ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ
Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ»

ηε γλσζηή από
ηνπο Μηλσηθνύο
Χξόλνπο Εάθξν νη
γπλαίθεο ηνπ
πλεηαηξηζκνύ
αμηνπνηνύλ ηελ
πινύζηα ηνπηθή
παξαγσγή ζε
αγξνηηθά πξντόληα
θαη παξαζθεπάδνπλ
κνλαδηθά ζε γεύζε
θαη άξσκα θξεηηθά
εδέζκαηα θαζώο
θαη πνηθηιία
αξηνζθεπαζκάησλ
θαη γιπθηζκάησλ.

Σηλ. επικοινωνίας: 28430 – 93452
Σατ. Δ/νση: Εάθξνο Ηηάλνπ, Σ.Κ. 72300, εηεία
Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Γσναικών «Κριηζάς»
Οη γπλαίθεο αζρνινύληαη κε ηελ Παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ θαη
αξηνζθεπαζκάησλ.
Σηλ. επικοινωνίας: 28410 – 51111
Σατ. Δ/νση: Κξηηζά, Σ.Κ. 720 51

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
Αγροηοβιοηετνικός σνεηαιριζμός «Ζ ΚΡΟΤΑΝΗΩΣΗΑ»
Οη πνιύ δξαζηήξηεο θαη
πξσηνπόξεο γπλαίθεο
ηνπ πλεηαηξηζκνύ,
ζε έλα θαιαίζζεην
ηδηόθηεην ρώξν, κε
πίζηε θαη ζεβαζκό ζηελ
παξάδνζε ηνπ ηόπνπ
ηνπο αιιά θαη ζθιεξή
δνπιεηά, παξαζθεπάδνπλ
παξαδνζηαθά πξντόληα κε
βάζε ην παξζέλν θξεηηθό
Κξνπζαληώηηθν ειαηόιαδν,
ηελ ζηαθίδα, ην θξαζί, ην κέιη, ηα ακύγδαια, ηα θαξύδηα θαη ηα δηάθνξα θξνύηα ηεο
πεξηνρήο. Μεξηθά από ηα πξντόληα ηνπο είλαη ην αλεβαηό θαιηηζνύλη, ην αλεβαηό
ηζηκπηηό θνπινύξη, ηα ακπγδαισηά, ηα θξαζάηα, ηα μεξνηήγαλα, ηα παμηκάδηα, νη
ρπινπίηεο, ηα γιπθά θνπηαιηνύ θαη ηαςηνύ (θαληαΐθη, κπαθιαβάο, γαιαθηνκπνύξεθν). Ο πλεηαηξηζκόο, έρνληαο νξγαλώζεη έλα δίθηπν πσιήζεσλ ζε πνιιέο
κεγάιεο πόιεηο ηεο ρώξαο αιιά θαη ζην εμσηεξηθό (Γεξκαλία) πξνσζεί ηα πξντόληα
ηνπ κε κεγάιε επηηπρία, θάλνληαο γλσζηή ζηνλ θόζκν ηελ παξαδνζηαθή θξεηηθή
δηαηξνθή.
Σηλ. επικοινωνίας: 2810711544
Σατ. Δ/νση: Κξνπζώλαο, Σ.Κ. 70001
Ηλεκτρονική Δ/νση: http://www.krousaniotissa.gr
Αγροηικός Γσναικείος Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Γήμοσ Γοργολαΐνης
«ΜΔΛΗΑΝΘΖ»
Οη δεκηνπξγηθέο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αμηνπνηώληαο ηα αγαζά ηεο
Κξεηηθήο Γεο ζε έλα ζύγρξνλν εξγαζηήξην, μαλαδσληαλεύνπλ ηηο ζπληαγέο πνπ
θιεξνλόκεζαλ από ηηο γηαγηάδεο ηνπο. ην πξαηήξηό ηνπο ζηνλ Άγην Μύξσλα κπνξεί
θαλείο λα γεπζεί θαη λα πξνκεζεπηεί κνλαδηθά θξεηηθά «θαινύδηα» όπσο ζακςάδεο,
γξηβαδάθηα,

