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Η εταιρία COSMOCERT είναι ένας αμιγώς ελληνικός 
φορέας πιστοποίησης που πρωτοπορεί στην 
πιστοποίηση/ κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων 
σε αστέρια και κλειδιά. 

Η Education Hotel Housekeeping σε 
συνεργασία με το Green Key διοργανώνει 
σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και απονέμει 
στην ξενοδοχειακή μονάδα πιστοποιητικό σε μορφή 
πλακέτας για τη συμμετοχή του  προσωπικού του στην 
εκπαιδευτική δράση.

Η συμβουλευτική εταιρεία Chatzichristos &Partners 
θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε ένα Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 
14001:2004 που θα  βελτιώσει την περιβαλλοντική 
εικόνα της επιχείρησής σας.

Το ecotourism-greece.com είναι η μεγαλύτερη 
ιστοσελίδα για τον αειφόρο ελληνικό τουρισμό, με 
δυναμική παρουσία στα social media και σελίδα στο 
facebook με πάνω από 15.000 μέλη, ιδανική για την 
προβολή πράσινων ξενώνων και μικρών ξενοδοχείων. 

Αν προμηθεύεστε χορτοφαγικά προϊόντα, 
βεβαιωθείτε πως διαθέτουν αξιόπιστες 
πιστοποιήσεις, όπως η πιστοποίηση της Vegan 
Society για κανένα ζωικό περιεχόμενο και ούτε 
πειράματα σε ζώα και η πιστοποίηση Leaping Bunny 
που αφορά στα πειράματα σε ζώα.

Το πρόγραμμα Αειφόρος Προορισμός της EarthCheck είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο 
προορισμών που στοχεύουν να επιτύχουν παγκοσμίως κορυφαία αποτελέσματα 
βιωσιμότητας. Με την ένταξή σας στην πλατφόρμα, θα μπορείτε να μετρήσετε και 
να συγκρίνετε τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές σας επιδράσεις, καθώς και να έχετε 
υποστήριξη από ειδικό. Στη συνέχεια, μπορείτε να αξιολογηθείτε και να πιστοποιηθείτε από 
εγκεκριμένο οργανισμό για λογαριασμό της EarthCheck. Μια τέτοιου τύπου πιστοποίηση 
σίγουρα θα ενισχύσει το πράσινο προφίλ σας. νέο! νέο!

νέο!

To CO2NS/WEBSITE αποτελεί ένα πρωτοποριακό 
προϊόν της Green Evolution SA. το οποίο μελετά 
και ουδετεροποιεί το ανθρακικό αποτύπωμα της 
ιστοσελίδας σας , δηλώνοντας έμπρακτα τον αειφόρο 
χαρακτήρα της επιχείρησης σας!

http://bit.ly/2rauQYY
http://bit.ly/2udRovV
http://bit.ly/2sU0mMb
http://bit.ly/2ratQUK
http://bit.ly/2tCKvSp
http://bit.ly/2tCKvSp
http://bit.ly/2tCKvSp
http://bit.ly/2teO5Se
http://bit.ly/2rmPbtx
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H πρωτοποριακή πλατφόρμα Kindtraveler 
προσφέρει μειωμένες τιμές ξενοδοχειακών δωματίων 
με αντάλλαγμα μια φιλανθρωπική δωρεά εκ μέρους 
του πελάτη. Εντάξτε το κατάλυμά σας και στηρίξτε τη 
νέα αυτή κίνηση στον κόσμο του τουρισμού.

Ενταχθείτε κι εσείς στο Bookdifferent, μια ιστοσελίδα 
κρατήσεων με πράσινα καταλύματα και προορισμούς, 
η οποία σε συνδυασμό με την προώθησή σας, στηρίζει 
οικολογικές οργανώσεις.

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε για τις συναλλαγές 
σας την πιστωτική κάρτα WWF Visa της 
Eurobank και βοηθήστε το περιβάλλον με κάθε αγορά 
που κάνετε. Δώστε το παράδειγμα στους πελάτες σας 
και προωθήστε την υποστήριξη της WWF Ελλάς.

Ανακαλύψτε τα μοναπάτια της Ελλάδας και 
προωθήστε τα στους επισκέπτες σας με τη 
βοήθεια του pezoporia.gr. Ο κ. Καλογήρου, ειδικός, 
έχει συγκεντρώσει πληροφορίες για εύκολες, αλλά 
και δύσκολες διαδρομές, τα βουνά της Ελλάδας, τα 
καταφύγια, τους ορειβατικούς συλλόγους κ.α.

Η εταιρεία Nelios εκτός από τη δημιουργία ιστοσελίδων 
μπορεί να σας διαθέσει το σύστημα διαχείρισης 
κρατήσεων Hands Free Hotelier, το οποίο θα σας 
εξυπηρετήσει στον τομέα του marketing και των 
πωλήσεων.

Γίνετε και σεις ένα από τα Ελληνικά ξενοδοχεία με 
εξειδικευμένες παροχές προς τον επισκέπτη φίλο του 
ποδηλάτου. Δημιουργήστε τις κατάλληλες υποδομές, 
αποκτήστε το σήμα “Bike Friendly Hotel” και 
ενταχθείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας για να 
προωθήσει το κατάλυμά σας. 

νέο!

νέο!

νέο!

Σερβίρετε αιγαιοπελαγίτικα πιάτα στο εστιατόριο του καταλύματός σας; Απευθυνθείτε 
στην πρωτοβουλία AegeanCuisine! Εκεί εντάσσονται οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες 
αναδεικνύουν την ιδιαίτερα πλούσια γαστρονομική παράδοση του Αιγαίου. Η συμμετοχή 
σας στην πρωτοβουλία αυτή θα σας προσφέρει μια σειρά από επικοινωνιακά και εμπορικά 
οφέλη καθώς και τη πρόσβαση σε συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες από 
πλευράς των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. νέο!

Η Fair Trade Hellas στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων, αλλάζοντας τις αθέμιτες δομές του 
διεθνούς εμπορίου. Συμβάλλετε στο όραμα της με το να προμηθεύεστε προϊόντα Fair Trade, 
τα περισσότερα εκ των οποίων διαθέτουν και βιολογική πιστοποίηση. Ταυτόχρονα, θα 
έχετε την ευκαιρία να προβάλλετε τις αξίες  και την υπευθυνότητα του καταλύματός σας, 
τονίζοντας την προέλευση των πρώτων υλών που χρησιμοποιείτε. νέο!

http://bit.ly/2rquOLZ
http://bit.ly/2rVgbE0
https://www.eurobank.gr/el/retail/proionta-upiresies/proionta/kartes/pistotikes-kartes/wwf-visa
http://bit.ly/2xFDe8S
http://bit.ly/2sX7CXU
http://bit.ly/2xxQHh6
http://bit.ly/2hwWPyw
http://bit.ly/2yFGCyN
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Τα παραδοσιακά σαπούνια ελαιόλαδου και 
πυρηνέλαιου Κνωσσός αποτελούν μια εξαιρετική 
φυσική πρόταση, μιας και δεν περιέχουν χημικά 
συντηρητικά η χρωστικές ουσίες και παράγονται με 
τον παραδοσιακό τρόπο.

Τα χειροποίητα παραδοσιακά σαπούνια Verolive από 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και κρητικά βότανα και 
αιθέρια έλαια θα κάνουν το μπάνιο που προσφέρεται 
στο κατάλυμά σας μια ξεχωριστή εμπειρία. 

H οικοτεχνία Homemadesoap.gr στο Γαλαξίδι 
μπορεί να δημιουργήσει σαπούνια με βάση το 
αγνό παρθένο ελαιόλαδο σε οποιαδήποτε μορφή, 
σχήμα και χρωματική απόδοση επιθυμείτε, μέσα σε 
συσκευασία με το λογότυπο του καταλύματός σας.

H εταιρεία Sparta Goods, εκτός από είδη διατροφής και βότανα, παράγει εξαιρετικής 
ποιότητας καλλυντικά με την επωνυμία Eolia. Επιλέξτε ανάμεσα στους πρωτότυπους 
συνδυασμούς συστατικών των σαπουνιών ελαιόλαδου, με ρόδι και αλόη, σοκολάτα και 
κόκκοι καφέ, πικραμύγδαλο και χαμομήλι με πρόπολη. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσετε 
αναμφισβήτητα στους επισκέπτες σας μια ανεπανάληπτη εμπειρία μπάνιου που θα τους 
μείνει αξέχαστη.

νέο!

Tip! 
Τα φυτικά υλικά και 

η ανόθευτη σύσταση 
καθιστούν τα σαπούνια 
από ελαιόλαδο ιδανικά 
προϊόντα καθαρισμού. 

Mην ξεχνάτε ότι η 
προτίμηση τέτοιων 

ελληνικών προϊόντων 
αποτελεί μια σπουδαία 

καλή πρακτική.

Mια ενδιαφέρουσα προσθήκη στο πωλητήριο του 
ξενοδοχείου σας αποτελούν οι συσκευασίες δώρου 
με προϊόντα της Herbolive με βάση το ελαιόλαδο 
της εταιρείας Madis από το Ηράκλειο Κρήτης.

GIFT SHOP

To εργαστήριο Ναϊάς στο Κιβέρι Αργολίδας 
μπορεί να σας προμηθεύσει εξαιρετικά 
σαπούνια ελαιόλαδου με φυτικά έλαια και βούτυρα, 
βότανα, αργίλους, βιταμίνες, αιθέρια έλαια κ.α. σε 
τιμές χονδρικής καθώς και να παρασκευάσει ειδικές 
παραγγελίες.

νέο!

νέο!

http://bit.ly/2snNhht
http://bit.ly/2sivA1M
http://bit.ly/2xE7FxK
http://bit.ly/2yhY3G1
http://bit.ly/2tT88XN
http://bit.ly/2zkxDn2
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Για μια παραδοσιακή φυσική πρόταση για τους πελάτες 
σας απευθυνθείτε στη Σαπωνοποιία Πατούνη, μια 
οικογενειακή επιχείρηση στην Κέρκυρα, που παράγει 
αγνό παραδοσιακό σαπούνι από προϊόντα ελιάς 
τοπικής παραγωγής.

Η AGEMA / Αρχαία Ελληνικά Μυστικά Ομορφιάς με έδρα στον Λύγγο Ιωαννίνων, 
παράγει προϊόντα με συγκεκριμένο συνταγολόγιο που χρησιμοποιεί ΜΟΝΟ φυσικές πηγές 
ενέργειας της περιοχής, την χλωρίδα και την πανίδα της, αυτοφυή φυτά στην άγρια τους 
κατάσταση, πετρώματα και άλλα ανόργανα και οργανικά υλικά. Προμηθευτείτε τη σειρά 
ξενοδοχειακών προϊόντων της και καταπλήξτε τους επισκέπτες σας.

Tα χειροποίητα σαπούνια «Ένα κάρο» από την Τήνο, 100% φυτικά, αρωματισμένα μόνο 
με αιθέρια έλαια, χωρίς συντηρητικά και συνθετικά αρώματα, αποτελούν μια εξαιρετική 
επιλογή για να κάνετε τη διαφορά στα μπάνια του ξενοδοχείου σας. Προτείνουμε σαπούνια 
διακοσμημένα με αποξηραμένα λουλούδια, βότανα ή φύλλα. Μπορείτε επίσης να τα 
προσφέρετε σε συσκευασία δώρου σε επιλεγμένους πελάτες. 

Mια ακόμα επιλογή για τα προϊόντα που παρέχετε 
στα μπάνια σας είναι η εκτύπωση του λογότυπου 
του καταλύματός σας σε μπουκαλάκια, συσκευασίες 
για σαπούνια και φακελάκια. Σε αυτό θα σας βοηθήσει 
η ΒΑΛΒΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ με έδρα το Αιγάλεω.

Τα σαπούνια “Της ελιάς” από το Λεβίδι Αρκαδίας, 
φτιάχνονται με παρθένο ελαιόλαδο, νερό και 
σόδα. Παράγονται από τον καρπό με φυσικά μέσα και 
δεν έχουν υποστεί χημική ή βιομηχανική επεξεργασία 
που να αλλάζει την μοριακή δομή τους. Προτιμήστε 
τα!

νέο! νέο!
νέο!

Οι μοναδικές πετσέτες χειρός KYANOS με μοτίβα 
εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα που σχεδιάζει 
η ελληνική εταιρεία Lacrimosa στη Θεσσαλονίκη 
αποτελούν ένα δώρο που δεν πρέπει να λείπει από το 
πωλητήριο σας. 

GIFT SHOP

Tα φυσικά προϊόντα περιποίησης «NATURE» 
διατίθενται και σε συσκευασίες των 50ml ιδανικές 
για το ξενοδοχείο σας. Δοκιμάστε επίσης τα φυσικά 
προϊόντα για βρέφη & παιδιά για να φροντίσετε 
ολοκληρωτικά τους επισκέπτες σας. 

Στην Κρήτη δημιουργούνται τα 100% φυσικά 
σαπούνια Helleo, από βιολογικό κρητικό ελαιόλαδο 
και αποκλειστικά αγνές πρώτες ύλες, όπως μέλι, ρόδι, 
χαμομήλι, πράσινο τσάι και δεντρολίβανο. 

http://bit.ly/2swiw9n
http://bit.ly/2vkbRgo
http://bit.ly/2swbZvv
http://bit.ly/2sY60MV
http://bit.ly/2khgjvE
http://bit.ly/2tQha9C
http://bit.ly/2rqhveJ
http://bit.ly/2snrupO
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Ανανεώστε και αναδείξτε το κατάλυμά σας με 
ενεργειακά ξύλινα κουφώματα DANELIS, από ευγενή 
ξυλεία, με θερμοηχομονωτικά κρύσταλλα και 10ετή 
εγγύηση διάρκειας χρωμάτων φιλικών προς το 
περιβάλλον.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Agarch+ architects, 
με γραφεία στην Αθήνα και στη Μυτιλήνη, θα 
δημιουργήσει για το ξενοδοχείο σας χώρους 
συνδεδεμένους με τον τόπο με χρήση υλικών και 
υφών που βασίζονται στο στοιχείο της εντοπιότητας

Στο κατάστημα THE PHILA COATINGS LTD στον 
Πειραιά θα βρείτε τα θερμομονωτικά χρώματα 
AtriaThermika, πιστοποιημένα για την εξοικονόμηση 
ενέργειας κατά 20% που προσφέρουν. 

Η ελληνική βιομηχανία χρωμάτων Χρωτέξ 
παράγει το ELASTOKRYL, ένα θερμοανακλαστικό 
ελαστομερές χρώμα εξωτερικών τοίχων, , κατάλληλο 
για τοίχους από μπετόν, σοβά κ.α. Είναι θερμομονωτικό, 
αντιμουχλικό και συμβάλλει στην εξοικονόμηση 
ενέργειας.

Βάψτε ενεργειακά και τους εσωτερικούς τοίχους του 
ξενοδοχείου σας με το Energy Save Interior της Kraft 
Paints, ένα ενεργειακό χρώμα νερού για εσωτερικούς 
τοίχους και ταβάνια που αποτρέπει τη μεταφορά της 
θερμότητας το χειμώνα ή της ψύξης το καλοκαίρι.

Εμπιστευθείτε το κορυφαίας ποιότητας 100% 
ακρυλικό θερμομονωτικό χρώμα Monostop Thermo 
της Berling, ένα ψυχρό χρώμα πιστοποιημένο από το 
Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών.

νέο!

νέο!

νέο!

Και το χρώμα μπορεί να μειώσει 
τα έξοδα θέρμανσης και κλιματισμού

Η θέρμανση και ο κλιματισμός ενός κτιρίου αποτελούν έναν από τους βασικότερους τομείς 
στους οποίους μπορούμε με τα κατάλληλα βήματα να πετύχουμε εξοικονόμηση ενέργειας 
και χρημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλλει πλέον και η βαφή του κτιρίου, 
με τη νέα γενιά ενεργειακών χρωμάτων.

Τα ενεργειακά ή θερμομονωτικά χρώματα έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της 
νανοτεχνολογίας με σκοπό να ανακλούν την ακτινοβολία που πέφτει στις εξωτερικές 
επιφάνειες των κτιρίων. Με τον τρόπο αυτό μειώνουν σημαντικά τη θερμοκρασία που 
αναπτύσσεται στο εσωτερικό του κτιρίου κατά τους ζεστούς μήνες και κατά συνέπεια τα 
έξοδα κλιματισμού, αλλά και συνεισφέρουν στη θερμομόνωση το χειμώνα. Επίσης, είναι 
αδιαβροχοποιητικά, αντιμουχλικά και αντιμυκητιακά. Όσον αφορά στο περιβάλλον, 
τα «ψυχρά» χρώματα μειώνουν αισθητά το φαινόμενο της θερμικής νησίδας, ειδικά 
στις μεγάλες πόλεις όπου το πρόβλημα είναι εντονότερο. Τα πλεονεκτήματα τους αυτά 
αντισταθμίζουν ικανοποιητικά το επιπλέον κόστος σε σχέση με τα συμβατικά χρώματα.

Αν το κατάλυμά σας στεγάζεται σε παλιό κτίσμα χωρίς καλή μόνωση, τα ενεργειακά χρώματα 
μπορούν να σας προσφέρουν μια ικανοποιητική λύση. Ακόμα όμως και αν το κτίριο σας 
διαθέτει μόνωση, η βαφή του με ενεργειακά χρώματα θα λειτουργήσει βοηθητικά. 

Η συμβουλή μας; Αναβαθμίστε ενεργειακά τις κτιριακές σας εγκαταστάσεις, εξοικονομήστε 
χρήματα και προσελκύστε ευαισθητοποιημένους επισκέπτες με τις οικολογικές επιλογές 
που κάνετε. Εμπιστευθείτε εταιρείες με εμπειρία και υπεύθυνη στάση απέναντι στους 
καταναλωτές και το περιβάλλον.

http://bit.ly/2rcYHjD
http://bit.ly/2snq4f9
http://bit.ly/2tgxoWp
http://bit.ly/2ums8UZ
http://bit.ly/2uuy12c
http://bit.ly/2uuy12c
http://bit.ly/2uuy12c
http://bit.ly/2ti2aCO
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H λύση για την ανακαίνιση παλιών κτιρίων είναι το 
σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης με θεαματικό 
αποτέλεσμα, εξοικονόμηση χώρου, αρχιτεκτονική 
ελευθερία και ανθεκτικότητα στο χρόνο. Απευθυνθείτε 
στην Ideal Floor.

Διακοσμείστε τους χώρους του καταλύματός σας 
με χειροποίητα πλακάκια τσιμέντου τα οποία 
κατασκευάζονται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο 
της εταιρείας R Tiles.

Για την Domogroup, εταιρεία που ειδικεύεται στην 
επεξεργασία και μορφοποίηση του ξύλου, το ξύλο 
είναι αυτό που μπορεί να συνδέσει τη νοσταλγική 
ατμόσφαιρα του χθες με το design του αύριο, την αξία 
του χειροποίητου με την τεχνολογική εξέλιξη. 

Η εταιρεία Panflow σας παρέχει ολοκληρωμένες 
προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων 
για εξοικονόμηση ενέργειας έως 70%. Ανακαινίστε 
το κατάλυμά σας προσθέτοντας εξωτερική 
θερμομόνωση, ενεργειακά κουφώματα, μετρητές 
κατανάλωσης ενέργειας και άλλες λύσεις.

Η εταιρία Tiktas παράγει τα νέα θερμομονωτικά υλικά 
από Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS και EPS με γραφίτη 
και από Σκληρή Αφρώδη Εξηλασμένη Πολυστερίνη 
XPS. Αυτά μπορούν να βελτιώσουν καθοριστικά την 
θερμομονωτική απόδοση ενός παλιού κτιρίου. 

Αναβαθμίστε ενεργειακά το κατάλυμά σας αντικαθιστώντας τα τζάμια του με τους διπλούς 
ενεργειακούς υαλοπίνακες 3ης γενιάς της εταιρείας Υαλοτεχνική, με κόστος αντιστρόφως 
ανάλογο των πλεονεκτημάτων τους. Τα ενεργειακά τζάμια είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος 
στην προσπάθεια μείωσης εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και παράλληλα μειώνουν 
θεαματικά το κόστος πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στην εταιρεία Τζάνος θα βρείτε τo ISOPIPE, μια νεάς γενιάς ελαστομερής μόνωση από 
καουτσούκ με υψηλή απόδοση, καθώς εξοικονομεί περισσότερο από το 80% της ενέργειας. 
Τα περιβαλλοντικά οφέλη του είναι η χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, η μηδενική καταστροφή 
του όζοντος και η μηδενική επιβάρυνση στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω 
του φαινομένου του θερμοκηπίου.

νέο!
νέο!

νέο!

Tip! 
Αντικαθιστώντας 

τα τζάμια του 
καταλύματός σας με 
διπλούς υαλοπίνακες 

κερδίζετε  υψηλή 
διαπερατότητα 
σε φυσικό φως 

σε συνδυασμό με 
καλύτερη ηχομόνωση 

και θερμομόνωση.

http://bit.ly/2rVorUo
http://bit.ly/2rqwDZp
http://bit.ly/2rqUk3S
http://bit.ly/2g6XFlB
http://bit.ly/2rlG9lD
http://bit.ly/2uuQ0pr
http://bit.ly/2uv6u0F


Μοκέτες, κουρελούδες, χαλιά ή φλοκάτες;

Μοκέτες
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τοποθετήσετε στο ξενοδοχείο σας μοκέτες πρέπει 
να επιλέξετε οικολογικά προϊόντα. Στην αγορά κυκλοφορούν πολλές μοκέτες χωρίς 
αλλεργιογόνες ή χρωστικές ουσίες. Οι μοκέτες αυτές κατασκευάζονται από υλικά όπως το 
μαλλί, οι ίνες αγαύης ή κοκκοφοίνικα, το βαμβάκι και η κάνναβη. Το μεγάλο πλεονέκτημα των 
μοκετών είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να καλύπτουν έναν ολόκληρο χώρο αλλά μπορείτε 
να τις κόψετε σε μικρότερα κομμάτια. Αυτό είναι πιο υγιεινό διότι έτσι ο χώρος και οι μοκέτες 
καθαρίζονται συχνότερα και ευκολότερα.

