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
κατάλυμά σας βρίσκεται στην Κρήτη, προτείνετέ τους μια επίσκεψη στους χώρους παραγωγής της.
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Ελληνικοί ξηροί καρποί, για
παγωμένες μπίρες και όχι μόνο!
Τα ξενοδοχεία επιτέλους αρχίζουν να εντάσσουν τους δικούς μας
ξηρούς καρπούς στο πρωινό και στα πιάτα του εστιατορίου τους,
καθώς και ως συνοδεία των ποτών που σερβίρει το μπαρ τους.
Και φυσικά να τους προμηθεύονται από τοπικούς παραγωγούς!
Πολλοί νομίζουν ότι τα φυστίκια έρχονται από το εξωτερικό. Και όμως, η
εταιρεία Ελληνικός Καρπός του Χρήστου Αγριανίδη είναι μια οικογενειακή
μονάδα παραγωγής ξηρών καρπών και επεξεργασίας φυστικιού. Η έδρα
της είναι στην Αμμουδιά Σερρών, ένα χωριό 1000 κατοίκων με κύρια
ενασχόληση την καλλιέργεια της γης. Μάλιστα η εταιρεία ευθύνεται για την
αναγέννηση της καλλιέργειας φυστικιού στην περιοχή από το 2004, η οποία
είχε ελαχιστοποιηθεί τη δεκαετία του '90 εξαιτίας των εισαγωγών. Από το
2013 η οικογένεια Αγριανίδη παράγει και «το μοναδικό ελληνικό τηγανισμένο
φυστίκι» (peanuts).
Τα προϊόντα Ελληνικός Καρπός έχουν τιμηθεί με διακρίσεις και έχουν
ξεχωρίσει σε διεθνείς διαγωνισμούς. Περιλαμβάνουν πολλές ελληνικές
επιλογές, όπως φυστίκια Αιγίνης, αμύγδαλα Σερρών, ηλιόσπορο Κομοτηνής,
καρύδια, αποξηραμένα φρούτα, σταφίδα και πολλά άλλα. Η εταιρία ενισχύει
την τοπική παραγωγή, και όσες ποικιλίες δεν παράγονται στην Ελλάδα τις
προμηθεύεται από κοντινούς προορισμούς. Για τον τουριστικό κλάδο τα
προϊόντα διατίθενται χύμα σε επαγγελματικές ποσότητες.
Η εταιρεία έχει πρόσφατα δημιουργήσει τα νέα ατομικά κύπελλα με φυστίκι,
ηλιόσπορο, κελυφωτό, κολοκυθόσπορο και φυστικόψυχα. Μια πολύ βολική
επιλογή για να συνοδεύει καλοκαιρινά ποτά και κοκτέιλ, να πωλείται σε beach
bar και mini market, καθώς και να προσφέρεται σε
πελάτες για τις εκδρομές τους.
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Φέτος η αλατισμένη καραμέλα έχει την τιμητική της.
Προμηθευτείτε καραμελωμένους ξηρούς καρπούς με
κρυστάλλους αλατιού Μεσολογγίου από την PetrouNuts.
Προτιμήστε οι καρποί να είναι ελληνικής προέλευσης!

Η βιοτεχνία ξηρών καρπών Ακρόδρυα
στη Θεσσαλονίκη παράγει καπνιστά ελληνικά αμύγδαλα,
μια τολμηρή και πρωτότυπη επιλογή που θα εντυπωσιάσει
τους επισκέπτες σας. Διατίθενται σε ποσότητες χονδρικής.

GIFT SHOP

Μια ακόμα επιλογή που θα ενισχύσει το πράσινο προφίλ
σας αποτελoύν οι βιολογική ξηροί καρποί. Παραγγείλτε
βιολογικά ελληνικά αμύγδαλα και αμυγδαλόψιχα από την
ΜΑΚΙΝ στον Αλμυρό Μαγνησίας.

Ένα πεντανόστιμο αναμνηστικό από τη χώρα μας μπορούν
να είναι και οι ξηροί μας καρποί. Η εταιρεία Καρπός έχει
δημιουργήσει μια βραβευμένη, μοντέρνα συσκευασία με
φρεσκοψημένα και ελαφρώς αλατισμένα ελληνικά φιστίκια.
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Βιολογικά, ελληνικά όσπρια
για δροσερές σαλάτες!
Τα όσπρια δεν είναι μόνο για
χειμωνιάτικες σούπες. Αποτελούν μια
οικονομική, οικολογική και νόστιμη
επιλογή για όλες τις εποχές του χρόνου.
Η θέση τους στη σύγχρονη γαστρονομία
άλλωστε όλο και αναβαθμίζεται.
Αποτελούν επίσης την ιδανική
εναλλακτική του κρέατος για
χορτοφαγικά, vegan και νηστίσιμα πιάτα,
τα οποία ζητούνται όλο και περισσότερο
από ξένους επισκέπτες.