μεξνηήγαλα,

θαιηηζνύληα,

ιπρλαξάθηα,

κεγάιε

πνηθηιία

από

αξηνζθεπάζκαηα, γιπθά ηαςηνύ (θαληαΐθη, γαιαθηνκπνύξεθν) θαη δηάθνξα
ζνθνιαηνεηδή. Με αμηνζεκείσην επαγγεικαηηζκό αιιά θαη ζεβαζκό ζηελ ηνπηθή
παξάδνζε παξέρνπλ ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο.
Σηλ. επικοινωνίας: 2810 – 722038
Σατ. Δ/νση: Άγηνο Μύξσλαο, Σ.Κ. 700 13

Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Γσναικών Κορθών «ΚΟΡΦΗΑΝΑ
ΚΑΛΟΛΟΪΓΗΑ»
Παλδαηζία από ηνπηθά θξεηηθά «Κνξθηαλά Καινινΐδηα» κπνξεί λα πξνκεζεπηεί
θαλείο από ηνλ πλεηαηξηζκό ησλ γπλαηθώλ. Καιηηζνύληα, ξαβηόιηα, ηζηκπηηά
θνπινπξάθηα, μεξνηήγαλα είλαη κεξηθά από ηα πξντόληα ηνπο. Με ηηο ππεξεζίεο
ηξνθνδνζίαο (catering) πνπ δηαζέηνπλ πξνσζνύλ κνλαδηθά ζε γεύζε θαη άξσκα
εδέζκαηα ηεο θξεηηθήο δηαηξνθήο.
Σηλ. επικοινωνίας: 2810 – 851282
Σατ. Δ/νση:Κνξθέο, Σ.Κ. 715 00

Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Γσναικών Μαράθοσ
«ΣΟ ΞΟΜΠΛΗΑΣΟ ΚΟΤΛΟΤΡΑΚΗ»

«Ξόμπλι για σε η αγάπη σοσ, κοσλούρι στολισμένο
να΄ τεις να μ΄ ονειρεύεσαι σε κήπο ανθισμένο.»
Σα μνκπιηαζηά θνπινπξάθηα, ηα ιαδνθνύινπξα, ηα θαιηηζνύληα, ηα μεξνηήγαλα
θ.ά. ζηα άμηα ρέξηα ησλ γπλαηθώλ ηνπ πλεηαηξηζκνύ γίλνληαη πξαγκαηηθέο
δεκηνπξγίεο πνπ αμίδεη θαλείο λα γεπηεί.
Σηλ. επικοινωνίας: 2810 – 521051
Σατ. Δ/νση: Μάξαζνο, Σ.Κ. 715 00

Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Γήμοσ Βιάννοσ «Ζ
ΔΡΓΑΝΟ»
ηε γλσζηή από αξραηνηάησλ ρξόλσλ πεξηνρή ηεο Δξγάλνπ, νη γπλαίθεο ηνπ
πλεηαηξηζκνύ κε πνιιή αγάπε, κεξάθη θαη δνπιεηά παξαζθεπάδνπλ ηνπηθά θξεηηθά
πξντόληα, όπσο ηα πεξίθεκα θαιηηζνύληα θαη μεξνηήγαλα, δηάθνξα αξηνζθεπάζκαηα,
βνπηήκαηα θαη γιπθά θνπηαιηνύ.
Σηλ. επικοινωνίας: 28950 – 41192
Σατ. Δ/νση: Έκπαξνο, Σ.Κ. 700 15
Γσναικείος σνεηαιριζμός Αζιηών Ζρακλείοσ Κρήηης
«ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΑΗΣΗΑΝΑ ΔΓΔΜΑΣΑ»
ε κηα πεξηνρή
πνπ μερσξίδεη
γηα ηελ πνηθηιία
θαη ηελ
πνηόηεηα ησλ
πξντόλησλ ηεο,
νη γπλαίθεο ηνπ
πλεηαηξηζκνύ
δέλνπλ αξκνληθά
ηελ παξάδνζε κε
ην ζήκεξα θαη κε
βάζε παιηέο
ζπηηηθέο ζπληαγέο,
παξαζθεπάδνπλ κεγάιε πνηθηιία ηνπηθώλ πξντόλησλ όπσο αξηνζθεπάζκαηα, (ςσκί,
θνπινπξάθηα, πνηθηιία παμηκαδηώλ), ιπρλαξάθηα, μεξνηήγαλα θ.ά.
Σηλ. επικοινωνίας: 2810 – 861568
Σατ. Δ/νση: Κάησ Αζίηεο, Σ.Κ. 700 03