Κουρελούδες
Μια άλλη ιδανική λύση για τα δάπεδα του ξενοδοχείου σας είναι οι κουρελούδες. Τα ζωηρά 
χρώματα τους θα δώσουν μια πολύ γοητευτική και ξεκούραστη εικόνα στους χώρους του 
καταλύματός σας. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα τους;

Πλένονται εύκολα με κρύο νερό και απορρυπαντικό.
Μπαίνουν στο πλυντήριο χωρίς να φθείρονται.
Είναι χειροποίητες άρα και οικολογικές.
Είναι διπλής όψεως και γυρνώντας τες μπορείτε να 
αλλάζετε το ύφος του δωματίου.
Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

«Πράσινα» χαλιά
Ένα κατάλυμα πρέπει να τοποθετεί στους χώρους 
του χαλιά κατασκευασμένα από αγνά υλικά, τα 
οποία δεν έχουν υποστεί χημικές επεξεργασίες. 
Επιλέγοντας το σωστό χαλί φροντίζετε το πράσινο 
προφίλ σας, την υγεία των πελατών σας και το 
περιβάλλον. Τα υλικά που σας συστήνουμε είναι το 
φύκι, η γιούτα, το μετάξι ή το καλάμι. Θα ήταν ωραίο 
κάποια στιγμή να υπάρξουν Έλληνες ταπητουργοί 
που να φτιάχνουν χαλιά από τοπικές πρώτες ύλες.

Φλοκάτες
Οι φλοκάτες είναι τα πιο παραδοσιακά χαλιά. Παρόλα αυτά στις μέρες μας είναι ξανά της 
μόδας. Η μάλλινη υφή τους θα κάνει τους χώρους σας μέρη με ασύγκριτη θαλπωρή. Πέρα 
από τα all time classic χρώματα (λευκό και μαύρο) σήμερα υπάρχουν και φλοκάτες σε έντονα 
χρώματα όπως το μοβ, το πράσινο και το πορτοκαλί.

Στην εταιρεία Faos θα βρείτε επίσης διακοσμητικά 
αρωματικά κεριά από ελληνικά βότανα, με  ξεχωριστά 
αρώματα και κομψή συσκευασία. Διαθέστε τα 
στο πωλητήριο σας ως ενθύμιο της διαμονής που 
προσφέρατε στους επισκέπτες σας.

GIFT SHOP
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Στον Τυρό Aρκαδίας δημιουργούνται τα Τσακώνικα 
Υφαντά σε έναν μοναδικό αργαλειό, όρθιο, με 
πλεονέκτημά τα υφαντά να βγαίνουν μονοκόμματα. 
Γι’ αυτό και είναι μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και στις 
διαστάσεις που ο καθένας επιθυμεί. 

Η εταιρεία Faos παράγει μοναδικά χειροποίητα 
αρωματικά κεριά με εκχυλίσματα και αιθέρια 
έλαια βοτάνων της ελληνικής γης. Μπορεί να σας 
φτιάξει κεριά με το λογότυπο του ξενοδοχείου σας και 
να του προσφέρει μια ευωδιαστή ατμόσφαιρα.

Στην εταιρεία Urban House θα βρείτε 
οικολογικές μοκέτες με υποαλλεργικά 
υποστρώματα, μαλακές και απαλές, σε μεγάλη ποικιλία 
χρωμάτων και σχεδίων. Επιλέξτε τα σχέδια που θα 
ζεστάνουν και θα ανανεώσουν το κατάλυμά σας τον 
φετινό χειμώνα.

Στο κατάστημα Τέχνη-Ελένη Χατζηανδρέου 
στη Νάξο θα βρείτε ξεχωριστά βαμβακερά 
κιλίμια από 100% οικολογικά ανακυκλωμένα νήματα 
για να στολίσετε το κατάλυμά σας με πινελιές 
παράδοσης.

Στον τομέα του χαλιού μια εξαιρετική πράσινη ιδέα 
για την επιχείρησή σας είναι τα χειροποίητα χαλιά - 
patchworks της Βιοκαρπέτ. Τα συγκεκριμένα χαλιά 
κατασκευάζονται από κομμάτια παλαιότερων χαλιών 
άριστης κατάστασης.

νέο!
νέο!

νέο!

http://bit.ly/2v9LTNd
http://bit.ly/2s5V2p4
http://bit.ly/2s5V2p4
http://bit.ly/2uA34dZ
http://bit.ly/2ur9rzP
http://bit.ly/2uAJH4p
https://www.biokarpet.gr/all-products/monterna-cheiropoiita-chalia/patch-silk/
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Στραφείτε προς εναλλακτικές οικονομικές και 
οικολογικές λύσεις για τη θέρμανση των χώρων 
του ξενοδοχείου σας, όπως θέρμανση με λέβητα 
στερεών βιοκαυσίμων (Wood Pellets – Ξύλα) με τη 
βοήθεια της NewEnergyTech.

H Athens Pellet Center διαθέτει τις θερμάστρες 
Pellet Thermorossi, με σύγχρονες λειτουργίες 
και πανευρωπαϊκές διακρίσεις ευρεσιτεχνίας σε 
συνδυασμό με μοντέρνο σχεδιασμό.

H εταιρεία Starfire μπορεί να εξοπλίσει το κατάλυμά 
σας με  οικολογικά τζάκια αερίου DRU-Palazzetti, δυο, 
τρίων όψεων ή διαμπερή, για να προσφέρετε στους 
επισκέπτες σας μια μοναδική ζεστή ατμόσφαιρα με 
σύγχρονο σχεδιααμό.
 

Στην Estia Green θα βρείτε μια ποικιλία από 
αερόθερμα ενεργειακά τζάκια ξύλου, αλλά και 
pellet, τα οποία μπορούν να προσφέρουν έως 75% 
εξοικονόμηση συγκριτικά με το πετρέλαιο και 80% 
βαθμό απόδοσης σε σχέση με τα παραδοσιακά 
τζάκια.

νέο!
νέο!

νέο!

νέο!

Βιοκαύσιμα Pellet

Αρκετές ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις σε περιοχές όπως ο Παρνασσός, το Πήλιο και 
η Ορεινή Ναυπακτία έχουν εγκαταστήσει λέβητες pellet. Τα πλεονεκτήματα ενός μικρού 
ξενοδοχείου ή ξενώνα από τη χρήση pellet εκτός φυσικά της απαλλαγής από το πετρέλαιο 
είναι:

Η μεγάλη ισχύς. Η ισχύς ενός λέβητα pellet φτάνει μέχρι και πάνω από 900.000 kcal.
Η εύκολη σύνδεση του λέβητα pellet με την υπάρχουσα εγκατάσταση της επιχείρησής σας.
Ο προγραμματισμός του λέβητα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του καταλύματός σας.
Η παροχή ζεστού νερού.

Η Elith είναι η πρώτη και η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που παράγει σώματα υπέρυθρης 
θέρμανσης από φυσικό πέτρωμα. Εγκαθιστώτας τα στο κατάλυμά σας, πέραν ενός 
πρωτότυπου αισθητικού αποτελέσματος θα έχετε πολλά πλεονεκτήματα, καθώς αποτελούν 
μία οικονομική, αποδοτική, οικολογική και ευεργετική για την υγεία λύση. Η ένωση των δύο 
φυσικών στοιχείων, της υπέρυθρης θέρμανσης και του μαρμάρου, θα κάνει τη διαφορά.

νέο!

Τα ενεργειακά τζάκια θερμαίνουν πολλά τετραγωνικά 
μέτρα ομοιόμορφα. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
των ενεργειακών τζακιών HAJDUK σε Ελλάδα, Κύπρο 
και Αλβανία είναι το κατάστημα του Γιάννη Κότσιφα.

Στην ART CAMIN θα βρείτε προκατασκευασμένα 
τζάκια (χτιστά ή αερόθερμα ενεργειακά). Επίσης η 
ART CAMIN μπορεί να σχεδιάσει για σας από το πιο 
κλασικό μέχρι το πιο μοντέρνο τζάκι παρέχοντάς σας 
κι όλες τις πληροφορίες για τη σωστή λειτουργία και 
απόδοσή του.

http://bit.ly/2uhhOxU
http://bit.ly/2uqs4nU
http://bit.ly/2uqFNeD
http://bit.ly/2sYotsS
http://bit.ly/2uqnrud
http://hajduk.gr/
https://artcamin.gr/


Επιλέγουμε ενδοδαπέδια θέρμανση 
για άνεση και εξοικονόμηση

Τα τελευταία χρόνια, σε όλο και περισσότερους επαγγελματικούς χώρους επιλέγονται οικολογικές 
και ενεργειακές λύσεις για τη θέρμανση κατά τους χειμερινούς μήνες, οι οποίες μαζί με την 
προστασία του περιβάλλοντος προσφέρουν και σημαντικά οικονομικά οφέλη. Για παράδειγμα, μια 
εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης μπορεί να καλύψει απόλυτα τις ανάγκες ενός ξενώνα ή ενός 
μεγαλύτερου ξενοδοχείου. Αποτελεί μια εξαιρετική οικολογική και αποτελεσματική λύση, με χαμηλό 
κόστος συντήρησης, γεγονός που την κάνει ολοένα και περισσότερο δημοφιλή επιλογή. Τα βασικότερα 
οφέλη που θα έχετε από την εγκατάσταση ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι τα εξής:

Ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους του 
καταλύματός σας, χωρίς ακραίες θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσφορία στους 
πελάτες σας.
Υγιεινή, αφού δεν ξηραίνει την ατμόσφαιρα όπως άλλα θερμαντικά συστήματα που πιθανόν να 
προκαλέσουν αλλεργίες, δύσπνοια κ.α.
Χαμηλό λειτουργικό κόστος, καθώς το νερό θερμαίνεται στους 30-40°C και όχι στους 70-80°C που 
απαιτείται για τις συμβατικές μεθόδους και μειωμένο κόστος συντήρησης.
Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, μιας και οι απώλειες θερμότητας είναι ελάχιστες.
Δυνατότητα συνδυαστικής λειτουργίας μαζί με άλλα θερμαντικά συστήματα. Για μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση ενέργειας επιλέξτε αντλίες θερμότητας.
Δυνατότητα αυτονομίας μεμονωμένων χώρων.
Προστασία του περιβάλλοντος, καθώς μπορεί να συνδυαστεί με ήπιες και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας όπως η ηλιακή, η γεωθερμία κ.α.

Είτε σκοπεύετε να χτίσετε ένα νέο κτίριο είτε να ανακαινίσετε το υπάρχον, επιλέξτε μια εξειδικευμένη 
εταιρεία για την εγκατάσταση ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης στο κατάλυμά σας και κάντε 
ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση της αειφορίας.
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Εμπιστευτείτε την εταιρεία IDEALTHERM, 
η οποία εξειδικεύεται στις εγκαταστάσεις 
συστήματων ενδοδαπέδιας θέρμανσης και αντλιών 
θερμότητας και απολαύστε τα πολλαπλά οικολογικά 
και οικονομικά οφέλη που θα σας αποφέρει η 
ενεργειακή αναβάθμιση.

H εταιρεία Wilo Hellas  παράγει ευφυή 
συστήματα αντλιών με ενεργειακή κλάση Α. 
Απευθυνθείτε στη Wilo για ολοκληρωμένες λύσεις 
για τη θέρμανση, την ενδοδαπέδια θέρμανση και την 
παροχή ζεστού νερού χρήσης στο κατάλυμά σας.

Tα αυθεντικά θερμαντικά επιτοίχια πάνελ Econo-Heat 
λειτουργούν αδιάκοπα 24 ώρες το 24ωρο με μοναδική 
αξιοπιστία και ασφάλεια, μειώνοντας σημαντικά 
τα έξοδα θέρμανσης. Στην Ελλάδα εισάγονται 
αποκλειστικά από την ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ.

Μια εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης 
μπορεί να καλύψει ολοκληρωτικά τις ανάγκες μιας 
ξενοδοχειακής επιχείρησης. Για περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στη Dimakis S.A.

νέο!

νέο!

Εκμεταλλευτείτε την ενέργεια του υπεδάφους 
μέσω της γεωθερμίας, με τη βοήθεια της εταιρείας 
Panagoulias Group. Έτσι θα δροσίσετε το κατάλυμά 
σας το καλοκαίρι και θα το θερμάνετε το χειμώνα.

Εξοπλίστε τα δωμάτια του ξενοδοχείου σας με 
κλιματιστικά Morris από την Αμοιρίδης-Σαββίδης, 
υψηλής ενεργειακής κλάσης (Α++ σε λειτουργία 
ψύξης και Α+++ σε λειτουργία θέρμανσης) για μεγάλη 
εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

http://bit.ly/2sXYOk6
http://bit.ly/2uZoWfW
http://www.carad.gr/
http://www.e-dimakis.gr/el/114-underfloor-heating-products
http://bit.ly/2rVL6Ab
http://bit.ly/2rW2PaD


Για τη θέρμανση της πισίνας και των δωματίων του 
ξενοδοχείου σας επιλέξτε τους ηλιακούς συλλέκτες 
κενού της EMELCAT | SOL, την τελευταία λέξη 
της τεχνολογίας στην εκμετάλλευση της ηλιακής 
ενέργειας. Εν
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Στραφείτε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά υψηλής ποιότητας και 
ασφάλειας λειτουργίας από την Αλκυών, με έδρα την 
Τρίπολη.

Η NanoDomi® δραστηριοποιείται στην προμήθεια, 
σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση 
φωτοβολταϊκών, και άλλων συστημάτων Α.Π.Ε 
όπως: αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, 
λαμπτήρες LED & αυτόνομα φωτιστικά

H εταιρεία Θερμογκάζ, διαθέτει τους 
επιλεκτικούς ηλιακούς συλλέκτες auroTHERΜ 
της Vaillant, ιδανικούς για υποστήριξη κεντρικής 
θέρμανσης, παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και 
θέρμανση του νερού πισίνας του καταλύματός σας.

νέο!

Η εταιρία Alexakis Energy μπορεί να αναλάβει την 
κατασκευή συστημάτων παράγωγης ηλεκτρικής 
ενέργειας με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια για 
τις ανάγκες του καταλύματός σας, χωρίς να χρειάζεται 
να πληρώνετε τα κόστη της ΔΕΗ.

Η εταιρεία Ηλιοακμή κατασκευάζει τους ηλιακούς 
θερμοσίφωνες και ηλιακούς συλλέκτες υψηλής 
ποιότητας ΗΛΙΟΑΚΜΗ (MEGASUN), παγκοσμίως 
γνωστούς για την άριστη ποιότητά τους, την εξαιρετική 
απόδοσή τους και την αντοχή τους.

Απευθυνθείτε στην ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για την προμήθεια εξοπλισμού ενός συστήματος 
αυτοπαραγωγής ρεύματος (Net Metering) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(φωτοβολταϊκα, ανεμογεννήτριες). Η αυτοπαραγωγή ρεύματος αποτελεί την καλύτερη λύση 
για εξάλειψη του κόστους ρεύματος της επιχείρησής σας καθώς και για την εξάλειψη του 
κόστους θέρμανσης-κλιματισμού αν συνδυαστεί κατάλληλα με μία αντλία θερμότητας.

νέο!

Τι κερδίζει ένα τουριστικό κατάλυμα από την 
εγκατάσταση Net Metering;

Μεγάλη παραγωγή ρεύματος και άρα φθηνότερους λογαριασμούς μιας και η Ελλάδα έχει 
ηλιοφάνεια σχεδόν όλον τον χρόνο.

Σχετικά γρήγορη απόσβεση.

Πράσινες πιστοποιήσεις και μικρό ενεργειακό αποτύπωμα. Όλα αυτά τονίζουν το 
πράσινο προφίλ μιας επιχείρησης και την κάνουν δημοφιλή στην όλο και μεγαλύτερη μερίδα 
τουριστών, που προτιμά φιλικά προς το περιβάλλον καταλύματα.

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος λόγω της αποθηκευμένης ενέργειας.

Διάρκεια ζωής της επένδυσής του για πάνω από 25 χρόνια.

Χαμηλό κόστος συντήρησης δεδομένου ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές 
φωτοβολταϊκών δίνουν τουλάχιστον 20ετή εγγύηση.

http://bit.ly/2swASHq
http://bit.ly/2tgTtE6
http://bit.ly/2tgUNH4
http://bit.ly/2ta6G6c
www.alexakisenergy.gr
http://bit.ly/2rdJEWM
http://www.tournikiotisgroup.gr/


Στην PowerTech με έδρα στη Θεσσαλονίκη θα βρείτε 
τον ανιχνευτή παρουσίας με μοντέλο πρόβλεψης 
EMT Controls Real Presence+ για 12% πρόσθετη 
εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων σε σχέση με 
τους παραδοσιακούς αισθητήρες. 

Απευθυνθείτε στην εταιρεία ΜΕΛΚΑΤ για την 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών σας 
εγκαταστάσεων, με την εύρεση λύσεων σχετικά με 
τον κλιματισμό και τη θέρμανση των δωματίων, το 
φωτισμό και τη θερμομόνωση των χώρων.

Η Smartvision στην Αθήνα και η Power Tech 
Electronics στη Θεσσαλονίκη διαθέτουν το 
Ηotel BMS, ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης των 
ηλεκτρικών λειτουργιών και φορτίων του ξενοδοχείου, 
όπως ο κλιματισμός, ο φωτισμός, ο συναγερμός 
πυρασφάλειας κ.α.

Εν
έρ

γε
ιαΑν επιθυμείτε τη διεξαγωγή μιας μελέτης 

εξοικονόμησης ενέργειας απευθυνθείτε στην 
Artemide Ελλάς, εταιρεία με αρχιτέκτονες 
και ηλεκτρολόγους μηχανικούς που μπορεί και 
αναλαμβάνει κάθε τουριστική επιχείρηση. 

Eκσυγχρονίστε τον πίνακα ελέγχου και κινητήριου 
μηχανισμού των ανελκυστήρων σας με το Kone 
ReGenerate, για εξοικονόμηση χιλιάδων kWh ανά 
έτος και οικολογική αποδοτικότητα. 

νέο!
νέο!

Εγκαταστήστε ένα σύστημα διαχείρισης φωτισμού με βάση εξατομικευμένες, καινοτόμες και 
ενεργειακά αποδοτικές  λύσεις LED με τη βοήθεια της OSRAvM. Με το EASY Color Control, 
το οποίο διευκολύνει τον απ’ ευθείας έλεγχο διαφόρων φωτιστικών, ένας διαφορετικός 
“φωτισμός διάθεσης” θα προσφέρει στο ξενοδοχείο σας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. 
Mπορείτε επίσης να δώσετε στους πελάτες τη δυνατότητα ρύθμισης του φωτισμού σύμφωνα 
με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

νέο!

Tip! 
Εγκαταστήστε ένα σύστημα 

διαχείρισης του φωτισμού και 
των ηλεκτρικών λειτουργιών 

στο κατάλυμά σας και 
μετατρέψτε την άσκοπη 

χρήση σε ενεργητικό έλεγχο 
και εξοικονόμηση ενέργειας 

και χρημάτων.

http://bit.ly/2swz15u
http://bit.ly/2x04BI1
http://www.hotelsystems.gr/hotelautomations.php
http://www.hotelsystems.gr/hotelautomations.php
http://www.hotelsystems.gr/hotelautomations.php
http://bit.ly/2gd7LRP
http://bit.ly/2rdyTnq
http://bit.ly/2rVWSue
http://bit.ly/2rVWSue
https://www.osram.com/cb/index.jsp


Οι καινοτόμοι φούρνοι ατμού της ΑΕG, 
ενεργειακής κλάσης Α+, θα προσφέρουν νέες 
μαγειρικές δυνατότητες στην κουζίνα του καταλύματός 
σας, βελτιώνοντας τη γεύση, την υφή και το χρώμα 
των γευμάτων που προσφέρετε.

νέο!

Eξ
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Στην εταιρία Nova Cleaners θα βρείτε τη νέα σειρά 
στεγνωτηρίων ECO ENERGY της DOMUS, με ένα από 
τα πλέον αποτελεσματικά συστήματα στεγνώματος 
στην αγορά που μειώνουν το κόστος λειτουργίας έως 
και 40%.

Ανακαινίστε το χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου 
σας με ψηφιακή τεχνολογία από την Samsung 
με την οθόνη Smart Signage. O εντυπωσιακός τοίχος 
βίντεο θα μαγνητίσει το βλέμμα των επισκεπτών από 
την πρώτη στιγμή.

Προμηθευτείτε το σύστημα ProCentric 
Smart Set Top Box STB-3000 της LG για 
να μετατρέψετε απλές ξενοδοχειακές τηλεοράσεις 
-πάντα ενεργειακής κλάσης Α-  σε Smart IP TV. Περιέχει 
ξενοδοχειακό μενού με ειδικές ρυθμίσεις, welcome 
screen για την υποδοχή των επισκεπτών κ.α. 

Προμηθευτείτε βιομηχανικά πλυντήρια Schulthess 
από 6 έως 30 κιλά για επαγγελματικό πλύσιμο με  
πρωοτοποριακή τεχνολογία για ελάχιστη κατανάλωση 
από την εταιρία Katoudis.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια στους κοινόχρηστους 
χώρους του ξενοδοχείου σας εγκαταστείστε ένα 
σύστημα βιντεοπαρακολούθησης της εταιρείας 
Vimar, υψηλής τεχνολογίας και ευκολίας στη χρήση.

