ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ
Γεωπγοηοςπιζηικόρ Βιοηεσνικόρ ζςνεηαιπιζμόρ Απάσωβαρ
«Η ΚΤΠΑΡΙΟ »
Οη

δξαζηήξηεο

γπλαίθεο

ηνπ

πλεηαηξηζκνύ, πξσηνπόξεο ζηελ
πινπνίεζε

ηεο

ζπλεηαηξηζηηθήο

ηδέαο, ιεηηνπξγνύλ εδώ θαη ρξόληα
παλέκνξθα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα,

πξνζθέξνληαο

κνλαδηθή

θηινμελία ζηνπο επηζθέπηεο. Με
ηδηαίηεξε επηηπρία επηδίδνληαη ζηελ
θαηαζθεπή

ρξπζνθεληεκάησλ

ζε

παξαδνζηαθέο ζηνιέο θαη ζε εθθιεζηαζηηθά είδε, ελώ πθαίλνπλ ζε παξαδνζηαθνύο
αξγαιεηνύο ηα πεξίθεκα πινπκηζηά πθαληά, αλαβηώλνληαο ηελ ηνπηθή παξάδνζε,.
Σηλ. επικοινωνίας: 22670 – 31701,– 31021
Σατ. Γ/νση: Αξάρσβα, Σ.Κ. 32 004

ςνεηαιπιζμόρ γςναικών πποζθςγικού ζςνοικιζμού Θήβαρ
«Σο Μοζσοκάπθι»
Με ηδηαίηεξν κεξάθη νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ παξαζθεπάδνπλ παξαδνζηαθά
πξντόληα, όπσο δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο), κεγάιε πνηθηιία από πίηεο, γιπθά
θνπηαιηνύ, καξκειάδεο θαη ιηθέξ από ηνπηθά θξνύηα.
Σηλ. επικοινωνίας: 22620 – 80433
Σατ. Γ/νση: κύξλεο 33 Παιαηόο πλνηθηζκόο Θήβαο Σ.Κ. 32 200 ΘΗΒΑ.

Αγποηοςπιζηικόρ Αγποηοβιοηεσνικόρ Αγποοικοηεσνικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών
Γήμος Γαύλειαρ «ΦΙΛΟΜΗΛΑ»

ηε γλσζηή από αξραηνηάησλ
ρξόλσλ Γαύιεηα, νη γπλαίθεο ηνπ
πλεηαηξηζκνύ κε πνιύ θέθη θαη κεξάθη
παξαζθεπάδνπλ παξαδνζηαθά πξντόληα
όπσο δπκαξηθά, γιπθά θνπηαιηνύ θαη
ηαςηνύ, ηα νπνία νη επηζθέπηεο κπνξνύλ
λα δνθηκάζνπλ ζηνλ παλέκνξθν
ηδηόθηεην ρώξν ηνπο.

Σηλ. επικοινωνίας: 6948087574
Σατ. Γιεύθσνση: Γαύιεηα, Σ.Κ. 32008,
Ληβαδεηά

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΤΒΟΙΑ
Ππόηςπορ Αναπηςξιακόρ ςνεηαιπιζμόρ Οικοηεσνίαρ, ηποηεσνίαρ,
Αγποηοβιομησανίαρ Πεπιοσήρ Κύμηρ ΠΑΟΑΠ
Η κνλαδηθή ηέρλε ηεο ζεξνηξνθίαο αλαβηώλεη κέζα από ηηο ππέξνρεο ρεηξνπνίεηεο
θαηαζθεπέο ησλ γπλαηθώλ ηνπ πλεηαηξηζκνύ, όπσο θνπθνπιάξηθα θάδξα, πθαληέο
πεηζέηεο κε αδνύξ θαη θνπκηώηηθε δεζηά θ.ά.
Σηλ. επικοινωνίας: 22220 – 23352
Σατ. Γ/νση: Κύκε, Σ.Κ. 34003

Οικοηεσνικόρ ςνεηαιπιζμοόρ Γςναικών Παπαλίαρ Αςλίδαρ
«ΔΤΩΥΙΑ»
Αζρνιείηαη κε ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ.
Σηλ. επικοινωνίας: 22210 – 38622
Σατ. Γ/νση: Παξαιία Απιίδαο , Σ.Κ. 34100 Υαιθίδα

Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Γήμος Αςλώνορ «AVALONA»
Αμηνπνηώληαο ηελ
ηνπηθή αγξνηηθή
παξαγσγή θαη
ρξεζηκνπνηώληαο
παξαδνζηαθέο
ζπληαγέο νη γπλαίθεο
ηνπ πλεηαηξηζκνύ
παξαζθεπάδνπλ
κεγάιε πνηθηιία
πξντόλησλ, όπσο
δπκαξηθά, πίηεο,
αξηνζθεπάζκαηα, ηνπηθά ακπγδαισηά, γιπθά θνπηαιηνύ, καξκειάδεο, ιηθέξ θαη
πξντόληα κε βάζε ην κνύζην (κνπζηαιεπξηά, ζνπηδνύθη, πεηηκέδη). Πξνζθέξνπλ,
επίζεο, ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering).
Σηλ. Δπικοινωνίας: 22230 – 32210
Σατ. Γ/νση: Υάληα Απισλάξη , Σ.Κ 34009 Δύβνηα
Ηλεκτρονική Γ/νση: www.avalona.gr

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ
Γςναικείορ ςνεηαιπιζμόρ Λαϊκήρ Σέσνηρ «ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ»
ην γξαθηθό Καξπελήζη
«ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ»

πνπ

δξαζηεξηνπνηείηαη

αζρνιείηαη

κε

ηελ

ν

Γπλαηθείνο

παξαζθεπή

πλεηαηξηζκόο

ηνπηθώλ

πξντόλησλ,

αθνινπζώληαο πηζηά ηελ παξάδνζε, όπσο δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο), γιπθά
θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο (θαξύδη, άγξην βαηόκνπξν, θεξάζη, βύζζηλν θαη θάζηαλν)
θαη παξάιιεια παξέρνπλ ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering).
Σηλ. επικοινωνίας: 22370 – 80673
Σατ. Γ/νση: 2ν ρηι. Καξπελεζίνπ – Λακίαο, Καξπελήζη, Σ.Κ. 36100