Αγροηικός Οικοηετνικός Αγροηοσριζηικός σνεηαιριζμός Γήμοσ Ρούβα
«ΗΓΑΗΑ ΓΖ»
Οη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ, βάδνληαο ην κεξάθη
θαη ηελ ηέρλε ηνπο, παξαζθεπάδνπλ δηάθνξα ηνπηθά
πνηνηηθά πξντόληα, όπσο κεγάιε πνηθηιία ζε
ηνπξζηά (άγξην αγθηλαξάθη, δηάθνξα ιαραληθά,
βνιβνύο, θάπαξε, ακπειόθπιια), ιηαζηή
ηνκάηα κε ιάδη θαη ηπξί, μεξνηήγαλα,
θνπξακπηέδεο, θαιηηζνύληα, δηάθνξα
αξηνζθεπάζκαηα, ην κνλαδηθό μνκπιηαζηό
θξεηηθό θνπινύξη, γιπθά θνπηαιηνύ θαη
καξκειάδεο (λεξάηδη, γθξέηπ θξνπη,
πνξηνθάιη, ζύθν, ζηαθύιη, θπδώλη,
θξάνπια,).
Σηλ. επικοινωνίας: 28940 – 41600
Σατ. Δ/νση: Γέξγεξε, Σ.Κ. 700 03

Αγροηικός σνεηαιριζμός Γσναικών Αγίοσ Βαζιλείοσ Πεδιάδος «Βαζιλείων
Γλσκαζμός»
Όπσο θαη ε επσλπκία ηνπ, έηζη θαη ηα πξντόληα ηνπ πλεηαηξηζκνύ
ραξαθηεξίδνληαη από γιπθέο γεύζεηο. Παξαζθεπάδνπλ θπξίσο γιπθά θνπηαιηνύ
(θεξάζη, ζηαθύιη, λεξάληδη, θπδώλη, ιεκόλη, ζύθν, θαξόην) θαη είδε δαραξνπιαζηηθήο
(θνπξακπηέδεο,

κεινκαθάξνλα,

θξηηζίληα,

μεξνηήγαλα,

βνπηήκαηα, θξαζάηα θαη ζνπζακέληα θνπινύξηα).
Σηλ. επικοινωνίας: 2810 - 742318
Σατ. Διεύθσνση: Αγ. Βαζίιεηνο Πεδηάδαο, Σ.Κ. 70100

παμηκάδηα

κπύξαο,

Αγροηετνικός – Υειροηετνικός Οικοηετνικός Γσναικείος σνεηαιριζμός Γήμοσ
Γοσβών «Μίνθι»
Σα παξαδνζηαθά θξεηηθά αξηνζθεπάζκαηα όπσο επηάδπκν ςσκί κε θνπλελό,
αλεβαηό θνπινύξη κε πξνδύκη, θαιιηηζνύληα κε δπόζκν, ζηαθηδσηά κε θαξύδηα θαη
ζηαθίδεο, ιαδνθνύινπξα, βνπηήκαηα, γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο (ζύθν,
θξαγθόζπθν) απνηεινύλ ηα θπξηόηεξα πξντόληα ηνπ πλεηαηξηζκνύ.
Σηλ. επικοινωνίας: 28970 – 42331
Σατ. Διεύθσνση: Καιό Χσξηό Γήκνπ Γνπβώλ, Σ.Κ. 70014

Αγροηικός Γσναικείος σνεηαιριζμός Αρτανών «Αρτανών Γεύζεις»
ηηο Αξράλεο νη γπλαίθεο
ηνπ