νέο!

νέο!

Οι ψηφιακές συσκευές στην υπηρεσία σας

Η ψηφιακή τεχνολογία είναι ο νέος σύμμαχος κάθε τουριστικής επιχείρησης. 
Με μια ποικιλία μέσων, από μεγάλες οθόνες στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου έως ατομικά 
τάμπλετ στα επιμέρους δωμάτια, μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που σας δίνει ο 
τεχνολογικός εξοπλισμός για να προσελκύσετε πελάτες, να βελτιστοποιήσετε τις λειτουργίες 
του καταλύματός σας και βέβαια να προβάλλετε παράλληλα τις οικολογικές πρακτικές σας.

Τοποθετήστε μια μεγάλου μεγέθους οθόνη στο χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου 
σας και προβάλλετε σε αυτήν τον πράσινο χαρακτήρα σας, μέσα από τις οικολογικές 
πρακτικές σας ή τις δραστηριότητες που διοργανώνετε. Εναλλακτικά, γεμίστε την με εικόνες 
από τη φύση και τα αξιοθέατα του τόπου σας. Ένα τέτοιο κυρίαρχο στοιχείο θα προσελκύσει 
κατευθείαν το βλέμμα του επισκέπτη και θα εντυπώσει στη μνήμη του το μήνυμα που 
επιθυμείτε. Προμηθευτείτε συσκευές από επώνυμες εταιρείες και συνδεθείτε με το 
κύρος και την αξιοπιστία τους.

Μια άλλη ιδέα είναι να διαθέσετε στους επισκέπτες σας τάμπλετ στα δωμάτια διαμονής 
τους. Από εκεί θα μπορούν να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες που διοργανώνετε, να 
ξεφυλλίσουν τον κατάλογο του εστιατορίου σας, να αναζητήσουν πληροφορίες για τον τόπο 
σας, να παραγγείλουν πιθανές επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρετε κ.α. Χρησιμοποιήστε 
τις κατάλληλες εφαρμογές για να προσφέρετε την καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες 
σας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή Smart Catalog της εταιρείας 
Smartup, ένας έξυπνος διαδραστικός κατάλογος για το εστιατόριό σας. 

Τέλος, φροντίστε οι οθόνες τηλεόρασης στα δωμάτια του καταλύματός σας να 
ανταποκρίνονται σε ποιότητα και σχεδιασμό με το προφίλ που επιθυμείτε να προβάλλετε. 
Και το σημαντικότερο… κάντε ενεργειακά αποδοτικές επιλογές!

http://bit.ly/2uyCGQM
http://bit.ly/2swzrcc
http://bit.ly/2vxszZO
http://bit.ly/2wQnCAt
http://bit.ly/2wQnCAt
http://bit.ly/2sXOlWc
http://bit.ly/2tgSbJa
http://bit.ly/2w68l9H
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Εξοπλίστε τα δωμάτια του ξενοδοχείου σας με 
αθόρυβα, οικολογικά Minibar βασισμένα στην 
τεχνολογία απορρόφησης Onity, από τον επίσημο 
αντιπρόσωπο της εταιρείας στην Ελλάδα, την LOFT 
Home & Hotel στη Θεσσαλονίκη.

Εάν προσφέρετε τηγανιτά πιάτα στο κατάλυμά 
σας, προμηθευθείτε το Σύστημα Φιλτραρίσματος 
του Λαδιού Τηγανίσματος Vito από την εταιρεία 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Α. ΗΛΙΑΣ και μειώστε την 
ποσότητα και το κόστος του λαδιού έως 50%.

νέο!

νέο!

Προμηθευτείτε το μοναδικό mini bar με ECO LABEL 
από την εταιρία AHS σε συνεργασία με την Indel Β. 
Η σειρά Κ EcoSmart είναι  ενεργειακής απόδοσης 
Α+++. Προτείνουμε επίσης το κρεμαστό “Flying Bar” 
ενεργειακής απόδοσης Α+.

Eφοδιάστε το εστιατόριο του καταλύματός σας με 
τα multi-grill BISTRONIK®, για μείωση στο χρόνο 
ψησίματος και υψηλή ποιότητα. Το κράμα μετάλλου 
των πλακών τους ενδείκνυται για υγιεινό ψήσιμο. 

Στην Active Commercial Systems Ε.Π.Ε. θα βρείτε τα επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων 
της MAYTAG COMMERCIAL. Διαλέξτε ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα μοντέλων το κατάλληλο  
για να καλύψει τις ανάγκες καθαρισμού όλων των ειδών ιματισμού του ξενοδοχείου σας. 
Χάρη στην τεχνολογία Energy Advantage™ που διαθέτουν είναι πολύ πιο αποδοτικά και 
μπορούν να βοηθήσουν στην περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων σας.

νέο!

Tip! 
Tα επαγγελματικά προϊόντα 
εξοικονόμησης ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι μια επένδυση, 
την οποία αξίζει να τολμήσει 

κάθε επιχείρηση, διότι με 
αυτόν τον τρόπο το ρεύμα 
που θα ξοδεύει για ψύξη ή 
πλύσιμο θα είναι μειωμένο 

έως και 50%.

Η ΕΥΡΩΨΥΚΤΙΚΗ DESIGN παρέχει υψηλής ποιότητας, σχεδιαστικές και κατασκευαστικές 
λύσεις σύγχρονης, υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας μεταξύ άλλων για εστιατόρια αλλά και 
σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες. Τα υλικά κατασκευής και ο επαγγελματικός εξοπλισμός, 
ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, 
με γνώμονα την άνεση, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των χώρων.

Στην εταιρεία Topfrost θα βρείτε το Inverter 
Ψυκτικό Μηχάνημα Συντήρησης Copeland 
για εξοικονόμηση ενέργειας έως 60%, με χαμηλή 
κατανάλωση και χαμηλή στάθμη θορύβου.

νέο!

http://bit.ly/2vxu1LQ
http://bit.ly/2vxu1LQ
http://bit.ly/2tBOVrK
https://www.hospitalitysolutions.gr/
http://bit.ly/2rmJMre
http://bit.ly/2uhc2Ke
http://bit.ly/2sXPEo4
http://bit.ly/2tb0C9D
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Τα προϊόντα Frosch είναι Οικολογικά με όλη την 
σημασία της λέξης, την παραγωγή, την λειτουργία της 
εταιρείας, την κατανάλωση, καταλήγοντας στην βιο-
διασπασιμότητα και στην πλήρη ανακύκλωση των 
συσκευασιών.

Αν το κατάλυμά σας βρίσκεται στην Κέρκυρα, 
η BioClean Corfu μπορεί να σας προσφέρει 
εξειδικευμένες υπηρεσίες βιοκαθαρισμού και 
οικολογικού καθαρισμού με αντιαλλεργική προστασία 
Allerg-STOP.

Προμηθευτείτε οικολογικά απορρυπαντικά Ekos, για 
τον προσεκτικό σχεδιασμό τους για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, αλλά και για δερματολογική ασφάλεια και 
βέλτιστη απόδοση. 

H συμπυκνωμένη σκόνη πλυντηρίου πιάτων Bio-D, 
σε μεγαλύτερη συμπύκνωση από τις ταμπλέτες και 
σε οικονομική τιμή, περιέχει φυσικής προέλευσης 
πρώτες ύλες και διατίθεται σε ανακυκλωμένη και 
ανακυκλώσιμη συσκευασία. 

Προμηθεύστε το κατάλυμά σας με το εξαιρετικά 
υψηλής ποιότητας, οικολογικό χαρτί τουαλέτας χωρίς 
μόλυβδο και χλώριο της εταιρείας Ecohouse. Το χαρτί 
είναι υδάτο-διάλυτο και λιώνει στο νερό.

H Grand Family παράγει ένα ειδικά σχεδιασμένο 
λεπτό χαρτί υγείας το οποίο διαλύεται εύκολα 
μέσα στο νερό, είναι φιλικό προς το περιβάλλον και 
δεν έχει χημικά πρόσθετα, κατάλληλο για ξενοδοχεία 
και χώρους εστίασης.

Χρησιμοποιήστε τα βραβευμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οικολογικά καθαριστικά 
“Μy planet” της ελληνικής εταιρείας Rolco για την καθαριότητα του καταλύματός σας 
και προστατέψτε ενεργά το περιβάλλον, αλλά και τους πελάτες σας. Τα καθαριστικά δεν 
περιέχουν δυνητικά επιβλαβείς χημικές ουσίες, χρωστικά και αλλεργιογόνα, παρά μόνο 
φυτικής προέλευσης συστατικά. Κατέχουν το ευρωπαϊκό σήμα Eco label και διατίθενται 
σε 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες. νέο!

νέο!

νέο!

νέο!

Προστατέψτε τους πελάτες, το προσωπικό και τον 
τόπο σας με οικολογικά καθαριστικά

Τα χημικά καθαριστικά:
μολύνουν τα νερά των ποταμών 
σκοτώνουν τους οργανισμούς που έρχονται σε επαφή μαζί τους
προκαλούν στον άνθρωπο αλλεργίες δερματοπάθειες, αναπνευστικά προβλήματα κ.ο.κ. 

Αντιθέτως,  τα οικολογικά καθαριστικά: 
είναι εξαιρετικά ασφαλή
είναι βιοδιασπώμενα
δεν προκαλούν ερεθισμούς
δεν μολύνουν την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό των χώρων σας
δεν μυρίζουν
δεν επιβαρύνουν το κτίριο σας (πατώματα, έπιπλα κ.λ.π.) 
προστατεύουν το περιβάλλον
περιέχονται σε ανακυκλώσιμες συσκευασίες

http://bit.ly/2tK9r9L
http://bit.ly/2soovxJ
http://bit.ly/2sXyXJt
http://bit.ly/2ubzatB
http://bit.ly/2rdrDbf
http://bit.ly/2uFndhU
http://bit.ly/2udYUXC
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Αν έχετε συγκεντρώσει παλιά αρχεία και άλλα 
έγγραφα και το ξενοδοχείο σας βρίσκεται στην 
Αττική, απευθυνθείτε στην εταιρεία ECOALL. Έχετε 
την επιλογή τα χαρτιά να μεταφερθούν άμεσα για 
πολτοποίηση ή να καταστραφούν με επαγγελματικούς 
καταστροφείς.

Η εταιρεία enact με έδρα τα Ιωάννινα εκτελεί 
προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων σε 
επιχειρήσει μέσω προγραμμάτων ανακύκλωσης 
υλικών. Συμβουλευτείτε την για μια ολοκληρωμένη 
λύση για το κατάλυμά σας.

Σε περίπτωση που διαθέτετε ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
που δε λειτουργεί πια, απευθυνθείτε στην εταιρεία 
Alfanet στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και 
ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα Διαχείρισης 
Απόβλητου Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού.

Η ΕΝΥΑ Engineering μπορεί να εγκαταστήσει στο 
κατάλυμά σας το σύστημα ανακύκλωσης γκρίζου 
νερού (από το ντους, τους νιπτήρες και το πλύσιμο 
των ρούχων) HYDROKYKLOS-GW. 

Απευθυνθείτε στην εταιρεία ΠΕΡΙΤΕΧΝΟ για την 
εγκατάσταση μονάδας ανακύκλωσης «Γκρι νερών» 
(από τη μπανιέρα, τη ντουζιέρα και τον νιπτήρα) GEP. 
Το ανακυκλωμένο νερό είναι διαυγές και απόλυτα 
ασφαλές, χωρίς χρήση χλωρίου ή άλλων χημικών 
αναλωσίμων.

To Rotoseptic είναι ένα compact σύστημα επεξεργασίας αστικών λυμάτων με την 
μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού. Παράγεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΣΥΡΜΟΣ-
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ και αποτελεί πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένη Ευρεσιτεχνία. Το Rotoseptic 
καταργεί τους βόθρους και όλα τα δυσάρεστα προβλήματα που αυτοί συνεπάγονται, όπως 
έξοδα, μυρωδιές, διαρροές κ.α. Το σύστημα επεξεργάζεται τα λύματα (νερό, τρόφιμα, 
χημικά) και τα μετατρέπει σε νερό, κατάλληλο ακόμα και για πότισμα. Προτιμήστε το για 
να εξοικονομήσετε νερό και να προστατέψετε ενεργά το περιβάλλον. νέο! νέο!

νέο!

νέο!

Ενημερωθείτε για την ανακύκλωση μπαταριών 
μολύβδου-οξέως (από αυτοκίνητα, φορτηγά, 
μοτοσυκλέτες, UPS, συστήματα συναγερμού και 
εφεδρικού φωτισμού) από το Green Mission και 
συμμετέχετε κι εσείς στην «πράσινη αποστολή».

http://bit.ly/2uQqefv
http://bit.ly/2uZUIfK
https://shop.alfanet.gr/
http://bit.ly/2rW7Tf2
http://bit.ly/2socfx4
http://bit.ly/2tT5u2C
http://bit.ly/2rmClAv


H  ΑΣΑ Α.Ε.  έχει ως κύριο αντικείμενο την περισυλλογή στερεών  ανακυκλώσιμων 
αποβλήτων, τον διαχωρισμό τους σε επιμέρους ανακυκλώσιμα υλικά, την δεματοποίησή τους 
και την προώθηση στους πελάτες της, όπως π.χ. χαρτοβιομηχανίες, βιομηχανίες πλαστικών, 
βιομηχανίες μετάλλων, κλπ. Καλέστε την για να συλλέξει χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μεταλλικό 
scrap, tetrapack, ξύλο κ.α. από τους κάδους ανακύκλωσης του ξενοδοχείου σας.
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Η REVIVE είναι μια εταιρεία με κύρια δραστηριότητα 
τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάθεση 
χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών για 
βιομηχανική χρήση που εξυπηρετεί πολλές περιοχές 
της χώρας.  

Η Euro-Recycling είναι πιστοποιημένος συλλογέας 
ανακύκλωσης για το χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι 
του ξενοδοχείου σας. Η εταιρεία θα τοποθετήσει τον 
κατάλληλο εξοπλισμό στο χώρο σας και θα αναλάβει 
τη συλλογή και μεταφορά του.

Στο κατάστημα Equip Hotel στον Άλιμο θα 
βρείτε τους κάδους ανακύκλωσης Rubbermaid. 
Τοποθετήστε τους σε στρατηγικά σημεία του 
καταλύματός σας και εμπνεύστε στους επισκέπτες 
σας οικολογική συνείδηση.

Tip! 
Μην πετάτε τα υπολείμματα 

χρησιμοποιημένων σαπουνιών από 
τα δωμάτια του καταλύματός σας, 
καθώς μολύνουν το περιβάλλον. 

Ανακυκλώστε τα και ενδυναμώστε 
τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης σας! Το σαπούνι που 
θα παραχθεί μπορεί να στηρίξει 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

νέο!

Ξεκινήστε να κάνετε κομποστοποίηση με τη νέα 
σειρά οικολογικών κάδων κομποστοποίησης 
HORTO. Οι κάδοι είναι κατασκευασμένοι από 
ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο πολυαιθυλένιο, με 
σταθεροποιητή για ακτίνες UV και είναι ανθεκτικοί 
στις καιρικές συνθήκες και τα χημικά.

H Molyto κατασκευάζει ανοξείδωτους (inox), 
ξύλινους και πλαστικούς κάδους ανακύκλωσης 
απορριμάτων. Οι κάδοι μπορούν να σχεδιαστούν 
κατόπιν παραγγελίας για να εναρμονίζονται με την 
ταυτότητα του καταλύματός σας. 

Σκοπός της δράσης “Soap for all” είναι η ανακύκλωση των υπολειμμάτων σαπουνιού που 
καθημερινά πετιούνται από τα ξενοδοχεία της χώρας μας, αλλά και η ανακύκλωση του 
πολυκαιρισμένου ή του χρησιμοποιημένου ελαιόλαδου. Τα σαπούνια που προκύπτουν από 
την ανακύκλωση προσφέρονται σε κοινωφελή ιδρύματα και ομάδες που έχουν ανάγκη. 
Στηρίξτε τη δράση τους προσφέροντας τα σαπούνια και τα έλαια που περισσεύουν στο 
κατάλυμά σας. νέο!

νέο!

νέο!

http://bit.ly/2uvWZMN
http://bit.ly/2rqU9Fz
http://bit.ly/2rW5EZ3
http://bit.ly/2vRzzAU
http://bit.ly/2uQBuZt
http://bit.ly/2sXJowG
http://bit.ly/2uPWyPx
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Η Elatirio Strom, από το 1965, εξοπλίζει ξενοδοχεία, 
πλοία, καταστήματα επίπλων, αλλά και την λιανική 
πώληση με πλήρη σειρά στρωμάτων όλων των 
κατηγοριών, καθώς και υποστρώματα σε διάφορα 
σχέδια και χρωματισμούς.

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, χαρίστε στους 
επισκέπτες σας στιγμές ζεστασιάς με 100% 
βαμβακερές πικέ κουβέρτες της εταιρείας Altrade, σε 
ποικιλία χρωμάτων: λευκό, ώχρα, λαχανί, πορτοκαλί, 
σιέλ, κίτρινο, φούξια, τυρκουάζ.

Το Nova Latex της Nova Strom είναι ένα στρώμα 
κατασκευασμένο με πρώτη ύλη το φυσικό Latex 100%, 
διαμορφωμένο σε 7 ζώνες στήριξης, μια εξαιρετική 
επιλογή για να προσφέρετε αναπαυτικό ύπνο στους 
επισκέπτες σας. 

Τα 100% βαμβακερά σεντόνια της εταιρείας Galanos 
θα προσφέρουν στους επισκέπτες σας τη μεγαλύτερη 
άνεση ύπνου. Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο ύφανσης 
αναλόγως των αναγκών και της αισθητικής των 
δωματίων σας.

Τα προϊόντα της εταιρείας Tailorbed, στρώματα, 
κεφαλάρια, μαξιλάρια, αξεσουάρ και έπιπλα 
κατασκευάζονται με φυσικά και προς το περιβάλλον 
υλικά, επιλεγμένα με βαθιά οικολογική συνείδηση και 
με «πράσινες» βιωματικές αρχές.

Tip! 
Επιλέξτε 100% βαμβακερά 

σεντόνια και σκεπάσματα για τα 
κρεβάτια του ξενοδοχείου σας. 

Είναι φιλικά προς το περιβάλλον, 
υγιεινά, ανθεκτικά, «αναπνέουν» και 
είναι κατάλληλα για όλες τις εποχές 
του χρόνου μιας και ρυθμίζουν με 

φυσικό τρόπο τη θερμοκρασία.

νέο!

νέο!

Το βαμβάκι είναι ένα υλικό που επιτρέπει στο ύφασμα να αναπνέει, απελευθερώνει την 
υγρασία και δεν προκαλεί αλλεργίες. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα pennie.gr θα βρείτε 
παπλώματα ξενοδοχείου φτιαγμένα απο 100 % βαμβακερά νήματα, αρίστης ποιότητος σε 
λευκό χρώμα, σε μονή και διπλή διάσταση. Θα ντύσουν τα κρεβάτια των δωματίων σας 
μοναδικά και θα προσφέρουν στους επισκέπτες σας ζεστασιά και απαλότητα.

Η ξενοδοχειακή συλλογή της εταιρείας ΑΝΕΜΟΣ χαρακτηρίζεται από την άριστη ποιότητα, 
την υψηλή αισθητική και την πολυτέλεια. Οι κουβέρτες διατίθενται σε 4 εκδοχές: φτιαγμένες 
από 100% κασμίρ Ιμαλαϊών, κουβέρτες πικέ από 100% βαμβακερά νήματα, κουβέρτες από 
100% βαμβακερά νήματα άριστης ποιότητας Matelasse και τέλος από 100% παρθένο 
μαλλί από την περιοχή του Θιβέτ.

νέο!

νέο!

http://bit.ly/2thcR46
http://bit.ly/2gPZKoZ
http://bit.ly/2rrjrDE
http://bit.ly/2vrAYyS
http://www.tailorbed.com/
http://bit.ly/2zfpNug
http://bit.ly/2vrHB4e
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Διακοσμήστε τα τραπέζια σας με μοναδικά 
κεραμικά χειροτεχνήματα από το εργαστήριο 
Terra Cotta στη Δ. Κρήτη, το οποίο ειδικεύεται σε 
κεραμικά είδη πρακτικά, χειροποίητα, όλα στον τροχό 
αγγειοπλαστικής. 

H εταιρεία Fellos παράγει πρωτότυπα οικολογικά 
επιτραπέζια είδη από φελλό, όπως δίσκους, 
σουβέρ, σουπλά, κεραμικά είδη κ.α. και σας δίνει τη 
δυνατότητα να παραγγείλετε προσωποποιημένα είδη 
για το κατάλυμά σας με βάση τις ιδέες σας.

Σχεδιάστε με τη βοήθεια της εταιρείας SPmenu 
μοναδικούς καταλόγους από φυσικό ξύλο για το 
εστιατόριο του ξενοδοχείου σας, με έναν μοναδικό 
σχεδιασμό βασισμένο 100% στις ανάγκες και το στυλ 
της επιχείρησής σας.

νέο!

νέο!

Διαλέξτε μοναδικά κεραμεικά πιάτα, μπολ, ποτήρια και 
είδη σερβιρίσματος, καθώς και διακοσμητικά από το 
εργαστήρι Sifnos Stoneware για να δημιουργήσετε 
μια τοπική και ταυτόχρονα πολυτελή αίσθηση στα 
τραπέζια του καταλύματός σας. 