Προμηθευτείτε βιολογικά όσπρια Πρεσπών με την
πιστοποίηση της ΒΙΟΕΛΛΑΣ από τα Αγροκτήματα Αγ.
Αχιλλείου Πρεσπών. Προτιμήστε τα φασόλια γίγαντες και
το ψιλό μαύρο φασόλι, που είναι κατάλληλα για σαλάτες.
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Η εταιρεία Άροσις προβάλλει
τα όσπρια ως «ασπίδα κατά της
κλιματικής αλλαγής», χάρη στο
χαμηλό ανθρακικό τους αποτύπωμα.
Εμπιστευθείτε την και προτιμήστε τις
βιολογικές επιλογές που προσφέρει.

Στην εταιρεία Βιοαγρός θα βρείτε χονδρική (χύμα σε σακί)
βιολογικά ρεβύθια, φάβα κίτρινη και πράσινη, φακές ψιλές,
χονδρές και μαύρες beluga, φασόλια γίγαντες, έγχρωμα,
μαυρομάτικα, μέτρια, μπαρμπούνι και πλακέ.

Η Βιοβλαστός, εκτός από πολλές
επιλογές σε βιολογικά όσπρια,
διαθέτει συσκευασία 500 γρ. με
έτοιμη πολύσπορη ανάμεικτη σαλάτα
από όσπρια βιολογικής γεωργίας,
που δε χρειάζονται μούλιασμα.

Στην εταιρεία ΒιοΣιτώ θα βρείτε ελληνικά βιολογικά όσπρια,
χύμα ή συσκευασμένα σε προστατευτική ατμόσφαιρα,
οικολογικά απεντομωμένα, χωρίς την προσθήκη κανενός
φαρμάκου, πιστοποιμένα από το ΔΗΩ.

Oι ελληνικές βιολογικές φακές Βιόδωρος Γαία έχουν
χαρακτηρισθεί ως «το χαβιάρι της φακής»! Η εταιρεία
είναι πιστοποιημένη από το ΔΗΩ και διαθέτει μια μεγάλη
ποικιλία από ελληνικά βιολογικά όσπρια.
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To Provio, ελληνικό παγωτό από τους Μύλους Αργολίδας, ξεχωρίζει επειδή παράγεται χωρίς έτοιμα βιομηχανοποιημένα
μίγματα, με παστερίωση και ομογενοποίηση των υλικών έπειτα από 12ωρη ωρίμανση. Ανάμεσα σε πολλές κλασικές και
premium γεύσεις, ξεχωρίζει το παγωτό Κιουνεφέ Ντοντουρμά, παραδοσιακό Πολίτικο παγωτό με πρόβειο γάλα, κανταϊφι,
μαστίχα, κανέλλα και αμύγδαλα. Μια πρωτότυπη γευστική επιλογή που οι επισκέπτες σας δε θα έχουν ξαναδοκιμάσει!
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Προμηθευτείτε μοναδικά παγωτίνια από την οικογενειακή
επιχείρηση Πήλιο σε παραδοσιακές και πρωτότυπες
γεύσεις, από τα κλασικά παγωτίνια σοκολάτα, βανίλια και
αμύγδαλο έως μπανάνα, φυστίκι και το νέο τιραμισού.

Eντάξτε βιολογικές επιλογές και στα παγωτά σας! Στην
πολυβραβευμένη ελληνική εταιρεία Kayak θα βρείτε
παγωτό με βιολογική βέλγικη σοκολάτα, με βιολογική
βανίλια Μαδαγασκάρης και με βιολογικό πράσινο τσάι.

H εταιρεία Kalliston, με έδρα στην Κάρυστο Ευβοίας,
ασχολείται με τη χονδρική του χειροποίητου παγωτού, από
100% φρέσκο ελληνικό γάλα, φρέσκια κρέμα γάλακτος και
ποιοτικές πρώτες ύλες, χωρίς προσθήκη χρωστικών.

Στην ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ στη Θεσσαλονίκη
θα βρείτε παγωτό σε βασκέτες, σε πρωτότυπες γεύσεις
και με εξαιρετικές επιλογές σε γρανίτες. Ειδικά οι vegan
επισκέπτες σας θα τις λατρέψουν!
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Αν επιθυμείτε να προτείνετε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία
απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες στην:
MEDVENTURE EΠΕ
www.medventure.eu
info@medventure.eu
τηλ: 215 2151725