πλεηαηξηζκνύ

παξα-

ζθεπάδνπλ από αξσκαηηθά
θξνύηα

ηεο

πεξηνρήο

γεπζηηθόηαηα γιπθά θνπηαιηνύ

θαη

καξκειάδεο

(ζηαθύιη, πνξηνθάιη, θνξόκειν,

ζύθν,

θπδώλη,

βεξίθνθν,

θεξάζη,

κνπζηα-

ιεπξηά), ηα ηνπηθά μεξνηήγαλα, θαη θαιηηζνύληα, δηάθνξα βνπηήκαηα θαζώο θαη ηνλ
κνλαδηθό ζε γεύζε μηλόρνληξν ηξαραλά.
Σηλ. επικοινωνίας: 2810 - 751968
Σατ. Διεύθσνση: Άλσ Αξραλέο, Σ.Κ. 70100
Αγροηοσριζηικός σνεηαιριζμός Γσναικών Γ. Ρούβα «Ηδαίες»
Οη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αζρνινύληαη κε ηε κνλαδηθή ηέρλε ηεο
θαιαζνπιεθηηθήο,

ρξεζηκνπνηώληαο

θπζηθά

πιηθά,

ζηηάξη,

θαιάκη

θ.ά.,

θαηαζθεπάδνπλ θαιάζηα θαη παλέξηα ζε κεγάιε πνηθηιία. Μνλαδηθέο ζε ζρέδηα θαη
ρξώκαηα είλαη θαη νη δηαθνζκεηηθέο μπινθαηαζθεπέο ηνπο.
Σηλ. Επικοινωνίας: 6937079304
Σατ. Διεύθσνση: Γεκαξρείν Γήκνπ Ρνύβα, Γέξγεξε, Σ.Κ. 70017

Αγροηικός Γσναικείος σνεηαιριζμός Καμάρων «Ορεινές Γεύζεις»
ηε λόηηα πιαγηά ηνπ Ψεινξείηε, ζην ρσξηό Κακάξεο ζην νπνίν βξίζθεηαη θαη ην
νκώλπκν ζπήιαην ησλ Κακαξώλ όπνπ αλαθαιύθζεθαλ ζεκαληηθόηαηα κηλσηθά
πνιύρξσκα αγγεία γλσζηά θαη σο θακαξατθά, δξαζηεξηνπνηείηαη ν γπλαηθείνο
αγξνηηθόο ζπλεηαηξηζκόο «Οξεηλέο Γεύζεηο». Οη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ
παξάγνπλ κε παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο ηνπηθά εδέζκαηα ηεο πεξηνρήο όπσο πίηεο κε
κπδήζξα - θαλέια θαη δάραξε, ζαξηθόπηηεο, πίηεο κε αγξηόρνξηα ηεο πεξηνρήο, γιπθά
θνπηαιηνύ από θξνύηα επνρήο θαη δηάθνξα βνπηήκαηα. Παξάιιεια, ζε ρώξν πνπ
έρεη παξαρσξεζεί από ηνλ Γήκν ιεηηνπξγνύλ γηα ηξεηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο
(Παξαζθεπή, άββαην θαη Κπξηαθή) ηαβέξλα καγεηξεύνληαο παξαδνζηαθά θξεηηθά
θαγεηά όπσο βξαζηό θξέαο, πηιάθη, καθαξόληα κε ηπξί, ρνηξηλό κε αγξηόρνξηα,
θνθθηληζηό θαη ηζηγαξηζηό θξέαο, θ.α.
Σηλ. επικοινωνίας: 6944931957
Σατ. Δ/νση: Καμάρες, Σ.Κ. 70017

Αγροηικός Γσναικείος σνεηαιριζμός Πόμπιας
Μέζα ζηε κεγαιύηεξε πεδηάδα ηεο Νόηηαο Κξήηεο, ζηε Μεζαξά, όπνπ
παξάγνληαη