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα ecofrost.gr 
θα βρείτε οικολογικά ξύλινα σερβίτσια σε 
διάφορους χρωματικούς τόνους και σχήματα, για 
να επιλέξετε τα κατάλληλα για το χαρακτήρα του 
καταλύματός σας.

νέο! Το εργαστήριο κεραμικής του Μιχάλη Λαβεντζάκη στα Χανιά παράγει χρηστικά είδη 
εμπνευσμένα από την Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, φτιαγμένα εξ’ ολοκλήρου στο χέρι με τεχνικές 
που αναβιώνουν την ελληνική λαϊκή κεραμική. Όλα τα προϊόντα του είναι ελεγμένα και 
πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΗ και συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση για μη τοξικά 
χρώματα. Προτιμήστε τα για να προσθέσετε μοναδικές παραδοσιακές πινελιές στα 
τραπέζια σας.

Aν το κατάλυμά σας βρίσκεται στη Β. Ελλάδα, στην εταιρεία Κοντόπουλος- Εξοπλισμοί 
στη Νάουσα θα βρείτε χάρτινα σουπλά για τα τραπέζια του εστιατορίου σας σε μοναδικά 
σχέδια και κομψούς χρωματικούς συνδυασμούς. Τα σουπλά είναι οικολογικά και το μελάνι 
εκτύπωσης είναι εγκεκριμένο με HACCP για την επαφή με τροφές. Μπορείτε και να 
δημιουργήσετε τα δικά σας σχέδια για εκτύπωση, για ακόμα πιο μοναδική εμφάνιση.

νέο!

νέο!

Δημιουργήστε μοναδικά, γυάλινα σουβέρ με 
φωτογραφίες της επιλογής σας σε συνεργασία με 
την εταιρεία Memoteasers από την Κρήτη. Τα 
καλαίσθητα, σύγχρονα αναμνηστικά δώρα που 
προσφέρει θα ενθουσιάσουν τους επισκέπτες σας. 

GIFT SHOP

http://bit.ly/2v7wP6e
http://bit.ly/2h2tuPv
http://bit.ly/2rRLr6G
http://bit.ly/2rhF9Pi
http://ecofrost.gr/servitsia-ksulina/
http://bit.ly/2tzxLvR
http://bit.ly/2uTkl1p
http://bit.ly/2yEuQoz
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GIFT SHOP

Gift Shop

Τα προϊόντα με αυτό το λογότυπο 

δεν κυκλοφορούν σε επαγγελματικές 

συσκευασίες. Αντίθετα μια τουριστική 

επιχείρηση μπορεί να τα προμηθευτεί 

και να τα τοποθετήσει στο gift / souvenir 

shop που υπάρχει στις εγκαταστάσεις της 

ως προτάσεις για ωραία δώρα.

Επίσκεψη
Τα προϊόντα με αυτό το λογότυπο 

παρασκευάζονται σε χώρους, τους οποίους 

οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να 

προτείνουν στους επισκέπτες ως σημεία για 

αγορές αλλά και ενδιαφέρουσες επισκέψεις 

(π.χ. οινοποιεία, μοναστήρια, εργαστήρια κλπ).

EΠΙΣΚΕΨΗ
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Θεσσαλία

Στ. Ελλάδα

ΜΑΝΙΑΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Tip! 
Μην ξεχνάτε τα εξαιρετικά, 
χειροποίητα, παραδοσιακά 
γλυκίσματα που θα βρείτε 

στο γυναικείο αγροτουριστικό 
συνεταιρισμό της περιοχής σας 

καθώς πλησιάζει η περίοδος 
των γιορτών. 

http://bit.ly/2xwwmv5
https://papaparaskevas.gr/
http://bit.ly/2hz3zw1
http://bit.ly/2x1Aa38
http://bit.ly/2fQGi8x
http://bit.ly/2fVJrE3
http://bit.ly/2frmqbG
http://bit.ly/2wWvpb6
http://bit.ly/2fses27
http://bit.ly/2k2OuqW
http://bit.ly/2xa1r8D
http://bit.ly/2wWCGaP
http://bit.ly/2fVH1FG
http://bit.ly/2x20kTq
http://bit.ly/2xQsxkk
http://bit.ly/2x1rxdF
http://bit.ly/2hzPou0
http://bit.ly/2ycIQZE
http://www.zaxarodikosmas.gr/


Τα “Μανιτάρια Ελληνικής Γης” της εταιρείας  
Μανιτάρια Βορείου Ελλάδος παράγονται 
στην Αλεξανδρούπολη σε καλλιέργειες με τη 
μέθοδο “κομπόστ”, η οποία μετατρέπει τα οργανικά 
υπολείμματα της φύσης ώστε να αναζωογονήσει το 
χώμα όπου καλλιεργούνται τα μανιτάρια.
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Το φθινόπωρο επιλέξτε φρούτα εποχής για μια υγιεινή γλυκιά πρόταση ή και ως στοιχείο στις 
σαλάτες και στα πιάτα που προσφέρετε. Η Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Ξάνθης 
παράγει ρόδι και ακτινίδιο, φρούτα εξαιρετικά πλούσια σε βιταμίνες με πολλαπλά οφέλη για 
την υγεία μας. Επιλέξτε ως προηθευτή σας την ΕΑΣ Ξάνθης, τόσο για την ποιότητα των 
προϊόντων της, όσο και για την κοινωνική και περιβαλλοντική της υπευθυνότητα. 

Για μια υγιεινή προσθήκη στο πρωινό που προσφέρετε 
προτιμήστε τις χειροποίητες μπάρες Σπιτικό από 
βρώμη και μέλι, με υψηλή θρεπτική αξία και υψηλή 
περιεκτικότητα σε διατητικές ίνες. Δεν περιέχουν 
ζάχαρη και συντηρητικά, αλλά δημητριακά, ξηρούς 
καρπούς και ξερά φρούτα. 

Τι καλύτερο από το να προμηθευτείτε τα 
μανιτάρια που χρησιμοποιείτε στις συνταγές 
σας από την πόλη των μανιταριών, τα Γρεβενά. Βρείτε 
τα Μανιταροπροϊόντα Γρεβενών στο κατάστημα 
στην Πλατεία Ωρολογίου ή επικοινωνήστε με την 
Range για διανομή στο κατάλυμά σας.

Παρόλο που δεν είναι η εποχή τους, μπορείτε να 
δοκιμάσετε τις μοναδικές μαρμελάδες και χυμούς 
από φρέσκα μύρτιλα - blueberries της εταιρείας 
Ecoblueberries με έδρα στους Ανάργυρους 
Φλώρινας.

Προσφέρετε στους επισκέπτες του καταλύματος σας 
το μοναδικό σε καθαρότητα παραδοσιακό τσίπουρο 
Μακεδονίας “50”  του Σπύρου Σονιάδη, εµπνευσµένο 
από το κλασικό πενηνταράκι των παλιών καπηλειών. 
Επιλέξτε με γλυκάνισο ή χωρίς.

νέο!
νέο!

νέο!

νέο!

Συνοδέψτε το φθινόπωρο με τα φρούτα του

Τι πιο κατάλληλο για ένα υγιεινό πρωινό από τα φρούτα εποχής; Τα βασικότερα 
φθινοπωρινά φρούτα είναι το μήλο, το αχλάδι, το ρόδι, το σταφύλι και το 
ακτινίδιο. Αν γνωρίζετε τα οφέλη που προσφέρουν στην υγεία, μπορείτε να 
κάνετε υγιεινές και γευστικές προτάσεις στους επισκέπτες σας, αναλόγως 
των αναγκών και των προτιμήσεων τους, να τους δώσετε συμβουλές και να 
τονίσετε την αξία της σωστής διατροφής. Εμπλουτίζοντας με αυτόν τον τρόπο 
τη φιλοξενία σας, σίγουρα θα κάνετε εξαιρετική εντύπωση.

Τα ρόδια  είναι μια «υπερτροφή»  με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α, C, Ε καθώς και σε 
σίδηρο, σε φυλλικό οξύ και κάλιο. Περιέχουν αντιοξειδωτικά που προστατεύουν την καρδιά 
και είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, το οποίο βοηθά στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.

Τα ακτινίδια περιέχουν λίγες θερμίδες (περίπου 42) και είναι πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα, 
όπως η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε, το φυλικό οξύ, το κάλιο, το μαγνήσιο και το φώσφορο. Οι 
φυτοχημικές ουσίες με αντιοξειδωτική δράση που περιέχουν τα καθιστούν ευεργετικά για 
την όρασή μας, μιας συμβάλλουν στην πρόληψη καταρράκτη και γλαυκώματος. Επίσης είναι 
ιδανικά για επισκέπτες με άσθμα.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα αφεψήματα του πρωινού 
προσφέρετε και Kρόκο Κοζάνης ή αλλιώς το χρυσάφι 
της ελληνικής γης, ένα από τα πλέον δημοφιλή και 
αγαπημένα μπαχαρικά για το άρωμα, το χρώμα και τις 
φαρμακευτικές του ιδιότητες.

http://bit.ly/2vi9vCr
http://www.easxanthi.gr/
http://bit.ly/2swSyCP
https://tomanitari.gr/
http://rangedeliveries.gr/
http://bit.ly/2zitK15
http://bit.ly/2snYE8Z
http://bit.ly/2rmRx0p


Συμπεριλάβετε εκλεκτά προϊόντα βουβαλίσιου 
γάλακτος από την εταιρεία “Γεύσις” στο πωλητήριο 
σας, όπως τον Παραδοσιακό Ακανέ Λαϊλιά Σερρών με 
βουβαλίσιο βούτυρο, καθώς και τραχανά ή χυλοπίτες 
με βουβαλίσιο γάλα.

GIFT SHOP

Για τα γαλακτοκομικά σας προϊόντα προτιμήστε την οικοτεχνία Δημητρίου στη Φλώρινα. 
Εκεί, με άριστη πρώτη ύλη, καλές συνθήκες και μεράκι παράγονται εκλεκτά τυροκομικά 
προϊόντα με προσεχτικό σχεδιασμό όλης της αλυσίδας παραγωγής, από τη επιλογή της 
φυλής των ζώων, την διατροφή τους, την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι την διανομή. 
Δοκιμάστε μεταξύ άλλων την φέτα ΠΟΠ, το γίδινο τυρί, τη φλωρινέλα κ.α.

Προσθέστε μια παραδοσιακή τοπική γεύση στο πρωινό του καταλύματός σας που θα μείνει 
αξέχαστη στους επισκέπτες σας. Πρόκειται για τα βουβαλινά γαλακτοκομικά προϊόντα 
της Οικογένειας Μπέκα, τα οποία παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο, με σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 22.000: 2005 και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Από 
λευκό τυρί, ρυζόγαλο, κεφίρ, γιαούρτι έως καζάν ντιπί κ.α., τα προϊόντα της θα κάνουν 
αναμφισβήτητα τη διαφορά.

Στο Κτήμα Χρόνη στη Φλώρινα θα βρείτε βιολογικά 
μελισσοκομικά προϊόντα ιδανικά για το πρωινό του 
ξενοδοχείου σας όπως διάφορες ποικιλίες βιολογικού 
μελιού και εξαιρετικό βιολογικό λικέρ μελιού.

Μ
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H εταιρεία Gogos με έδρα στην Κοζάνη μπορεί 
να σας προμηθεύσει με μια ποικιλία προϊόντων 
ζύμης σε μια από ατομικές πίτες, μίνι και ταψιού, 
με πραγματικό χωριάτικο φύλλο, αγνά υλικά και 
παραδοσιακές συνταγές. 

Μια κτηνοτροφική οικογένεια ίδρυσε στο Διδυμότειχο 
την ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, η οποίο έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη 
γαλακτοβιομηχανία. Ανάμεσα στα διάφορα τυριά της 
θα βρείτε και βιολογική φέτα από αιγοπρόβατα της 
Θράκης, που βόσκουν ελεύθερα.

νέο!

νέο!

νέο!

νέο!

     Tip!  
Το βουβαλίσιο γάλα είναι 
απόλυτα υγειινό, καθώς οι 

νεροβούβαλοι εκτρέφονται 
χωρίς την ανάγκη ζωοτροφών 
ή αντιβιοτικών. Γνωρίζετε ότι 
επιπλέον είναι κατάλληλο για 
τη δυσανεξία στη λακτόζη, 

σε περίπτωση που προκύψει 
αίτημα από πελάτες.

Δοκιμάστε τα δύο βασικά προϊόντα “Σαμαρίνα” που 
παράγει η οικογένεια Σιαφαρίκα στο νομό Γρεβενών, 
τη χωριάτικη φέτα και το κατσικίσιο τυρί, όπως και 
τα τα υποπροϊόντα τους, το μανούρι, το βούτυρο, το 
ξινοτύρι και τη μυζήθρα.

http://bit.ly/2hsYQz5
http://bit.ly/2f7U74U
http://bit.ly/2vi4UAg
http://bit.ly/2vnV1R1
http://bit.ly/2f7AzOm
http://bit.ly/2rdzFBb
http://bit.ly/2re9daz
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Μια εξαιρετικά πρωτότυπη τοπική επιλογή για να ξεχωρίσετε αποτελεί το γάλα γαϊδούρας. 
Η οικογενειακή Φάρμα ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗ στο πανέμορφο χωριουδάκι της Οινόης λίγο έξω από 
την πόλη της Κοζάνης εκτρέφονται γαϊδούρες με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή αγνού 
και βιολογικού γάλακτος γαϊδούρας άριστης ποιότητας. Το γάλα αυτό διατίθεται νωπό ή 
εμφιαλωμένο σε όλη τη χώρα. Μπορείτε επίσης να οργανώσετε και μια επίσκεψη στη φάρμα 
για τους επισκέπτες σας, μιας και παραμένει ανοιχτή στο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Εκεί θα γνωρίσουν τα ζώα και θα πληροφορηθούν για τις πολλαπλές ευεργετικές 
και θεραπευτικές ιδιότητες του γάλακτός τους.

Μια εξαιρετική προσθήκη στον κατάλογο ποτών του 
καταλύματός σας αποτελεί το βραβευμένο στα TASTE 
OLYMP AWARDS 2017 τσίπουρο “LORD AMBER AGED” 
της οικογένειας Βλαδίκα. 

Aπό τους Μύλους Ροδιάς στη Ροδιά Γρεβενών 
μπορείτε να προμηθευτείτε το αλεύρι που 
χρησιμοποιείτε στην κουζίνα του ξενοδοχείου σας 
Προτιμήστε καλαμποκάλευρο ή αλεύρι σικάλεως 
για περισσότερο υγιεινές συνταγές.

H εταιρεία αρτοσκευασμάτων Select με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη μπορεί να προμηθεύσει το κατάλυμά 
σας με κουλούρια, κουβέρ, μπαγκέτες, πίτες, βάσεις 
για πίτσα κ.α. Προτείνουμε τις υγιεινές επιλογές ολικής 
άλεσης και καλαμποκιού.

Επιλέξτε για το κατάλυμά σας αναψυκτικά “Βίκος” με 
κύριο συστατικό το Φυσικό Μεταλλικό Νερό, από την 
πηγή Ζαγοροχώρια, αλλά και χυμούς από ελληνικά 
φρούτα.

νέο!
νέο!

νέο!

Το εργαστήρι «Παραδοσιακά Ζυμαρικά ΤΑΣΟΥΛΑ» 
στην Κοζάνη έχει ως μοναδικό στόχο να προσφέρει μια 
εναλλακτική υγιεινή πρόταση. Δημιουργεί συνεχώς 
νέες γεύσεις πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, 
βασισμένες σε παραδοσιακές κοζανίτικες συνταγές. 

Τα Παραδοσιακά Ζυμαρικά Βοΐου Πέλκα 
παρασκευάζονται στον Πελεκάνο Κοζάνης, ένα 
ορεινό χωριό στην επαρχία Βοΐου χωρίς προσθήκη 
χρωστικών και συντηρητικών. Προτείνετε στους 
επισκέπτες σας μια εκδρομή για την αγορά των 
προϊόντων απευθείας από το εργαστήριο.

EΠΙΣΚΕΨ
Η

http://bit.ly/2u74Y1N
http://bit.ly/2vs0ciO
http://bit.ly/2wrpviw
http://bit.ly/2rZKERp
http://bit.ly/2ruG1uW
http://bit.ly/2smVy43
http://bit.ly/2v2MOkE


Ή
πε

ιρ
ος

Το τοπικό αναψυκτικό Kρανάδα από το χυμό φρούτων της κρανιάς που παρασκευάζεται 
στην Πρέβεζα αποτελεί μια μοναδική τοπική επιλογή.  Eίναι μια ελληνική υπερτροφή, ένα 
φυσικό αντιοξειδωτικό χωρίς πρόσθετα, συντηρητικά και χρωστικές. Το φθινόπωρο είναι 
η εποχή του μιας και οι ώριμοι καρποί του δέντρου συλλέγονται κατά τον Αύγουστο -  
Σεπτέμβριο. 

Η εταιρεία όμιλος Κολιού ΑΒΕΕ με έδρα στην Άρτα θα προμηθεύσει το κατάλυμά σας 
με εξαιρετικής ποιότητας ακτινίδια, πορτοκάλια, και μανταρίνια. Έχοντας ως στόχο την 
τελειότητα, όλα τα προϊόντα εκπληρώνουν τις προδιαγραφές που απορρέουν από διεθνή 
πρότυπα. Πραγματοποιείται αυστηρός έλεγχος ποιότητας σε όλα τα στάδια, από την προ-
επιλογή έως την αποθήκευση των φρούτων από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

νέο!

νέο!

Tip! 
H κράνα διαθέτει 

αντιοξειδωτική τους 
ικανότητα, υψηλότερη από 

κάθε άλλο φρούτο και γι’αυτό 
χαρακτηρίζεται ως η πρώτη 

υπερτροφή της Ελλάδας. 
Αποτελεί φάρμακο για την 

καρδιά, τον διαβήτη, το 
έντερο, την διάρροια, τον 

πυρετό.

Εμπλουτίστε το πρωινό που προσφέρετε με 
μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού από το 
παραδοσιακό εργαστήρι “Μαρμελωδία” στην 
Κόνιτσα, χειροποίητες και χωρίς συντηρητικά, σε 
χονδρική διάθεση.

Το αγρόκτημα βιολογικών και παραδοσιακών 
προϊόντων “Παπαγεωργίου” στην κοιλάδα του 
Μπουραζανίου παράγει άλευρα με παραδοσιακό 
τρόπο σε ιδιόκτητο πετρόμυλο σε μεγάλη ποικιλία 
(σίτου, καλαμποκιού, κριθαριού, βρώμης), ζυμαρικά 
με διάφορες γεύσεις κ.α.

Η βιομηχανία γάλακτος Καράλης Α.Ε. στην Ήπειρο 
παράγει κεφαλογραβιέρα Π.Ο.Π., αυτό το υπέροχο 
παραδοσιακό ελληνικό τυρί από πρόβειο γάλα.

Προμηθευτείτε τις παραδοσιακές Ζαγορίσιες 
Πίτες Χαβέλας, φτιαγμένες με τα πιο αγνά 
υλικά, σε ποικιλία τοπικών γεύσεων, όπως χορτόπιτα, 
γαλατόπιτα, κολοκυθόπιτα, μανιταρόπιτα, στριφτόπιτα 
κ.α.

νέο!

Προτείνετε στους πελάτες σας μια επίσκεψη στο 
ZOINOS WINERY στη Ζίτσα Ιωαννίνων για να δουν 
τον εκθεσιακό χώρο και να δοκιμάσουν εκλεκτά, 
ποιοτικά κρασιά με Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης, όπως την ποικιλία Ντεμπίνα, παλαιά 
αυτόχθονα ποικιλία της Ηπείρου.

EΠΙΣΚΕΨ
Η

http://bit.ly/2uqq8az
http://bit.ly/2vwdCYu
http://bit.ly/2smQmgV
http://bit.ly/2rpJxeY
http://bit.ly/2s9fBAV
http://bit.ly/2wPd1VX
http://bit.ly/2wPd1VX
http://bit.ly/2vFlCFS
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H ρίγανη και το τσάι του βουνού της “Ορεινής 
Γης” καλλιεργούνται σε ένα ελεύθερο από χημικά 
περιβάλλον στα βουνά της Ηπείρου, στην περιοχή 
του Πωγωνίου, χωρίς μηχανικές μεθόδους, αλλά με 
αποκλειστικά χειρωνακτική εργασία σε όλα τα στάδια.

Η οικογένεια Βαϊμάκη παράγει το ξύδι “Όξος” με παλιά 
οικογενειακή συνταγή από ποικιλίες σταφυλιών της 
Ηπείρου. Το “Όξος” παρουσιάζει επιπλέον ωφέλιμες 
δράσεις λόγω της πατενταρισμένης, μοναδικής 
παγκοσμίως μεθόδου παρασκευής του.

H Πτηνοτροφική Ιωαννίνων ΑΕ, συνδυάζοντας 
την οικογενειακή παράδοση με την εφαρμογή των 
αυστηρότερων ποιοτικών ελέγχων σε όλα τα στάδια 
της παραγωγικής διαδικασίας,  προσφέρει καθημερινά 
φρέσκα και ποιοτικά αυγά σε όλη την Ελλάδα. 

Η Β.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ/ΠΗ Ε.Π.Ε  παράγει τα 
τυριά Παραμυθιάς, όπως μυζήθρα, κεφαλογραβιέρα 
ΠΟΠ, φέτα ΠΟΠ κ.α. Μια υγειινή επιλογή αποτελεί 
το Παραμυθένιο Τυρί με 6% ελάχιστα λιπαρά 
από πρόβειο και κατσικίσιο γάλα από το οποίο 
αφαιρείται μέρος του λίπους.