νη

κεγαιύηεξεο

πνζόηεηεο

ππαίζξησλ

θαη

ζεξκνθεπηαθώλ

νπσξνθεπεπηηθώλ ηνπ λεζηνύ αιιά θαη εθιεθηό ειαηόιαδν, βξίζθεηαη ην ρσξηό πνπ
ππήξμε ην κεγαιύηεξν πλεπκαηηθό θέληξν νιόθιεξεο ηεο Μεζαξάο θαηά ηελ πεξίνδν
ηεο ηνπξθνθξαηίαο, ε Πόκπηα. νη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ρξεζηκνπνηώληαο ηα
εθιεθηά ηνπηθά πξντόληα θαη ηηο παξαδνζηαθέο ζπληαγέο ηεο πεξηνρήο ηνπο
παξαζθεπάδνπλ πίηεο ηεγαληνύ κε αγξηόρνξηα ή κε γιπθηά ή μηλή κπδήζξα,
ιπρλαξάθηα,

αλεβαηά

θαιηηζνύληα,

ζηαθηδσηά,

θξαζάηα

θνπινπξάθηα,

ιαδνθνύινπξα, ακπγδαισηά, θνπινπξάθηα θαξύδαο, μεξνηήγαλα, παμηκαδάθηα,θαη
ην νλνκαζηό γιπθό ςσκί ηνπο. Ο ζπλεηαηξηζκόο αλαιακβάλεη θαη ππεξεζίεο
ηξνθνδνζίαο.
Σηλ. επικοινωνίας: 6936743123
Σατ. Δ/νση: Πόκπηα Σ.Κ. 70400

Αγροτικός Υειροτετνικός Οικοτετνικός Γσναικείος σνεταιρισμός
Δημ. Διαμ. Υάρακα Δήμοσ Αστεροσσίων «Μελιστάλαττη
ηνπο πξόπνδεο ησλ Αζηεξνπζίσλ θαη ζηελ δπηηθή πιεπξά ηεο εύθνξεο πεδηάδαο
ηεο Μεζζαξάο, ζην ρσξηό Χάξαθαο, κηα νκάδα γπλαηθώλ ην 2010 απνθάζηζε λα
εθκεηαιιεπηεί ηα αγαζά πνπ ηνπο πξνζθέξεη απιόρεξα ε θξεηηθή γε θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ κε πνιύ κεξάθη ηα πξντόληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ Μειηζηάιαρηε:
βνπηήκαηα, μεξνηήγαλα, θαιηηζνύληα, μηκπιηαζηά θνπινύξηα, γιπθά θνπηαιηνύ, ςσκί
θ.ά.
Σηλ. επικοινωνίας: 283770929
Σατ. Δ/νση: Χάξαθαο Μνλνθαηζίνπ, Σ.Κ. 700 10

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΡΕΘΤΜΝΗ
σνεηαιριζμός «ΡΑΔΣΗ» Ανωγείων Μσλοποηάμοσ
ηα όκνξθα
Αλώγεηα, νη
γπλαίθεο ηνπ
πλεηαηξηζκνύ
παξαζθεπάδνπλ
ππέξνρα
θξεηηθά
παξαδνζηαθά
πξντόληα, όπσο
ην αλσγεηαλό
θνπινύξη, ηα
πεληαλόζηηκα
θαιηηζνύληα, ηα μεξνηήγαλα θαη δηάθνξα είδε δαραξνπιαζηηθήο.
Σηλ. επικοινωνίας: 28340 – 31820
Σατ. Δ/νση: Αλώγεηα Μπινπνηάκνπ, Σ.Κ. 740 51

σνεηαιριζμός Γσναικών Αποζηόλων «Δραηώ»
Οη γπλαίθεο ηνπ
πλεηαηξηζκνύ
παξαζθεπάδνπλ κε
πνιύ κεξάθη θαη
ζεβαζκό

ζηελ

παξάδνζε

γιπθά

θνπηαιηνύ

θαη

καξκειάδεο

από

ηνπηθά

θξνύηα

(λεξάληδη,
πνξηνθάιη,
θξάνπια,
δακάζθελν,
ζηαθύιη,

θ.ά.),

δπκαξηθά
(ρπινπίηεο,
μηλόρνληξν), ηνπξζηά (αγθηλάξεο, βνιβνί, πηπεξηέο) θαη πειηέ ηνκάηαο.
Σηλ. επικοινωνίας: 28330 – 22078
Σατ. Δ/νση: Απνζηόινπο Ακαξίνπ, Ρέζπκλν, Σ.Κ. 74061

Αγροηικός Οικοηετνικός Αγροβιοηετνικός Αγροηοσριζηικός σνεηαιριζμός
«Δζηία»
Σα πξντόληα ηνπ γπλαηθείνπ ζπλεηαηξηζκνύ είλαη παξαδνζηαθά γιπθά
θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο.
Σηλ. επικοινωνίας: 28320 – 55100
Σατ. Δ/νση: Οηθηζκόο Παιέ, Γ.Γ. Κνμαξέ, Φνίληθαο, Σ.Κ. 74 053

Γσναικείος Αγροηικός σνεηαιριζμός Περάμαηος «Άνθεια»
Οη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ αζρνινύληαη κε ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ
πξντόλησλ.
Σηλ. επικοινωνίας: 28340 – 22633
Σατ. Δ/νση: Πέξακα, Σ.Κ. 740 52

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΥΑΝΙΩΝ
Αγροηοσριζηικός σνεηαιριζμός Γσναικών Γαβαλοτωρίοσ
ηα θαιαίζζεηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ηνπ πλεηαηξηζκνύ
ν επηζθέπηεο έρεη ηελ
επθαηξία λα απνιαύζεη

ηελ

θξεηηθή

θηινμελία, λα γεπζεί

ηα

θαγεηά

θξεηηθά
θαη

λα

ζπκκεηάζρεη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αγξνθηήκαηνο (π.ρ. ζπιινγή ησλ θαξπώλ,
θαιιηέξγεηα ιαραληθώλ θ.ά.). Ζ κνλαδηθή ηέρλε πιεμίκαηνο δαληέιαο κε θνπαλέιηα
αλαβηώλεη ζηα επηδέμηα ρέξηα ησλ γπλαηθώλ πνπ θξαηνύλ δσληαλή ηελ ηδηαίηεξε
παξάδνζε ηνπ ρσξηνύ, πνπ δηαζέηεη ζρεηηθό κνπζείν πινύζην ζε εθζέκαηα.
Σηλ. επικοινωνίας: 28250 – 22038, –22625
Σατ. Δ/νση: Γαβαινρώξη, Σ.Κ. 73 008

Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Καράνοσ «Ζ ΑΓΡΟΣΗΑ»

Ο πλεηαηξηζκόο παξάγεη
κεγάιε πνηθηιία από ηνπηθά
πξντόληα όπσο ζηαθνβνύηπξν,
δπκαξηθά (μηλόρνληξν ηξαραλά,
ρπινπίηεο), μεξνηήγαλα,
απγνθαιάκαξα, δηάθνξα είδε
ηνπξζηώλ (βνιβνί, πηπεξηέο),
γιπθά θνπηαιηνύ, καξκειάδεο, θνπινπξάθηα θαη
δηαηεξεί ειηέο θαη
κπδήζξα ζην ειαηόιαδν.
Σηλ. επικοινωνίας: 28210 - 67107
Σατ. Δ/νση: Κάξαλνο, Σ.Κ. 73005

Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Γσναικών Παλαιών Ροσμάηων Γήμοσ
Βοσκολιών «Ζ αρτόνηιζζα»
Δκπλεόκελεο από ηελ πινύζηα Κξεηηθή γαζηξνλνκηθή παξάδνζε νη γπλαίθεο
πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ηνπο ηνπηθό παξαδνζηαθό ρνλδξό
ηξαραλά, παζηέιη, γιπθά θνπηαιηνύ ελώ αζρνινύληαη θαη κε ηελ νηθνηερλία.
Σηλ. επικοινωνίας: 28240 – 41442
Σατ. Δ/νση: Παιαηά Ρνύκαηα, Σ.Κ. 730 02