Τα τυροκομικά προϊόντα της οικογένειας Κοντοχρήστου 
“Τζουμέρκα”, όπως γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα 
ΠΟΠ, κεφαλοτύρι κ.α. παράγονται στον Αμμότοπο 
Άρτας από φρέσκο αρμεγμένο γάλα. Μπορείτε να 
τα προμηθευτείτε χονδρικά για το πρωινό και το 
εστιατόριο του καταλύματός σας.

Επικοινωνήστε με τον Σύλλογο Υδατοκαλλιεργητών 
Θεσπρωτίας για να προμηθευτείτε φρέσκα ψάρια 
για τα γεύματα που προσφέρετε στους επισκέπτες 
σας, όπως τσιπούρα, λαβράκι, φαγκρί, λυθρίνι, 
μουρμούρα, συναγρίδα κ.α.

νέο!
νέο!

νέο!

Η ‘Ηπειρος φημίζεται για την γαλακτοκομική και τυροκομική της παράδοση. Τα Τυροκομικά 
Προϊόντα Μπούμπας έρχονται από το Μέτσοβο και διατίθενται στα Ιωάννινα, αλλά 
τροφοδοτούν και σε καθημερινή βάση επιχειρήσεις χονδρικά. Επιλέξτε για το μενού του 
καταλύματός σας παραδοσιακές γεύσεις όπως το πασίγνωστο καπνιστό μετσοβόνε, αλλά 
και πρωτότυπες προτάσεις όπως το μετσοβίτικο τυρί με μπούκοβο, ιδανικό για σούπες και 
τάρτες και το μετσοβίτικο με πιπέρι που συνδυάζεται μοναδικά με τσίπουρο αλλά και με 
άλλα οινοπνευματώδη ποτά.

νέο!

http://bit.ly/2snbvHL
http://bit.ly/2snbvHL
http://bit.ly/2s8UdM5
http://bit.ly/2tkPMxo
http://bit.ly/2wGae13
http://bit.ly/2iGl80H
http://bit.ly/2whU2lp
http://bit.ly/2whU2lp
http://bit.ly/2xMaIiX
http://bit.ly/2xMaIiX
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Μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη αποτελεί το αγρόκτημα 
“The Trinity Farm” στην Τερψιθέα Λάρισας, 
όπου οι πελάτες σας μπορούν να προμηθευτούν 
βιολογικά και βιοδυναμικά αγροτικά προϊόντα και να 
πληροφορηθούν για την βιοδυναμική γεωργία.

Οι δημιουργοί του θρυλικού τσίπουρου ΤΣΙΛΙΛΗ από 
τη Ράξα Τρικάλων έχουν επεκταθεί και στο κομμάτι 
του αφρώδους οίνου με το brand BiancoNero. Mια 
νέα σειρά οίνων με απόλυτα νεανική διάθεση.

EΠΙΣΚΕΨ
Η

Το Μηλόξυδο Ολύμπου της εταιρείας Διοδώρα 
είναι ένα υψηλής ποιότητας βιολογικό μηλόξυδο. Το 
μηλόξυδο δίνει μία ιδιαίτερη γεύση στο φαγητό, για 
αυτό χρησιμοποιείστε το σε πιάτα του εστιατορίου του 
ξενοδσχείου σας όπως σαλάτες, όσπρια και κρεατικά.

Δημιουργήστε μοναδικές τοπικές πίτες και γλυκά για 
τους επισκέπτες σας με τα σπιτικά προϊόντα ζύμης 
“Θεσσαλικό Φύλλο” από τη Λάρισα, όπως φύλλο 
κρούστας, χωριάτικο, Βυρητού, καταϊφι κ.α.

Η εταιρεία OΛΥΜΠΟΣ παράγει μια σειρά βιολογικών 
προϊόντων, η οποία αποτελεί και το επίκεντρο της 
δραστηριότητάς της. Το γάλα, το γιαούρτι, η φέτα και 
το βούτυρο θα δώσουν μια βιολογική επιλογή στο 
πρωινό που προσφέρετε.

νέο!

Στο τυροκομείο Κίσσας θα βρείτε τοπικές γεύσεις όπως τη βραβευμένη φέτα ΠΟΠ 
ωριμασμένη σε ξύλινα βαρέλια, το τσαλαφούτι (παραδοσιακό αλοιφώδες τυρί από πρόβειο 
γάλα) καθώς και Γραβιέρα Αγράφων Π.Ο.Π. σε κεφάλι 10Kg σε ξύλινο κουτί. Μια μοναδική 
επιλογή αποτελεί επίσης το ξινόγαλο με φρέσκο γάλα αγελάδος που συλλέγεται από την 
Ιερά Μονή Κορώνης, όπως και το γιαούρτι με φρούτα “Kiss fru”.

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών “Καλλιγεύσις” στις Ελευθεραί Λάρισας μπορεί να 
προμηθεύσει το ξενοδοχείο σας με χειροποίητες νοστιμιές, όπως γλυκά του κουταλιού, 
μαρμελάδες, λικέρ, παραδοσιακές πίτες όλων των ειδών, τραχανά γλυκό και ξινό, χυλοπίτες 
κ.α. Σημειώστε ότι μπορείτε να παραγγείλετε από το συνεταιρισμό γλυκά και βασιλόπιτα 
για την περίοδο των Χριστουγέννων. 

νέο!

νέο!

Tip! 
H Γραβιέρα Αγράφων ΠΟΠ 

παράγεται στην περιοχή της 
οροσειράς των Αγράφων από 
πρόβειο γάλα ή μίγμα αυτού 
με γίδινο. Είναι σκληρό τυρί 
με ανοιχτό κίτρινο χρώμα, 

ευχάριστη υπόγλυκη γεύση 
και πλούσιο άρωμα.

http://bit.ly/2vPyx7W
http://bit.ly/2rZGZDi
http://bit.ly/2rgfXVd
http://bit.ly/2xxsXtb
http://bit.ly/2srawHk
http://bit.ly/2wo3y4X
http://bit.ly/2wnOkwG
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Στη Θεττάλων Γαία θα βρείτε   προϊόντα υψηλής 
διατροφικής αξίας από τη Θεσσαλική γη με μηδέν 
υπολειμματικότητα φυτοφαρμάκων. Τα προϊόντα που 
παράγουν, συνοδεύονται από χημικές αναλύσεις.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Βυζίτσας 
“Εσπερίδες” παράγει εξαιρετικό τραχανά με λαχανικά 
και χυλοπίτες, όλων των ειδών τα γλυκά κουταλιού 
με φρούτα, πίτες, σιροπιαστά και πολλά άλλα τοπικά 
προϊόντα. 

Το εργαστήριο Pielab στο  Γερακάρι Αγιάς στην Λάρισα 
παρασκευάζει μια μεγάλη ποικιλία από  αυθεντικές 
Θεσσαλικές πίτες, ανοιγμένες στον πλάστη, με τοπικά 
υλικά, άγρια χόρτα από τον Κίσσαβο και εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο.

Το τυροκομείο Διβάνης εξειδικεύεται στην 
παραγωγή του παραδοσιακού ημίσκληρου 
κίτρινου τυριού Τρικάλων ανωτέρας ποιότητας. Το 
τυρί παρασκευάζεται με τον παραδοσιακό τρόπο, με 
ζύμωμα και αλάτισμα στο χέρι. Δοκιμάστε το!

Αγοράστε γλυκά του κουταλιού, μέλι, 
παραδοσιακό τραχανά και χυλοπίτες καθώς 
και αρωματικά φυτά και στηρίξτε έμπρακτα τον 
Συνεταιρισμός Γυναικών «ΑΛΟΠΗ» από το Μουζάκι 
Καρδίτσας.

νέο!

νέο!

νέο!

Μην ξεχνάτε τους γυναικείους συνεταιρισμούς!

Οι πιο λαχταριστές μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού, οι παραδοσιακές χειροποίητες 
πίτες, τα σπιτικά ζυμαρικά από αγνά υλικά… ένας θησαυρός με άρωμα παράδοσης, τον 
οποίο ο τουριστικός κλάδος είναι κρίμα να παραμελεί. 

Απευθυνθείτε στον γυναικείο συνεταιρισμό που εδρεύει κοντά στον τόπο σας και θα 
ανταμειφτείτε με τα πλέον γευστικά και θρεπτικά προϊόντα. Τα προϊόντα που θα βρείτε 
σε έναν γυναικείο συνεταιρισμό ποικίλουν από μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, σπιτικά 
λικέρ και ηδύποτα, πίτες με τοπικές πρώτες ύλες, χειροποίητα ζυμαρικά και χυλοπίτες, 
αποξηραμένα αρωματικά φυτά και βότανα έως χειροτεχνήματα και είδη λαϊκής τέχνης όπως 
υφαντά, κεντήματα κ.α. 

Εκτός από αυτό, γνωρίζετε πως αγοράζοντας από έναν γυναικείο αγροτουριστικό 
συνεταιρισμό, στηρίζετε έμπρακτα έναν σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό θεσμό; Με την επιλογή σας αυτή, συμβάλλετε στην ευκαιρία των γυναικών 
για την αντιμετώπιση της κρίσης χάρη στη συλλογική οργάνωση και την αξιοποίηση των 
πόρων του τόπου τους. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, μιας και οι γυναίκες αποτελούν 
βασικό στοιχείο για την επιβίωση και την άνθιση μιας περιοχής. Επίσης, βοηθάτε στο να 
διασώζονται και να διαδίδονται οι ελληνικές παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες 
με τα πολλαπλά οφέλη στην υγεία μας. 

Όσον αφορά στα άμεσα, μετρήσιμα οφέλη για την επιχείρησή σας, στηρίζοντας τον 
συνεταιρισμό του τόπου σας, προσφέρετε στο κοινωνικό σύνολο και έτσι ενισχύετε και την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σας. Τις πρακτικές σας αυτές μπορείτε να τις προβάλλετε με 
στόχο να προσελκύετε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους επισκέπτες.

Μια ακόμα ευκαιρία προβολής θα μπορούσε να αποτελέσει η «αλληλοδιαφήμιση»: 
εσείς θα προωθείτε τα προϊόντα του συνεταιρισμού στους επισκέπτες σας και αντίστοιχα 
ο συνεταιρισμός θα συστήνει την επιχείρησή σας στους πελάτες του και θα διαθέτει το 
προωθητικό υλικό σας. Από τη μεριά σας μπορείτε να προτείνετε στους πελάτες σας 
να επισκεφθούν το εργαστήρι του συνεταιρισμού, να δουν (αν υπάρχει δυνατότητα) 
από κοντά τη διαδικασία παρασκευής και να προμηθευτούν απευθείας σπιτικά χειροποίητα 
προϊόντα. Επιπλέον, μια ωραία ιδέα είναι, αν έχετε τη δυνατότητα, να δημιουργήσετε μια 
γωνιά στη ρεσεψιόν ή στο εστιατόριο του καταλύματός σας όπου ο συνεταιρισμός θα 
προβάλει ή ακόμα και θα πουλάει τα προϊόντα του. 

Ο Αγροτικός Μεταποιητικός Συνεταιρισμός Γυναικών 
“Ο Σοφράς“ με έδρα το Λιβάδι Ολύμπου, ένα από τα 
πιο όμορφα και πολυπληθή ορεινά χωριά, παράγει 
ποιοτικά τοπικά προϊόντα και διαθέτει εστιατόριο,  
το οποίο μπορείτε να προτείνετε στους 
επισκέπτες σας. EΠΙΣΚΕΨ

Η

http://bit.ly/2t0MQ9S
http://bit.ly/2tkNtub
http://bit.ly/2wSvOjq
http://bit.ly/2whAgqa
http://bit.ly/2vEPCCi
https://womenassociations.gr/%CE%BF-%CF%83%CE%BF%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%82/


Απευθυνθείτε στον Αγροτουριστικό Συνεταιρισμός 
Γυναικών “Φιλομήλα” στη Δαύλεια Βοιωτίας για να 
προμηθευτείτε προϊόντα από αγνά υλικά βασισμένα 
σε παραδοσιακές συνταγές. Μπορείτε επίσης να 
προτείνετε στους πελάτες σας να τα γευτούν 
απευθείας στο κατάστημα του συνεταιρισμού. EΠΙΣΚΕΨ

Η
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Το Τυροκομείο Ευρυτανίας Κουτρομάνος 
παράγει τσαλαφούτι, παραδοσιακό ελληνικό τυρί 
αλειφώδους υφής από αιγοπρόβειο γάλα με υπόξινη 
ευχάριστη γεύση και άρωμα.

 Η εταιρεία Xiros παράγει φυσικό ανεπεξέργαστο 
αλάτι από τις αλυκές Μεσολογγίου στην πιο αγνή και 
καθαρή του μορφή. Προμηθευτείτε το χονδρικά, για 
υγιεινή νοστιμιά στα πιάτα που προσφέρετε. 

Στον Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Γυναικών Δήμου 
Αυλώνος “Avalona” θα βρείτε μια ποικιλία προϊόντων, 
όπως ζυμαρικά, πίτες, αρτοσκευάσματα, τοπικά 
αμυγδαλωτά κ.α. καθώς και γλυκά για την περίοδο 
των γιορτών. 

Το κατίκι Δομοκού είναι κρεμώδες τυρί από κατσικίσιο 
γάλα. Πρόκειται για ένα προϊόν με Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης. Για να το προμηθευτείτε 
απευθυνθείτε στη ΔΟΜΟΚΟΣ Α.Ε. από το Περιβόλι 
του δήμου Δομοκού.

Οι ξεχωριστές μυρωδιές από τα Αμαλί Κεράσματα 
στη Χαλκίδα, που θυμίζουν και ανασύρουν μνήμες 
από την κουζίνα της γιαγιάς, αποτελούν ένα 
εξαιρετικό αναμνηστικό για τους επισκέπτες σας. 
Μην παραλείψετε το οπωρικόν ξίδι, μια μοναδική 
οικογενειακή συνταγή. GIFT SHOP

νέο!

Στο εργαστήριο γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων “Μπακολούκας” στην 
Αράχωβα θα βρείτε την παραδοσιακή Φορμαέλλα ΠΟΠ, σκληρό τυρί που παράγεται 
αποκλειστικά στην περιοχή από πρόβειο ή γίδινο γάλα, με ανοικτό κίτρινο χρώμα. Σερβίρετε 
την στους πελάτες σας ψητή, τηγανητή ή σαγανάκι και συναρπάστε τους με την ιδιαίτερα 
πικάντικη γεύση της. 

Γλυκάνετε τους επισκέπτες σας με παραδοσιακά γλυκά Αράχωβας Παπαστάθη στο πρωινό 
μπουφέ σας ή στον κατάλογο γλυκών που σερβίρετε. Δοκιμάστε πρωτότυπες τοπικέ γεύσεις 
όπως το «πούρο» με αμύγδαλο και καρύδι, τους ροζέδες ,τις άψητες αμυγδαλομπουκιές, 
αλλά και μυγδαλάτο και καρυδάτο με γεύση ξηρών καρπών και ροδόνερου.

νέο!

νέο!

http://bit.ly/2eKzysg
http://bit.ly/2sngTdK
http://bit.ly/2szsx63
http://bit.ly/2vwXDgX
http://bit.ly/2sn9Vp5
http://bit.ly/2gumXxo
http://bit.ly/2wXspQ2
http://bit.ly/2xCnHEt
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Προμηθευτείτε επαγγελματικές συσκευασίες 
προϊόντων ελιάς από την εταιρεία Lelia που εδρεύει 
στην Αυλίδα. Επιλέξτε ατομικές μερίδες λαδόξιδο, 
λαδόξιδο με βαλσάμικο και εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο, πάστες ελιάς ενός κιλού, καθώς και μεγάλες 
συσκευασίες.

Η εταιρεία Μανιτάρια Σπερχειού με έδρα τη Λαμία 
παράγει βαζάκια με μανιτάρια έτοιμα για κατανάλωση, 
ένα προϊόν που θα σας διευκολύνει στην παρασκευή 
μοναδικών συνταγών για τους πελάτες σας. 

Σερβίρετε στο πρωινό του καταλύματός σας φυσικούς 
χυμούς, τσάι και αναψυκτικά “bfresh spitiko”, χωρίς 
προσθήκη σακχάρων, με γλυκαντικά από το φυτό 
στέβια και χωρίς συντηρητικά για να προσφέρετε 
στους επισκέπτες σας την αίσθηση της ευεξίας και της 
φρεσκάδας. 

Ενημερώστε τους πελάτες σας για το BACALeco στο 
Καινούριο Φθιώτιδας, ένα μπακάλικο όπου θα βρουν 
μοναδικά τρόφιμα δικής τους παραγωγής, αλλά και 
άλλων εξαιρετικών παραγωγών από κάθε γωνιά της 
Ελλάδας.

EΠΙΣΚΕΨ
Η

Εμπλουτίστε τα αφεψήματα που σερβίρετε με 
επιλογές από την θαυμαστή ελληνική φύση που μας 
χαρίζουν τα ελληνικά βιολογικά βότανα ABES: αλθαία, 
βαλσαμόχορτο, δεντρολίβανο, λεβάντα, λουίζα, 
μαντζουράνα, μελισσόχορτο, ρίγανη, ύσσωπος, 
φασκόμηλο και φλισκούνι. 

Διαθέστε στο πωλητήριο του ξενοδοχείου σας  
αποξηραμένα ελληνικά βιολογικά μανιτάρια από 
την εταιρεία “Μανιτάρια Δίρφυς”, σε γυάλινα 
βαζάκια, μια υγιεινή και οικονομική εναλλακτική στις 
εισαγόμενες κονσέρβες με συντηρητικά. 

GIFT SHOP

νέο!

Μανιτάρι από τον τόπο μας

Τι πιο νόστιμο για ένα φθινοπωρινό γεύμα από μια μακαρονάδα ή ένα ριζότο μανιταριών συνοδευόμενο 
από το κατάλληλο κρασί; Και όσο πλησιάζει το χειμωνιάτικο κρύο, σκεφτείτε πόση ζεστασιά θα 
προσφέρει στους πελάτες σας μια αχνιστή μανιταρόσουπα. Επίσης, τα μανιτάρια αποτελούν μια 
εξαιρετική επιλογή για τις χορτοφαγικές επιλογές που διαθέτετε. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τις ποικιλίες 
που φύονται σχεδόν σ’ ολόκληρη τη χώρα μας, ώστε να προμηθευόμαστε προϊόντα από 
ντόπιους παραγωγούς και να στηρίζουμε κατά συνέπεια την τοπική οικονομία. 

Τα πλέον διαδεδομένα μανιτάρια αποτελούν τα Ασπρομανίταρα, κατάλληλα 
για μια ποικιλία ζεστών και κρύων πιάτων. Αποφύγετε να αγοράζετε εισαγόμενες 
συσκευασίες, αλλά προμηθευτείτε μανιτάρια καλλιεργημένα τεχνητά σε φυσικές ή 

ελεγχόμενες συνθήκες στην Ελλάδα.

Τα μανιτάρια Πλευρώτους που πρωταγωνιστούν και αυτά 
στην πλειονότητα των σύγχρονων ελληνικών συνταγών διατίθενται σε ολόκληρη 
τη χώρα. Αποτελούν εξαιρετικά συνοδευτικά αλλά και έναν πεντανόστιμο μεζέ 
από μόνα τους.

Ο Βωλίτης ο φαγώσιμος ή αλλιώς Βασιλομανίταρο αποτελεί ένα από τα πιo νόστιμα 
άγρια μανιτάρια. Με γεύση που θυμίζει κρέας, σερβίρεται σε ριζότο, στη σχάρα, 
παναρισμένο ή τηγανητό, αλλά ταιριάζει και εξαιρετικά με τα λευκόσαρκα ψάρια.

Τα μανιτάρια Portobello είναι μεγάλα σε μέγεθος και διαθέτουν υφή κρέατος, 
αποτελώντας ένα άριστο υποκατάστατό του, χωρίς καθόλου λίπος ή χοληστερόλη. 
Σερβίρετε τά στη σχάρα, γεμιστά, τηγανητά ή ψητά στο φούρνο.

Η Κανθαρέλλα, σκληρή με πιπεράτη γεύση και έντονη οσμή 
βερίκοκου, τρώγεται ωμή σε σαλάτες, ως συνοδευτικό, σε ριζότα, πίτες ή τάρτες, 
καθώς και ως γλυκό του κουταλιού ή λικέρ. 

Η Τρούφα είναι ένα σχετικά σπάνιο είδος υπόγειου μανιταριού 
που συλλέγεται με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και διαθέτει υψηλή γαστρονομική 
και θρεπτική αξία. Αναδεικνύεται ιδιαιτέρως σε συνδυασμό με 
βούτυρο ή κρέμα γάλακτος και γίνεται εκπληκτικό ριζότο. 

Τέλος, για γκουρμέ γευστικές προτάσεις υπάρχει η Μορχέλα, με 
άρωμα που θυμίζει συκώτι και φουά γκρα. Χρησιμοποιήστε τις μικρού μεγέθους σε 
σάλτσες και σούπες και τις μεγάλες γεμιστές με καβούρι, καραβίδα ή αστακό. 

Προμηθευτείτε τις ποικιλίες που ταιριάζουν στο ύφος της κουζίνας του εστιατορίου σας και 
πειραματιστείτε με νέες συνταγές για να ανανεώσετε το φθινοπωρινό μενού σας. Και θυμηθείτε! Μην 
παραλείπετε να τονίζετε για την ελληνική προέλευση των πρώτων υλών που χρησιμοποιείτε.

http://bit.ly/2sn69fF
http://bit.ly/2ev12VZ
http://bit.ly/2t11iOY
http://bit.ly/2tkY209
http://bit.ly/2rZrV8q
http://bit.ly/2ephWBP


H εταιρία Alpha Kaffe έχει ως στόχο τη συνεχή 
αναζήτηση καταρτισμένων παραγωγών, που 
συνδυάζουν παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους 
επεξεργασίας καφέ στις φάρμες τους. Δοκιμάστε τον 
δικό τους ελληνικό καφέ “Ρωμιός”.

Προτείνετε στους πελάτες σας να πάρουν ως 
αναμνηστικό “μια σταγόνα Ελλάδας” όπως λέει 
το σύνθημα του βραβευμένου έξτρα παρθένου 
ελαιόλαδου Stalia. Διατίθεται σε πανέμορφα 
μπουκαλάκια των 50, 250 και 500 ml.

Aτ
τι

κή

Ανανεώστε το πρωινό του ξενοδοχείου σας με 
πρωτότυπο μούσλι με γύρη και ελληνικές υπερτροφές, 
με γύρη, σταφίδες και φράουλες ή με γύρη, κακάο και 
μάκα από το εργαστήρι Γαϊδαράκος στη Ν.Μάκρη.

Eντάξτε στο πρωινό σας υγιεινά χειροποίητα 
αρτοσκευάσματα “yummy ‘m healthy” όπως 
παξιμάδια τετράσπορα, ολικής, με ω3, χωρίς αλάτι 
καθώς και μούσλι πλούσιο σε ω3. Είναι κατάλληλα 
για όσους πελάτες σας προσέχουν τη διατροφή 
τους αλλά και για πελάτες με προβλήματα υγείας. 

Το εργαστήριο “Κυβέλη” στο Περιστέρι 
παράγει  χειροποίητα ελληνικά προϊόντα όπως 
μουστάρδες, τσάτνεϊ, εποχιακές μαρμελάδες, πατέ 
ελιάς, πάστες μπαχαρικών κ.α. χρήσιμα υλικά για την 
κουζίνα του καταλύματός σας.

GIFT SHOP

Καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου μπορείτε να 
συστείνετε στους επισκέπτες σας μια εξόρμηση 
στο Κελλάρι Παπαχρήστου, όπου θα δουν τις 
ατμοσφαιρικές αίθουσες με τα συλλεκτικά παλαιά 
αντικείμενα, το κελλάρι, τον καταπράσινο κήπο και 
θα γευθούν τα προϊόντα της οικογένειας.

EΠΙΣΚΕΨ
Η

νέο!

νέο!

Για ένα εξαιρετικά θρεπτικό και ευεργετικό πρωινό μπουφέ, επιλέξτε εκλεκτό κατσικίσιο, 
αγελαδινό και πρόβειο παραδοσιακό γιαούρτι από την εταιρία ΠΑΓΩΝΗΣ στις Ερυθρές 
Αττικής. Τα προϊόντα της εταιρείας διανέμονται στη Στερεά Ελλάδα, στη Μακεδονία και στα 
νησιά, εξάγονται δε μεταξύ άλλων χωρών και στην Κύπρο. Προμηθευτείτε παραδοσιακά 
γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, χωρίς να παραλείψετε να δοκιμάσετε τις γκουρμέ 
επιλογές: Καστελλάνι, Ερυθρότυρος και το βραβευμένο στα στο “World Cheese Award 
2012” Χαραντίνι. Αν εντυπωσιάσουν τους επισκέπτες σας, μπορείτε να τους προτείνετε να 
επισκεφθούν το χωριό Ερυθρές και να αγοράσουν τα προϊόντα από το κατάστημα της 
εταιρείας. νέο!

http://bit.ly/2t0MOid
http://bit.ly/2eG12CH
http://bit.ly/2snqwsV
�.�����
http://bit.ly/2x7ahU8
http://bit.ly/2xLD5hU
http://bit.ly/2eZ6wW5
http://bit.ly/2xNMYMj
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Χρησιμοποιήστε στα πιάτα που προσφέρετε στο 
ξενοδοχείο σας βαλσάμικο ξύδι ΠΑΝ από την Οξοποιία 
Ζαφειρόπουλος, η οποία παράγει, εμφιαλώνει και 
προσφέρει εκλεκτό ξύδι από ελληνικά σταφύλια. Το 
μυστικό της εξαιρετικής ποιότητάς του είναι η απόλυτα 
φυσική ζύμωση των αγνών υλικών της ελληνικής γης. 

Αντικείμενό της εταιρείας Δρίτσας στην Αίγινα είναι 
το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ανώτερης ποιότητας. Η 
προέλευση του ελαιόλαδου είναι από επιλεγμένες ελιές 
της Πελοποννήσου και περιέχει μόνο αγνές πρώτες 
ύλες. Προτιμήστε τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες 5 
λίτρων για το κατάλυμά σας. 

Αν επιθυμείτε να εντάξετε χορτοφαγικά πιάτα στο 
μενού του εστιατορίου σας, μια καλή ιδέα αποτελούν 
τα ζυμαρικά Ζωγράφος με 20% φυτικές πρωτεϊνες 
(μια μερίδα ζυμαρικών ΖΩΓΡΑΦΟΣ περιέχει τις ίδιες 
πρωτεϊνες με μία μερίδα οσπρίων) και λιγότερους 
υδατάνθρακες από τα κοινά ζυμαρικά.

Mια πρωτότυπη αγορά για τους επισκέπτες σας 
μπορούν να είναι οι χειροποίητες μπάρες από αγνές 
πρώτες ύλες της μεσογειακής γης “nature bars” 
της εταιρείας Corn ‘n Roll, σε ξεχωριστούς γευστικούς 
συνδυασμούς και μοναδικές συσκευασίες.

Στην εταιρεία Anassa Οrganics θα βρείτε 
ελληνικά αρωματικά φυτά και βότανα όπως τσάι 
του βουνού, μέντα, λουίζα κ.α. σε ειδικά σχεδιασμένες 
συσκευασίες με πλάσματα της ελληνικής μυθολογίας. 
Μια εξαιρετική αγορά για τους επισκέπτες σας.

GIFT SHOP

GIFT SHOP

νέο!

Tip! 
Στα βουνά της Ελλάδας 

εντοπίζονται περίπου 17 είδη 
τσάι του βουνού. Διαθέτει 

ποικίλες θεραπευτικές, 
αντιοξειδωτικές και αγχωλυτικές 

ιδιότητες. Δεν έχει διεγερτική 
δράση και συνεπώς μπορείτε να 
το σερβίρετε στους επισκέπτες 

σας και τις βραδυνές ώρες.

Στη φετινή χειμερινή σεζόν επενδύστε στη δημιουργία μιας ζεστής, σπιτικής ατμόσφαιρας 
στο κατάλυμά σας. Προμηθευτείτε καινοτόμα τσάγια και εξαιρετικής ποιότητας αφεψήματα 
τοπικών αρωματικών βότανων και λουλουδιών από την εταιρεία Oreanthi που θα κάνουν 
σίγουρα τους επισκέπτες σας να μην θέλουν να αποχωριστούν τη ζεστασιά του καταλύματός  
σας. Προμηθευτείτε τις συσκευασίες Catering των 100 πυραμίδων σχεδιασμένες ειδικά 
για την αγορά HORECA.

Προμηθευτείτε τσάι Salveotea της εταιρείας Αλεξόπουλος με έδρα στον Ασπρόπυργο 
Αττικής για να συναρπάσετε τους πελάτες σας με μοναδικούς γευστικούς συνδυασμούς. 
Προτιμήστε τα ελληνικής προέλευσης τσάγια της εταιρείας, σε ξεχωριστές παραλλαγές με 
δικά της μείγματα από ελληνικά βότανα, όπως τσάι του βουνού, φασκόμηλο, μολόχα, 
δίκταμο, θυμάρι και χαμομήλι.

νέο!

νέο!

http://bit.ly/2rgypgA
http://bit.ly/2rZBRyF
http://bit.ly/2eGqAzL
http://bit.ly/2wBOB13
http://bit.ly/2gBykjv
https://www.facebook.com/oreanthi3/
http://bit.ly/2w2x0vJ


Προσφέρετε ελληνικά αποξηραμένα φρούτα “Thirsty 
Fruits” ως ένα εναλλακτικό σνακ στο πρωινό του 
καταλύματός σας και προωθήστε υγιεινές διατροφικές 
συνήθειες στους επισκέπτες σας. Διατίθενται σε 
επαγγελματικές συσκευασίες ή χύμα.
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Τα οικολογικά απεντομωμένα φασόλια, οι γίγαντες, 
τα μαυρομάτικα και η φάβα Φενεού της εταιρείας 
Δικότυλον μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για 
μοναδικά ελληνικά υγεινά γεύματα, κατάλληλα και για 
χορτοφάγους. 

Δημιουργήστε εξαιρετικά γεύματα με βιολογικά 
ζυμαρικά από την εταιρεία Μωραϊτικα, με δίκοκκο 
σιτάρι, πλούσιο σε φυτικές ίνες και με χαμηλότερα 
ποσοστά γλουτένης.

Το βαλσαμικό ξίδι “Κalamata Papadimitriou” 
διαφοροποιείται από οποιοδήποτε άλλο βαλσαμικό 
στον κόσμο, καθώς παράγεται από 100% ξηρή 
κορινθιακή σταφίδα. Xρησιμοποιήστε το για να 
μεταμορφώσετε τα πιάτα που προσφέρετε. 

To οινοποιείο Κροκιδά, ένα από τα παλιότερα 
οινοποιεία στην περιοχή της Αιγιαλείας, αξιοποιεί 
όλες τις γηγενείς ποικιλίες των μεγάλων εκτάσεων 
αμπελοκαλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή και 
παράγει μια συλλογή εξαιρετικών κρασιών που δεν 
πρέπει να λείπει από το κατάλυμά σας.

Μια εξαιρετικά υγιεινή επιλογή για το πρωινό του 
ξενοδοχείου σας αποτελεί η μαρμελάδα goji berry 
από 100% ελληνικά Goji Berry χωρίς ζάχαρη με 
λίγες θερμίδες και γλυκαντική ουσία από τα φυτό 
στέβια που παράγει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  
Πελοποννησιακή Γη “Pelland”.

Προτιμήστε ο κατάλογος κρασιών του καταλύματός σας να περιλαμβάνει κρασιά από την 
περιοχή σας. Στο οινοποιείο Κορωνιώτη θα βρείτε το Ασύρτικο  “1300 BC” , το Μοσχοφίλερο 
100% με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Πελοπόννησος και το Αγιωργίτικο 100%  ΠΟΠ 
Νεμέα. Μπορείτε επίσης να κανονίσετε για τους πελάτες σας γευσιγνωσίες και ξεναγήσεις 
στον αμπελώνα και στον χώρο του οινοποιείου σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες.

Στην γραφική Καρκαλού, στις όχθες του Λούσιου ποταμού και λίγο πριν την Δημητσάνα 
βρίσκεται το παραδοσιακό εργαστήρι “Φιλέματα Δημητσάνας”. Εκεί θα βρείτε αγνά, 
πεντανόστιμα παραδοσιακά γλυκά & μια μοναδική ποικιλία από ζυμαρικά που παράγονται 
σε εργαστήρια-πρότυπα υγιεινής και σωστής λειτουργίας, με υλικά τοπικά, αγνά, χωρίς 
προσμίξεις ή υποκαταστάσεις. Μπορείτε να παραγγείλετε από εκεί και τα γλυκά της 
εορταστικής περιόδου.

νέο!

νέο!
νέο!

νέο!

http://bit.ly/2szMZnj
http://bit.ly/2szMZnj
http://bit.ly/2tkJWMs
http://bit.ly/2rZymbO
http://bit.ly/2rq0yFS
http://bit.ly/2wH1u8p
http://bit.ly/2gLFm8U
http://bit.ly/2eEKlE7
http://bit.ly/2gGsOMg


Το πωλητήριο του ξενοδοχείου σας μπορεί να 
προσφέρει ένα τοπικό αναμνηστικό στους πελάτες 
σας με τις συσκευασίες δώρου που περιέχουν το  
βραβευμένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ελάινον 
Διαβολιτσίου Μεσσηνίας του Νικόλαου Μέρη.

GIFT SHOP
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Προτιμήστε τα ελληνικά εμφιαλωμένα κρασιά μικρής 
παραγωγής και εξαιρετικής ποιότητας της Οινοποιίας 
Δερέσκου στη Φλόκα του Δήμου Γαργαλιάνων.

Μια πρωτότυπη προσθήκη στο πρωινό του 
καταλύματός σας θα μπορούσε να είναι ο χυμός 
φραγκόσυκο “En Mani”. Τα αδέλφια Μάγκουρα 
από την Αρεόπολη με βάση μια τοπική καλλιέργεια 
δημιούργησαν μοναδικούς χυμούς με φραγκόσυκο 
και αγαύη.

“Το φίλεμα της Λέλας” παρασκευάζει μαρμελάδες, 
τσάτνεϊ, γλυκά κουταλιού και σάλτσες υψηλής 
ποιότητας, χωρίς συντηρητικά από φυσικά φρέσκα 
υλικά. Eκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες χονδρικής του 
εργαστηρίου και παραγγείλτε ειδικές συσκευασίες με 
την ετικέτα του ξενοδοχείου σας.

Προμηθευτείτε τις επαγγελματικές συσκευασίες με 
ελιές, πάστα ελιάς και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
της εταιρείας Xenia για να προσθέσετε πινελιές υγείας 
στα πιάτα που προσφέρετε.

Γλυκάνετε με υγιεινές λιχουδιές τους πελάτες 
σας, διαλέγοντας ανάμεσα στα τέσσερα είδη 
(Ελάτης, βελανιδιάς, πεύκου, ρείκι & πεύκο) από το 
πολυβραβευμένο βιολογικό μέλι KόRYS, από τους 
πρόποδες του όρους Χελμού.

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τυποποιημένο μέλι εμπορίου και απευθυνθείτε στην 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΧΕΛΜΟΣ στους Άνω Λούσους Καλαβρύτων. Εκεί θα βρείτε εξαιρετικής 
ποιότητας βιολογικό μέλι σε μεγάλη ποικιλία, από πεύκο, βελανιδιά, ανθέων, θυμαρίσιο και 
ελάτης που παράγεται σε συνεργασία με την BIOHELLAS. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε το 
βραβευμένο με χρυσό βραβείο “Olymp Awards” μέλι από ρείκι, ένα βότανο με μοναδικές 
θεραπευτικές ιδιότητες. νέο!

νέο!

Προσφέρετε βιολογικό μέλι στους επισκέπτες 
σας, αλλά γιατί;

Η τοποθεσία των μελισσιών πρέπει να απέχει από περιοχές με ρύπους, καθώς 
και να βρίσκεται κοντά σε βιολογικές καλλιέργειες ή αυτοφυή βλάστηση. Οι κυψέλες 
κατασκευάζονται από φυσικά υλικά και στις κηρύθρες χρησιμοποιείται κερί βιολογικής 
προέλευσης.

Οι μέλισσες τρέφονται αποκλειστικά με βιολογικό μέλι ή, αν υπάρξει ανάγκη τεχνητής 
διατροφής, με βιολογική ζάχαρη. Απαγορεύεται η χρήση γλυκόζης όπως γίνεται συνήθως 
στη συμβατική μελισσοκομία. 

Σε περίπτωση ασθένειας, απαγορεύονται τα φάρμακα όπως αντιβιοτικά, καθώς 
αυτά μεταφέρονται στο μέλι που παράγεται και κατά συνέπεια στους καταναλωτές. Ο 
μελισσοκόμος μπορεί αντί αυτών να χρησιμοποιεί φυτικά ή ομοιοπαθητικά προϊόντα. 
Στη βιολογική μελισσοκομία μεγάλη έμφαση δίνεται στην πρόληψη των ασθενειών με 
κατάλληλες πρακτικές. 

Τέλος, στη βιολογική μελισσοκομία απαγορεύονται οι ακρωτηριασμοί, η θανάτωση 
του αρσενικού γόνου, καθώς και η χρήση συνθετικών χημικών απωθητικών, χημικών 
συντηρητικών και χρωμάτων.

http://bit.ly/2wFJkVW
http://bit.ly/2s9w883
http://bit.ly/2s9w883
http://www.enmaniproducts.com/
http://bit.ly/2rZHqgK
http://bit.ly/2ruzelh
http://bit.ly/2eEZOnL
http://bit.ly/2j1lnDM
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Εμπλουτίστε τον κατάλογο στο μπαρ και το εστιατόριο 
του ξενοδοχείου σας με παραδοσιακά τοπικά ποτά. 
Δοκιμάστε το Ούζο Ματαρέλλη, με μοναδική γεύση 
που αναδεικνύεται από το βιολογικό γλυκάνισο, που 
είναι το βασικό του συστατικό και το πολυβραβευμένο 
σε διαγωνισμούς μέλι Μυτιλήνης.

Η M DRY, η πρώτη dry Μαστίχα, προϊόν 100% από 
απόσταξη, προέρχεται από αυθεντική Μαστίχα Χίου 
και παράγεται παραδοσιακά, σε χάλκινους άμβυκες. 
Mια πρωτότυπη πρόταση για να συναρπάσετε τους 
επισκέπτες σας. 

Η Οικοτεχνία Παπαγιαννίδη στη Μυτιλήνη 
παράγει μαρμελάδες και σάλτσες με σκοπό να 
ξαναφέρει στο τραπέζι μας αγνές, παραδοσιακές, 
ξεχασμένες αιγαιοπελαγίτικες γεύσεις. Φέρτε τες και 
στο κατάλυμά σας!

Ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών 
Μεσοτόπου Λέσβου ασχολείται με την παρασκευή 
παραδοσιακών εδεσμάτων με στόχο την την 
επαναφορά ξεχασμένων γεύσεων και αρωμάτων. 
Τα προϊόντα παρασκευάζονται χωρίς συντηρητικά 
και συνοδεύονται με εγγύηση επιστροφής.

Από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου 
μπορείτε να προμηθευτείτε μαστίχα σε σκόνη για 
μαγειρική χρήση, καθώς και μαστιχέλαιο το οποίο 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως άρωμα στα 
αρτοσκευάσματα, στα γλυκά και στα ποτά που 
προσφέρετε.

Η εταιρεία Kalypso-Natural products of Lesvos δημιουργεί μια σειρά από παραδοσιακά 
Ελληνικά προϊόντα μικρής παραγωγής που παρασκευάζονται απο φρέσκα φρούτα και 
πρώτες ύλες του νησιού. Δοκιμάστε μοναδικές σάλτσες, μίγματα βοτάνων, μαρμελάδες 
και γλυκά του κουταλιού καθώς και φυσικό αλάτι σε πρωτότυπες γεύσεις. Μια ωραία ιδέα 
αποτελεί επίσης να σερβίρετε στους επισκέπτες σας Καϊνάρι, ένα είδος ζεστού τονωτικού 
και θερμαντικού ροφήματος με κρυφή συνταγή από οκτώ διαφορετικά μπαχαρικά που 
μεταδίδεται από στόμα σε στόμα στο πέρασμα των χρόνων και πίνεται σε αρκετά χωριά 
της Λέσβου. Ας το δοκιμάσουν για πρώτη φορά στο κατάλυμά σας! 

νέο!

νέο!

νέο!

νέο!

Tip!
 H Mαστίχα Χίου είναι γνωστή 

από την Αρχαιότητα για το 
ξεχωριστό της άρωμα και τις 
θεραπευτικές της ιδιότητες. 

Σήμερα έχει αποδειχθεί 
και επιστημονικά πως 

διαθέτει αντιμικροβιακή, 
αντιφλεγμονώδη, επουλωτική 
και ευεργετική για το πεπτικό 

σύστημα δράση.

http://bit.ly/2rySbTL
http://bit.ly/2rk1yHq
http://www.oikotexniapapayiannides.4ty.gr/el/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%97%20-%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%20%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%9C%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%97%20-%20%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%95%CE%A3%20%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%A4%CE%A3%CE%95%CE%A3
http://bit.ly/2vKVES4
http://bit.ly/2vKVES4
http://bit.ly/2vKio4z
https://el-gr.facebook.com/Kalypso-Natural-products-of-Lesvos-382360631960251/


H εταιρεία ΛΕΒΑ στη Μυτιλήνη παράγει μεταξύ άλλων 
αλίπαστα ψάρια, ολόκληρα ή σε φέτες, διατηρημένα σε 
θαλασσινό αλάτι ή σε λάδι, χωρίς κανένα συντηρητικό. 
Ένας εξαιρετικός μεζές από το Αιγαίο για να κεράσετε 
τους επισκέπτες σας.

Επιλέξτε πρώτες ύλες για την κουζίνα 
του ξενοδοχείου σας από τον τόπο σας. 
Προμηθευτείτε αλεύρι από τους Μύλους Λήμνου 
από 100% ελληνικά σιτάρια, παραδοσιακά αλεσμένα, 
σε εκδοχή για όλες τις χρήσεις, αγνό κίτρινο ή ολικής 
άλεσης. 

Τα αλίπαστα της Λήμνου Κουταλιανός θα κάνουν τη 
διαφορά στο μενού του εστιατορίου σας, ως μεζέδες 
ή σε σαλάτες. Η εταιρεία προσπαθεί να διαφυλάξει με 
ευλάβεια την παράδοση και ταυτόχρονα τηρεί τους 
σύγχρονους κανόνες υγιεινής. 

H βιομηχανία Αναψυκτικών “Ν. Κουκουλήθρας & 
Υιοί Ο.Ε”με έδρα στη Λήμνο παράγει τα μοναδικά τα 
αναψυκτικά “ΚΡΗΝΗ”, με προσήλωση στην επίτευξη 
της ποιότητας μέσα από την εμπειρία του παρελθόντος 
και την τεχνογνωσία του παρόντος. 
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Αν οι επισκέπτες σας αναζητούν μια εξαιρετική, 
γκουρμέ, τοπική νοστιμιά, συστήστε στους να 
δοκιμάσουν το  μοναδικό στο είδος του τυρί από 
γάλα γαϊδούρας στη Φάρμα του Ζούκο στα Μέσα 
της Λέσβου.

EΠΙΣΚΕΨ
Η

νέο!

Διαθέστε στους επισκέπτες σας μικρά ενθύμια 
από τις γεύσεις που δοκίμασαν στον τόπο σας 
με τις χειροποίητες καραμέλες “δυόδυό” που 
παρασκευάζονται στη Χίο με τοπικές πρώτες ύλες 
όπως τη μαστίχα Χίου και φρούτα τις περιοχής.

GIFT SHOP

Τα Παραδοσιακά Γλυκά “Μαρίνος” με έδρα στη Χίο μπορούν να προμηθεύσουν το κατάλυμά 
σας με πρωτότυπες γλυκές γεύσεις με μνήμες του παρελθόντος. Για όσους αγαπούν το 
υποβρύχιο της παιδικής τους ηλικίας, αλλά και για όσους θέλουν να γνωρίσουν αυτό το 
ξεχωριστό ελληνικό γλύκισμα, το εργαστήριο διαθέτει τις κλασικές γεύσεις βανίλια και 
μαστίχα, αλλά και καινοτομεί με τη νέα γεύση σοκολάτα. 

Η εταιρεία «Λήμνου Θάλασσα» μπορεί να σας προσφέρει φρέσκα αλλά και κατεψυγμένα 
ψάρια, μαλάκια και θαλασσινά, μαρινάτα, καπνιστά και αλίπαστα που αλιεύει από τις 
θάλασσες του Αιγαίου με τον ιδιόκτητο στόλο της. Έχοντας ως βασική κατεύθυνση το 
σεβασμό της θάλασσας και του περιβάλλοντος, η εταιρεία επεξεργάζεται τα αλιεύματα 
στο υπερσύγχρονο εργαστήριό της, με βάση αγνά υλικά και παραδοσιακές συνταγές.

νέο!

νέο!

http://bit.ly/2sdCJhR
http://bit.ly/2xabdHv
http://bit.ly/2rjvh3C
http://www.businessclub.gr/business/21855
http://bit.ly/2wNHHX6
https://el-gr.facebook.com/www.KokkinakisSugarArt.gr/
https://el-gr.facebook.com/ChiosChalkeios/
http://bit.ly/2xbqM0x
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Η εταιρεία “Γλυκόν Εστί¨, μια μικρή οικογενειακή 
επιχείρηση, παράγει το Μέλι Κέρκυρας.  Μια 
πρωτότυπη πρόταση για το πρωινό που σερβίρετε 
είναι το μέλι-κρέμα, ένα προϊόν με βελούδινη υφή, 
ανοιχτό χρώμα και γεμάτη γεύση, χωρίς πρόσθετα, 
χρωστικές και συντηρητικά.

Τα τοπικά γλυκίσματα της Ζακύνθου “Melissaki” θα 
μείνουν αξέχαστα στους επισκέπτες σας. Δοκιμάστε 
μαντολάτο, παστέλι, μάντολα και λουκούμια από υλικά 
αρίστης ποιότητας χωρίς συντηρητικά.

Το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Μητσοβασίλης 
στην Κέρκυρα μπορεί να σας προμηθεύσει με 
χειροποίητα κουλουράκια, βουτήματα και πτι-φουρ 
για να γλυκάνετε τους επισκέπτες σας με τον πρωινό 
μπουφέ σας.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία Dennis & Corfiot 
για να  σας διαθέσει χονδρικά μοναδικά κερκυραϊκά 
γλυκίσματα, όπως συκομαΐδα, λουκούμια και 
μαντολάτο καθώς και μια ποικιλία ποτών και γλυκών 
με βάση το κουμ-κουάτ.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία Σταύρακας με έδρα 
στη Λευκάδα αν αναζητάτε παραδοσιακά γλυκά 
του Ιονίου, όπως αμυγδαλωτά, μαντολάτο, παστέλι, 
ροζέδες, λαδοκούλουρα, συκομαϊδα, φλωρεντίνα 
κ.α. Η εταιρεία διαθέτει δωρεάν αποστολή για 
παραγγελίες άνω των 2 κιλών.

νέο!
νέο!

νέο!

Γλυκές παραδόσεις του Ιονίου

Τα νησιά του Ιονίου Πελάγους φημίζονται για τα τοπικά προϊόντα που παράγουν, όπως το ελαιόλαδο, 
το κρασί, το μέλι, τα τυριά, το κουμ-κουάτ, τα αλλαντικά, αλλά και τα εξαιρετικά τοπικά γλυκίσματα. Ας 
γνωρίσουμε τις μικρές γλυκές απολαύσεις που αξίζει να αναζητήσουμε και να δοκιμάσουμε…

Το μαντολάτο ή αμυγδαλωτό παρασκευάζεται από τα χρόνια της 
Ενετοκρατίας. Ήταν το γλυκό που δεν έλειπε από κανένα αριστοκρατικό σπίτι. 
Τα βασικά συστατικά του είναι το αμύγδαλο, το μέλι και η μαρέγκα, θα το 
βρείτε όμως σε ποικίλες παραλλαγές.

Το παστέλι αποτελεί άλλο ένα παραδοσιακό επτανησιακό γλυκό, από  
σουσάμι, μέλι, αμύγδαλο και ζάχαρη, με εξαιρετική θρεπτική αξία.

Η συκομαΐδα συναντάται κυρίως στην Κέρκυρα, αλλά και στην Καλαμάτα 
και στην Εύβοια. Φτιάχνεται με σύκα και σταφύλια, μαζί με αρωματικά όπως 
πιπέρι, μάραθο, κύμινο και ρακί ή ούζο και τυλίγεται με φύλλα συκιάς ή αμπελόφυλλα. 
Σερβίρεται χωρίς τα φύλλα, ως επιδόρπιο, αλλά αποτελεί και εξαιρετικό ουζομεζέ. 

Το γλυκό του κουταλιού κουμ-κουάτ φτιάχνεται από το αντίστοιχο εσπεριδοειδές, 
το ονομαζόμενο και χρυσό πορτοκάλι, ένα φρούτο με ιδιαίτερη γεύση. Μπορούμε 
να τα γευτούμε και σε μορφή μαρμελάδας ή λικέρ. 

Η φογάτσα είναι ένα είδος παραδοσιακού τσουρεκιού που παρασκευάζεται 
στην Κέρκυρα την περίοδο του Πάσχα, αλλά και όλο το χρόνο σε συγκεκριμένα 
εργαστήρια ζαχαροπλαστικής. Η συνταγή έχει βενετσιάνικη ρίζα και η διαφορά 
της από το κλασικό τσουρέκι είναι η προσθήκη μαρμελάδας ή λικέρ κουμ-κουάτ.

Η παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας (χουσμερί), φτιάχνεται στις γιορτές και 
στις εκδηλώσεις, καθώς και την Πρωτοχρονιά ως Βασιλόπιτα. Αποτελείται 
κυρίως από αλεύρι και λάδι, αρωματίζεται με κανέλα και στολίζεται με 
αμύγδαλα. 

Η φιτούρα ή φριτούρα είναι παραδοσιακό γλυκό της Ζακύνθου που 
παρασκευάζεται συνήθως στη γιορτή του Αγίου Διονυσίου. Θα τη βρούμε σε 
πανηγύρια και σε καταστήματα με τοπικά προϊόντα του νησιού. Είναι νηστίσιμη 
μιας και περιλαμβάνει σιμιγδάλι και λάδι και μοιάζει κάπως με σιμιγδαλένιο χαλβά.  

Το μπαρμπουλέ παρασκευάζεται στην Κεφαλονιά από αμύγδαλα 
που καβουρδίζονται σε καραμέλα μελιού για να σχηματίσουν τραγανά 
μπαστούνια. 

Το παστοκύδωνο, από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκά της Κεφαλονιάς, 
συναντάται όμως σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Έχει ως βασικό συστατικό 
το φθινοπωρινό κυδώνι και είναι εξαιρετικά νόστιμο και υγιεινό. 

Το σαλάμι αέρος αποτελεί ένα από τα εμβληματικά 
προϊόντα της Λευκάδας. Προμηθευτείτε το εξαιρετικό 
σαλάμι Πολυχρονόπουλου που παράγεται στο 
νησί με παραδοσιακές μεθόδους χωρίς τη χρήση 
αυτοματισμών.    

http://bit.ly/2sCsYfM
https://www.4ty.gr/merchant/31545/el/%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%99%20-%20%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%9F%20%CE%96%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%9D%CE%98%CE%9F%CE%A3%20-%20%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%96%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%9D%CE%98%CE%9F%CE%A3%20-%20%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%A3%20-%20%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%99%CE%91
http://bit.ly/2y2FDZ4
http://bit.ly/2f2ViDi
http://bit.ly/2fg4Tnf
http://bit.ly/2s45fUA
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Η Κερκυραϊκή Αλλαντοποιία είναι μια εταιρεία 
η οποία αναβίωσε τα παραδοσιακά αλλαντικά 
Κερκύρας. Σερβίρετε μοναδικές τοπικές γεύσεις όπως 
Νούμπουλο Φουμικάδο, Σαλάδο, καπνιστή Παντσέτα, 
λουκάνικα Κερκύρας, Μπούτι χοιρινό Φουμικάδο κ.α. 
και συναρπάστε τους επισκέπτες σας. 

H οικογενειακή επιχείρηση Κάργας παράγει 100% 
φυσικά, χειροποίητα προϊόντα μελισσοκομίας. 
Αγοράστε ποσότητες χονδρικής από το εξαιρετικής 
ποιότητας, αγνό, θρεπτικό μέλι Λευκάδας 
επιλέγοντας ανάμεσα σε θυμαρίσιο, μέλι από 
πεύκο και μέλι ανθέων.

Σερβίρετε στους επισκέπτες σας κεφαλονίτικη 
Πρέντζα, προϊόν που παρασκευάζεται 
παραδοσιακά από μυζήθρα και τυρί με θυμάρι και 
ελαιόλαδο και ωριμάζει σε ξύλινα βαρέλια για 3 
μήνες. Θα τη βρείτε στο πρατήριο του τυροκομείου 
Γαλιατσάτος στo Aργοστόλι Κεφαλλονιάς. 

Η ιταλική πινελιά του Ιονίου συνεχίζει με το σαλάμι 
που είναι ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό προϊόν της 
Λευκάδας. Στην καλύτερη μορφή του θα το βρείτε 
στην εταιρεία Ντελημάρη. 

Αν το κατάλυμά σας βρίσκεται στα Κύθηρα, 
ενημερώστε τους πελάτες σας για το επισκέψιμο 
Οινοποιείο Στρατηγού στα Μαρκεσάκια. Εκεί θα 
ξεναγηθούν στους χώρους του και θα δοκιμάσουν τα 
καταπληκτικά κρασιά του. 

EΠΙΣΚΕΨ
Η

Ο Ξυλόφουρνος στη Λευκάδα αναλαμβάνει την παρασκευή ψωμιού, αρτοσκευασμάτων 
και ειδών ζαχαροπλαστικής με σκοπό την τροφοδοσία ξενοδοχειακών μονάδων και 
τουριστικών καταλυμάτων. Εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες του και προσφέρετε στους 
επισκέπτες σας ολόφρεσκα αρτοποιήματα και γλυκά φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά. 
Μια εξαιρετική επιλογή αποτελούν η λευκαδίτικη λαδόπιτα και τα λαδοκούλουρα που 
παρασκευάζονται με τον παραδοσιακό τρόπο.

Όταν ο καιρός είναι πιο κρύος, μην παραλείψετε να προτείνετε στους επισκέπτες σας να 
δοκιμάσουν Φατουράδα Φυρρογή από τα Κύθηρα, το τοπικό λικέρ από τσίπουρο, κανέλα, 
γαρύφαλλο και μανταρίνι, το κατεξοχήν ποτό της κυθηραϊκής αριστοκρατίας. Σερβίρεται σε 
κρύα και ζεστή εκδοχή. Μπορείτε επίσης να οργανώσετε και μια επίσκεψη στο παραδοσιακό 
οινοποιείο στον Ποταμό.

νέο!

νέο!

νέο!

νέο!

Προτιμήστε να παρέχετε τοπικές πρώτες ύλες στο 
πρωινό που σερβίρετε. Προμηθευτείτε από την 
οικογενειακή επιχείρηση “Κάστρος” γαλακτοκομικά 
προϊόντα όπως γιαούρτι, κρέμα και ρυζόγαλο και 
φυσικά το παραδοσιακό βούτυρο Κέρκυρας.

http://bit.ly/2tpqrm3
http://bit.ly/2wWxy8t
http://bit.ly/2y1Sk6L
http://bit.ly/2sDeEDT
http://bit.ly/2xuYxLi
http://bit.ly/2xtv5VT
https://www.facebook.com/Firrogi/
http://bit.ly/2sdMYm6
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εςH  Μικροζυθοποιία Φολεγάνδρου παράγει την μπύρα 

“Κατσίκα” με σήμα κατατεθέν που παραπέμπει στα 
σκαλιά της Παναγιάς στη Χώρα της Φολεγάνδρου. 
Κυκλοφορεί σε δύο εκδοχές, μια Pilsner και μια Pale 
Ale.

Στο κτήμα βιολογικής καλλιέργειας φάβας, Μ. 
Κοεμτζοπούλου παράγεται η 100% ΠΟΠ και ΠΓΕ φάβα 
“Μαργιώ”, η μοναδική πιστοποιημένη βιολογική 
φάβα Σαντορίνης. Όλη η παραγωγή και συσκευασία 
είναι πιστοποιημένη από τους οργανισμούς «ΔΗΩ» 
και «AGROCERT». 

Η Organic Islands® είναι μια γοργά αναπτυσσόμενη 
οικογενειακή εταιρεία παραγωγής και μεταποίησης 
οργανικών-βιολογικών αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών και βοτάνων, με έδρα το νησί 
της Νάξου στις Κυκλάδες.

O Γιώργος, μελισσοκόμος με 30ετή εμπειρία, παράγει 
το εξαιρετικής ποιότητας, σπιτικό μέλι “La maison 
vert amande” με αγνά υλικά από το νησί της Κέας, 
οικολογική φιλοσοφία και αγάπη προς τις μέλισσες. 

Στο ζαχαροπλαστείο Μεσκλιές στην Τήνο θα 
βρείτε σιροπιαστά, αμυγδαλωτά, λυχναράκια, 
χωριάτικο παξιμάδι, αλλά και πιο μοντέρνες επιλογές 
όπως μακαρόν και σοκολάτες παραγωγής του. 
Μπορείτε να κάνετε παραγγελίες και μέσω της 
ιστοσελίδας του.

Το κρεοπωλείο Λεγάκης στη Χώρα Νάξου διαθέτει Ναξιώτικο κρέας και προϊόντα του 
τόπου από δική του φάρμα με ζώα ελευθέρας βοσκής. Ο Δημήτρης Λεγάκης, γέννημα 
θρέμα της ορεινής Νάξου, συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση ασχολίας με το κρέας. Κάθε 
Σεπτέμβρη παράγει επίσης το δικό του λευκό, ροζέ και κόκκινο κρασί στους ιδιόκτητους 
αμπελώνες. Αν το κατάλυμά σας βρίσκεται στο νησί, αλλά και σε άλλο μέρος της Ελλάδας, 
μπορείτε να προμηθευτείτε αγνά ποιοτικά κρεατικά όπως ντόπιο μοσχάρι, κοκόρια, 
κοτόπουλα και κουνέλια, χειροποίητα λουκάνικα, ρολά και μπιφτέκια και άλλα επιλεγμένα 
τοπικά προϊόντα.

νέο!

νέο!Αν το κατάλυμά σας διαθέτει gift shop, μια γλυκιά 
πρόταση αποτελούν τα αμυγδαλωτά Μυκόνου by 
Mary Stai “Mykonos Bites”. Δεν περιέχουν λιπαρά, 
παρά μόνο πολυακόρεστο λίπος αμυγδάλου, με 
μεγάλη θρεπτική αξία. Μπορείτε να τα προσφέρετε 
και στις σουίτες σας. 

GIFT SHOP

http://www.folegandrosbrewery.gr/
http://bit.ly/2rjyRe5
http://bit.ly/2srWUKT
http://bit.ly/2s3XIoK
http://bit.ly/2s3XIoK
http://bit.ly/2juhlUY
http://bit.ly/2xDPdF3
http://bit.ly/2f0qjUE
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Το Τυροκομείο Λούβαρη είναι μια οικογενειακή 
παραδοσιακή οικοτεχνία την Άνδρο, η οποία μπορεί 
να προμηθεύσει το κατάλυμά σας με γαλακτοκομικά 
προϊόντα και ζυμαρικά. 

Το Aegean Essence είναι μια νέα σειρά αυθεντικών 
τοπικών, εκλεκτών τροφίμων και ποτών που 
παράγονται από παραγωγούς των Κυκλάδων. Στη 
σειρά προϊόντων περιλαμβάνεται και το τηνιακό τυρί 
“Βωλάκι”.

Στο ζαχαροπλαστείο Ανθός Γαυρίου στην 
Άνδρο θα βρείτε το απολαυστικό γλυκό του 
κουταλιού καρυδάκι, αμυγδαλωτά, παραδοσιακά 
καλτσούνια και πολλά άλλα πεντανόστιμα κεράσματα 
για τους επισκέπτες σας.

Η οινοποιία Kostantakis στη Μήλο παράγει τα 
μοναδικά κρασιά “Spilia”, λευκό, ροζέ και κόκκινο. 
Ειδικά το λευκό διαθέτει Προστατευόμενη 
Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες. Οργανώστε για τους 
επισκέπτες σας μια ξενάγηση στη φάρμα και 
τους αμπελώνες της οικογένειας. EΠΙΣΚΕΨ

Η

Ένας εξαιρετικός μεζές με Παραδοσιακά Αλλαντικά Τήνου «Κρητικός» δε πρέπει να λείπει 
από το μενού σας. Στο υπερσύγχρονο εργαστήριο παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων 
κρέατος στη Χώρα Τήνου θα βρείτε τοπικές νοστιμιές, όπως λούζα (λούντζα), χωριάτικο 
λουκάνικο και σκορδάτο λουκάνικο σε ποσότητες χονδρικής. Ειδικά η λούζα είναι το 
παραδοσιακό αλλαντικό των Κυκλάδων από τη ραχοκοκαλιά (κόντρα φιλέτο) του χοίρου. 
Δοκιμάστε τα!

Στα Παραδοσιακά Εδέσματα στον Αδάμαντα Μήλου παρασκευάζονται σπιτικά γλυκά, 
παραδοσιακές πίτες, σκινοπαξιμάδια και γλυκό κουταλιού κουφέτο, χρησιμοποιώντας αγνά 
υλικά και παλιές καλές συνταγές. Το κουφέτο της Μήλου είναι ένα παραδοσιακό γλύκισμα 
με κολοκύθα και αμύγδαλα, το οποίο προσφέρεται στη Μήλο στους γάμους και στους 
αρραβώνες ως κέρασμα από τη μητέρα της νύφης. Ένα πρωτότυπο κέρασμα και για τους 
επισκέπτες σας με άρωμα από το παρελθόν. 

νέο!

νέο!

νέο!

      Tip!
 Τα κυκλαδίτικα εκλεκτά, 

μικρής παραγωγής αλλαντικά, 
όπως η λούζα, το λιόκαφτο και 
τα λουκάνικα αποτελούν ένα 
φανταστικό συνοδευτικό για 

κρασί, μπύρα ή ούζο. Μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν σε 
συνταγές για να εμπλουτίσουν 

τις γεύσεις και τ’ αρώματα. 

Παραγγείλτε χονδρικά αμοργιανά κρασιά και 
πρωτότυπα τοπικά ποτά όπως ψημένη, μαστιχάτο, 
μελίκρατον, φραγκοσυκόμελο κ.α. με την επωνυμία 
ΑΜΟΡΓΙΟΝ και κάντε τον κατάλογο ποτών του 
καταλύματός σας να ξεχωρίζει. 

νέο!

http://bit.ly/2t5pZd1
http://bit.ly/2t5o8oI
http://bit.ly/2weZmaJ
http://bit.ly/2f0p3AU
http://bit.ly/2x1tSEG
http://bit.ly/2ycBzG7
http://bit.ly/2y2RuWg
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Η Φάρμα Αλεξανδράκης στους πρόποδες του 
Ψηλορείτη παράγει ποιοτικό Κρητικό Κουνέλι που έχει 
βραβευτεί με χρυσό και αργυρά βραβεία ποιότητας. 
Εντάξτε το στο μενού του εστιατορίου σας για 
μοναδικά τοπικά πιάτα. 

O πρώτος Γυναικείος Αγροτοβιοτεχνικός Συνεται-
ρισμός του Ν. Ηρακλείου στον Κρουσώνα με το 
όνομα “Η Κρουσανιώτισσα” παράγει παραδοσιακά 
προϊόντα με βάση το παρθένο Κρητικό Κρουσανιώτικο 
ελαιόλαδο την σταφίδα, το κρασί, το μέλι κ.α.

Προσφέρετε στους επισκέπτες του καταλύματός σας 
καφέ από την εταιρεία ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ και κάντε τη 
διαφορά. Είτε διαλέξετε ελληνικό καφέ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ, 
είτε φίλτρου, εσπρέσο ή στιγμιαίο με την ονομασία 
POEM, το σίγουρο είναι ότι θα έχετε έναν ΚΑΛΟ ΚΑΦΕ. 

H Creta Carob, μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα 
στην Αργυρούπολη Κρήτης, παράγει προϊόντα με 
βάση το χαρούπι, όπως ολόκληρο χαρούπι, ρόφημα 
ή καφέ χαρουπιού, χαρουπόμελο κ.α. Ορισμένα 
διατίθενται και σε βιολογική εκδοχή.

Επιλέξτε ανάμεσα στην ποικιλία παραδοσιακών  
προϊόντων μούστου του εργαστηρίου Εύβοτρυ 
από το Καβούσι Λασιθίου, παρασκευασμένα από 
φυσικές πρώτες ύλες, χωρίς χημικά πρόσθετα και 
προσφέρετε στους επισκέπτες σας μια γλυκιά ιστορία 
γεύσης.

H οικογένεια Ζερβού, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της επιχείρησής της στο χωριό 
Ρουκάνι Τεμένους στο Ηράκλειο Κρήτης, δημιούργησε το “γαλένι”. Πρόκειται για ένα νέο 
κρητικό προϊόν, ένα τυρί κρέμα μόνο με 1% αλάτι και 12% λιπαρά, κατάλληλο για κρύα 
πιάτα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Το παρασκεύασε η μαμά της οικογένειας κατά τύχη, 
κατά τη διάρκεια της παραγωγής των τυροκομικών προϊόντων. Από τότε εξελίχθηκε, έγινε 
πλουσιότερο σε γεύση και φτωχότερο σε λιπαρά και διατίθεται συσκευασμένο. Όπως και 
όλα τα προϊόντα, παρασκευάζεται αποκλειστικά από αιγοπρόβειο γάλα παραγωγής της 
οικογένειας και επιλεγμένων παραγωγώ της περιοχής. Κεράστε γαλένι τους επισκέπτες 
σας και πρωτοτυπήστε! νέο!

νέο!

νέο!

Tip!
 Το χαρούπι είναι μια 

εξαιρετική εναλλακτική της 
σοκολάτας και του καφέ 
με πολλαπλά οφέλη στην 

υγεία: περιέχει πρωτεΐνη έως 
8%, βιταμίνες Α, Β, B2, B3 

και Δ, ασβέστιο, φώσφορο, 
κάλιο, μαγνήσιο κ.α. Διαθέτει 
επίσης πολλές θεραπευτικές 

ιδιότητες. 

http://bit.ly/2sDhQiR
http://bit.ly/2svyO2Z
http://bit.ly/2ru3ZeO
http://bit.ly/2f7aqMb
http://bit.ly/2w493VB
http://bit.ly/2ftJC9x
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Μυήστε τους επισκέπτες σας στις πραγματικές αγνές 
γεύσεις των παραδοσιακών κρητικών προϊόντων 
με τα ζυμωμένα με αρωματικά βότανα της Κρήτης 
παξιμάδια της οικογενειακής επιχείρησης Γυπαράκη.

Προμηθευτείτε τα παραδοσιακά σφακιανά 
αρτοποιήματα Λευκά Όρη - Καρκάνης σε μεγάλη 
ποικιλία, παξιμάδια, εφτάζυμα, χαρουπιού, σταρένια, 
κρίθινους ντάκους, κριτσίνια κ.α.

Στο Ηράκλειο Κρήτης παράγονται τα φυσικά προϊόντα 
Eva’s Walk: βιολογικό ελαιόλαδο, πάστα ελιάς 
Καλαμών, μέλι σε πρωτότυπες γεύσεις, τσάι, βότανα και 
μπαχαρικά, αλλά και ένας παραδοσιακός ελληνικό 
καφές. Δοκιμάστε τα!

Tο βιολογικό γιαούρτι “Μπαχρής” του Μανώλη 
Πατεράκη έχει ένα όνομα με ιστορική σημασία: 
ο Μπαχρής είναι ο Κρητικός βοσκός που έχει τα 
περισσότερα ζώα σε μία περιοχή. Αντάξιο του 
ονόματός του είναι φρέσκο και υγιεινό με 
εξαιρετικό άρωμα και γεύση.

Οι μπάρες Παστέλειον παρασκευάζονται με τα 
καλύτερα φυσικά υλικά, κυρίως Ελληνικά και βιολογικής 
γεωργίας, σε 5 γεύσεις (αυθεντικό, σοκολάτα, φυστίκι, 
φυστίκι-σοκολάτα και superbar).

Το Κρητικό Εργαστήρι είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα τα Χανιά της Κρήτης. 
Παράγει, εμπορεύετε και διανέμει προϊόντα ζύμης και συναφή εδέσματα σε όλη την 
Ελλάδα καθώς και σε χώρες του εξωτερικού. Διαθέτει μια εξαιρετική σειρά βιολογικών 
προϊόντων πιστοποιημένων από την BIO Hellas για τα πρότυπα παραγωγής τους καθώς 
και για της βιολογικής προέλευσης πρώτες ύλες: χωριάτικη τυρόπιτα, χορτοκαλίτσουνα, 
χορτοπιτάκια με φέτα και φύλλο για καλιτσούνια.

H εταιρεία Culta Terra, με έδρα το Ρέθυμνο, δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων 
μανιταριού. Καλλιεργεί μανιτάρια πλευρώτους και λεντινούλα και συνεργάζεται με τους 
καλύτερους Έλληνες παραγωγούς. Φρέσκα, αποξηραμένα, σε ελαιόλαδο, τα μανιτάρια θα 
απογιώσουν τα πιάτα που προσφέρετε. Μια μοναδική γευστική πρόταση αποτελεί η σειρά 
ζυμαρικών, κατάλληλων και για χορτοφάγους, σε πρωτότυπες γεύσεις: 

νέο!

νέο!

νέο!

νέο!

To θυμαρίσιο μέλι με αρωματικά βότανα και πεύκο 
“Miterra - Γη μου” της εταιρείας Minoan Gaia 
στην καταπληκτική συσκευασία που εικονίζει το 
“Χορό των Μελισσών” από την Κνωσσό του 1.500 π.Χ. 
είναι το πιο φυσικό, θρεπτικό και κομψό αναμνηστικό 
που μπορούν να βρουν οι επισκέπτες σας.

GIFT SHOP

http://www.gyparaki.gr/gypas1.html
http://bit.ly/2tpR6Px
http://bit.ly/2heXrsx
http://bit.ly/2jEdBAd
http://bit.ly/2rjYDyt
http://bit.ly/2jFPhOr
http://bit.ly/2w4ZKVn
http://bit.ly/2jGe8S8


Προμηθευτείτε Ζαφορά ή αλλιώς Σαφράν 
Αστυπάλαιας, το χρυσάφι του νησιού, από την 
σειρά των οργανικών παραδοσιακών προϊόντων 
ΚΕΡΑΝΘΟΣ και απογειώστε τις συνταγές του 
εστιατορίου του καταλύματός σας. 
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H κανελάδα Νισσύρου της εταιρείας NATURA 
NISYRIANA είναι ένα πρωτότυπο προϊόν που θα 
ανανεώσει γευστικά τα ροφήματα, τα κοκτέιλ, τα 
γλυκά και όποια άλλα γεύματα επιθυμείτε. Περιέχει 
κανέλα, ζάχαρη, νερό και  γαρίφαλο, χωρίς χρωστικά, 
αρωματικά και συντηρητικά συστατικά.

Η Ροδίτικη Λαδόπιττα είναι ένα τοπικό προϊόν, μοναδικό 
στο είδος του από το 1979, ίσως και πανελλαδικά. 
Προμηθευτείτε την από την Ατσαλάκης Δημήτριος 
& ΣΙΑ ΟΕ στο Φαληράκι Ρόδου.

Σερβίρετε εκλεκτή σπιτική σουμάδα στους επισκέπτες 
σας από το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΟΥΜΑΔΑΣ & ΓΛΥΚΑ 
ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ. Εκεί η Ειρήνη Σακκαλή 
φτιάχνει το αγνό παραδοσιακό αναψυκτικό όπως 
της έδειξαν η γιαγιά και η μητέρα της. 

Στον παραδοσιακό Ξυλόφουρνο στην Κάλυμνο 
θα βρείτε τις φημισμένες κρίθινες “κουλούρες” 
φτιαγμένες από τα χεράκια της Μαρίας Γλυκοκαλάμου, 
καθώς και μια μεγάλη ποικιλία από φρεσκοψημένα 
αρτοσκευάσματα με αγνά υλικά.

Tip!
Εκτός από την Κοζάνη, και στα 

βουνά της Αστυπάλαιας φυτρώνει 
το άγριο και σπάνιο φυτό κρόκος ή 
ζαφορά ή σαφράν που συλλέγεται 

το Νοέμβρη. Χρησιμοποιείται 
στην τοπική μαγειρική και 

ζαχαροπλαστική. 

νέο!
νέο!

“Sweet Temptation Liqueurs”: σπιτικά και χειροποίητα, σε μια μεγάλη ποικιλία γεύσεων, 
παρασκευάζονται στη Ρόδο από τα χέρια της Μαρίας. Μαζί με με κρητική ρακή, μαστίχα Χίου 
και ελληνική ζάχαρη, λεμόνι, πορτοκάλι, goji berry, αλλά και βότανα παρασκευάζει τα πιο 
ξεχωριστά λικέρ. Για να μείνουν αξέχαστα στη μνήμη των επισκεπτών σας, παραγγείλτε τα 
δικά σας λικέρ και μαρμελάδες, όπως και ιδιαίτερες σάλτσες για να συνοδέψετε τα πιάτα που 
προσφέρετε, τουρσί, γλυκά του κουταλιού και σιρόπια, όλα με φρέσκα φρούτα ή λαχανικά 
εποχής, χωρίς συντηρητικά. Τα προϊόντα αποστέλλονται ακτοπλοϊκά σε όλη την Ελλάδα. 

νέο!

http://bit.ly/2se7ByA
http://bit.ly/2ruzlSw
http://bit.ly/2ruzlSw
http://bit.ly/2rjMvxA
http://bit.ly/2rjMvxA
http://bit.ly/2flGSOG
http://bit.ly/2flGSOG
http://bit.ly/2w9QZt0
https://tradilicius.com/


Προμηθευτείτε γνήσιο θυμαρίσιο μέλι Καλύμνου 
“Melicatessen” από τον παραγωγό Ιωάννη Καρδούλια 
σε επαγγελματικές συσκευασίες για το πρωινό του 
καταλύματός σας. 

Μια ωραία ιδέα που θα μείνει αξέχαστη στους 
επισκέπτες σας είναι να τους περιμένει στο 
δωμάτιο μια ατομική συσκευασία με το 100% 
χειροποίητο μελεκούνι από το εργαστήρι Filema 
Rodion. 

Η Οινοθήκη Emery στο χωριό του Έμπωνα της 
Ρόδου παράγει μια εξαιρετική σειρά ποιοτικών 
κρασιών από ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών, το λευκό 
Αθήρι και το κόκκινο Mandelaria (Αμοργιανό). Από 
αυτά παράγονται κρασιά ΠΟΠ Ρόδου, ζυμωμένα στο 
ήπιο μικροκλίμα των ορεινών περιοχών του νησιού. 

Στο ορεινό χωριό της Ρόδου, τα Σιάννα, βρίσκεται 
το παραδοσιακό αποστακτήριο σούμας “Σιαννίτικα 
παραδοσιακά προϊόντα”. Από εκεί μπορείτε να 
προμηθευτείτε χονδρικά γλυκόπιοτη σούμα, μέλι, 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, γευστικό κρασί και τα 
παράγωγα του.

Προμηθευτείτε καπνιστό τόνο, ξιφία, σαρδέλα, 
χταπόδι, γόπα, γαύρο κ.α. από την συνεταιριστικής 
Καλύμνου “Παναγία Υπαπαντή” με την επωνυμία 
“Kalymnos Sea Food” για μοναδικά νησιώτικα πιάτα. 
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Το ζαχαροπλαστείο “Στάνη”, μία από τις λίγες περιπτώσεις στο νησί με ρίζες πριν το Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, ασχολείται σήμερα με την αρτοποιία και με αναρίθμητες ιδέες για 
πάστες, γλυκά ταψιού, σφολιάτες και τούρτες. Σπεσιαλιτέ του ζαχαροπλαστείου αποτελούν 
αναμφισβήτητα οι οικογενειακές συνταγές του παγωτού και του μουχαλεμπί. Κεράστε τους 
επισκέπτες σας αυθεντικό παραδοσιακό μουχαλεμπί και κερδίστε τις εντυπώσεις! 

Απευθυνθείτε στο ιχθυοπωλείο Κυπραίος στην Ενορία Χριστού στην Κάλυμνο για φρέσκα 
ψάρια και θαλασσινές λιχουδιές για να δημιουργήσετε μοναδικά πιάτα που θα μαγέψουν 
τους πελάτες σας. Ολόφρεσκα μπαρμπούνια, τσιπούρες, χριστόψαρα, αλλά και σπινιάλο 
φούσκας, σπινιάλο πίνας, αχινιοί, μύδια, αστακοί, καραβίδες και πολλά άλλα σας περιμένουν 
καθημερινά στους πάγκους του ιχθυοπωλείου.

νέο!

νέο!
νέο!

νέο!

Στην ποτοποιία ΑΙΓΑΙΟΝ της εταιρείας “Β. 
ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ Α.Ε.” θα βρείτε το Κοριαντολίνο, 
παραδοσιακό ποτό της Ρόδου που φτιάχνεται από 
το κλαδί ενός φυτού που φυτρώνει μόνο στο νησί. 
Οι επισκέπτες σας θα θέλουν σίγουρα να το 
αποκτήσουν! GIFT SHOP

http://bit.ly/2ruS00J
http://bit.ly/2xpcSHQ
http://bit.ly/2xpcSHQ
https://www.facebook.com/emery.rodos.wines
http://bit.ly/2xpVouS
http://bit.ly/2xpVouS
http://www.ksf.com.gr/
http://bit.ly/2w91xsC
http://bit.ly/2yfy2Wr
https://el-gr.facebook.com/OYZO-AIGAION-256380284446591/
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H Μακαρονοποιΐα Αμμοχώστου Θρίαμβος  
παράγει άλευρα και μακαρόνια γεμάτα με γεύσεις 
της Κύπρου, μιας και είναι τα μόνα μακαρόνια που 
παράγονται 100% στην Κύπρο. Εκτός από κλασικές 
επιλογές, προτείνουμε σπαγγέτι και πένες ολικής 
άλεσης, καθώς και χωριάτικα μακαρόνια.

Απευθυνθείτε στην κ. Πολυβία στο χωριό Γούρρι 
Λευκωσίας για να παραγγείλετε Παραδοσιακά 
Σπιτικά Εδέσματα-Πολυβία Σταύρου, νοστιμιές 
με δικές της παραδοσιακές συνταγές και τα πιο φρέσκα 
και σπιτικά υλικά, χωρίς συντηρητικά.

Η γαλακτοβιομηχανία Χαραλαμπίδης Κρίστης 
διαθέτει συσκευασίες γάλατος 2 λίτρων με χερούλι που 
θα διευκολύνουν την κουζίνα του ξενοδοχείου σας. 
Δοκιμάστε το Φρέσκο Αιγινό Βιολογικό Γάλα από την 
πρότυπη βιολογική φάρμα ALPINA με χαμηλά λιπαρά 
και όλα τα θρεπτικά συστατικά του αιγινού γάλακτος.

Το εργαστήρι “Τα σπιτικά γλυκά της Ελένης” παράγει 
προϊόντα χωρίς συντηρητικά και καθαρισμένα στο χέρι. 
Τα κλασικά και αγαπημένα γλυκά του κουταλιού όσο 
και πιο ιδιαίτερες γεύσεις όπως κολοκάσι, κρεμμύδι, 
σκόρδο και μανιτάρι θα ξετρελάνουν σίγουρα τους 
επισκέπτες σας. 

Πρωτοτυπήστε στο πρωινό του καταλύματός σας 
με αλείμματα μελιού “Mellona” σε μοναδικούς 
συνδυασμούς με χαρούπι, σταφύλι, αμύγδαλο, 
φουντούκι και φυστίκι. 

H εταιρεία Marathasa Valley στη Λευκωσία ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση 
παράγει τους πιο αγνούς και πιο γευστικούς ξηρούς καρπούς της Κύπρου, τους καρπούς 
της Κοιλάδας Μαραθάσας. Από την εταιρεία μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε υψηλής 
ποιότητας ξηρά φρούτα και αυθεντικά, κυπριακά, παραδοσιακά προϊόντα, από τα 
παστελλάκια στα λουκούμια και στο φημισμένο σιουσιούκο.

Η εταιρεία Greenvie Foods με έδρα στη Λεμεσό δημιούργησε μια νέα σειρά προϊόντων 
βασισμένη μόνο σε φυτικές πρώτες ύλες. Πρόκειται για φυτικά τυριά, φυτικό αλειφώμενο 
τυρί καθώς και πιπεράκια, ελιές και μανιτάρια γεμιστά με φυτικό αλειφώμενο τυρί. Βασικό 
συστατικό τους αποτελεί το έλαιο καρύδας, πλούσιο σε βιταμίνες, καλά λιπαρά οξέα και 
αντιοξειδωτικά. Η τέλεια επιλογή για τους vegan επισκέπτες σας!

νέο!

νέο!
νέο!

Μια υπέροχη ιδέα αποτελεί η επίσκεψη στο 
χωριό Ποτάμι, όπου η οικογένεια Μαραγκού 
θα ξεναγήσει τους πελάτες σας στα κτήματα και θ α 
δείξει τον τρόπο που δουλεύουν για να παράξουν τα 
μοναδικά αρωματικά, γλυκά, μαρμελάδες, λικές και 
ανθόνερα “Regenas Garden”.

EΠΙΣΚΕΨ
Η

http://bit.ly/2sD7teQ
https://el-gr.facebook.com/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A3%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%95%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85-1499970556888461/
https://el-gr.facebook.com/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A3%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%95%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85-1499970556888461/
http://bit.ly/2ss7RMP
http://bit.ly/2sCXWnZ
http://bit.ly/2t5enqz
http://bit.ly/2xk51w5
http://bit.ly/2wL15QO
http://bit.ly/2hltn1Y
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Οι οίνοι που δημιουργούνται στο οινοποιείο “Βουνί 
Παναγιάς”, σε ένα μοναδικό οικοσύστημα, από 
γηγενείς ποικιλίες, δεν πρέπει να λείπουν από τον 
κατάλογο κρασιών του καταλύματός σας. 

Στο χωριό Λόφου Λεμεσού οι Έλενα και Γιώργος 
Έλληνα παράγουν βότανα από τα ενδημικά 
φυτά της Κύπρου, όπως το άγριο κυπριακό θρουμπί 
και η άγρια μαντζουράνα, η λεγόμενη σαψισιά, με την 
επωνυμία “Herbs are my world”.

Προμηθευτείτε για την κουζίνα του καταλύματός 
σας εκλεκτά γαλακτοκομικά προϊόντα από το 
γαλακτοκομικό εργαστήρι ”Το Ανωϋρκάτικο” στο 
όμορφο χωριό Ανώγυρα, όπως αιγοπρόβειο κυπριακό 
γιαούρτι και χαλούμι ανώτερης ποιότητας από τη 
δική του παραγωγή γάλακτος.

Το παφίτικο λουκάνικο παρασκευάζεται από χοιρινό 
κρέας και αφήνεται να ωριμάσει σε κόκκινο ξηρό κρασί 
της περιοχής Πάφου. Αποτελεί ένα από τα νεώτερα 
προϊόντα με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη. 
Προμηθευτείτε το από το αλλαντοποιείο “Η Πιτσιλιά”. 

Το Καφεκοπτείο Γ. Χαραλάμπους ειδικεύεται στην 
παραγωγή και διάθεση του ομώνυμου κυπριακού 
Καφέ Χαραλάμπους, που αλέθεται σε πέτρινους 
μύλους με παραδοσιακό τρόπο. Ως επιλογή έχετε 
επίσης τον μόνο κυπριακό καφέ χωρίς καφεΐνη.

Η εταιρεία Μάριος Φοιτίδης Αρτοποιεία 
παρασκευάζει τις πίττες της με τα καλύτερα υλικά, 
πάντα φρέσκα και προμηθεύει τα μεγαλύτερα 
ξενοδοχεία της Κύπρου. 

νέο!

νέο!

Η εταιρεία Τριφυλλάρης παράγει αγνό εξαιρετικά παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο από την 
καλύτερη σε ποιότητα ελαιοπαραγωγική ζώνη στην Κύπρο. Οι ελαιώνες αποτελούν ομοιογενή 
βιολογική καλλιέργεια, αφού αποτελούνται μόνο από μόνο μια ποικιλία ελιάς, στην περιοχή 
Σταυροβουνίου, πλησίον του χωριού Αλεθρικό της επαρχίας Λάρνακας στην Κύπρο. Επίσης, 
από την εταιρεία μπορείτε να προμηθευτείτε κυπριακά παραδοσιακά προϊόντα, όπως γλυκά 
από ελιές, σουτζούκος - σταφυλιού, χαρουπιού, ροδιού, λουκούμι, μέλι, κυπριακό καφέ, 
κυπριακό καφέ από χαρούπια, χαρουπόμελο κ.α. Θα βρείτε ακόμα και συσκευασίες δώρου 
με βιολογικά προϊόντα, ιδανικές για αναμνηστικό απ’ το πωλητήριο του καταλύματός σας.

νέο!

http://bit.ly/2t5mALy
http://bit.ly/2t5mALy
http://bit.ly/2fF3l6k
http://bit.ly/2waNgvz
http://bit.ly/2sDll8K
http://bit.ly/2sCubnu
https://www.facebook.com/fitides/
http://bit.ly/2xmt62P


Αν επιθυμείτε να προτείνετε κάποιο 
προϊόν ή υπηρεσία απευθυνθείτε για 
περισσότερες πληροφορίες στην

MEDVENTURE EΠΕ

www.medventure.eu
info@medventure.eu
τηλ: 215 2151725

www.medventure.eu
mailto:info@medventure.eu
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