ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ
σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Περηοτής οθάδωλ
Οη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αλαβηώλνπλ ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή
ελδπκαζία, θαηαζθεπάδνληαο θαηαπιεθηηθέο θνξεζηέο ζε ζρέδηα θαη ρξώκαηα
(θαξαγθνύλα, ηζνιηά θ.ά.).
Σηλ. επικοινωνίας: 24430 – 22974, – 22312
Σατ. Δ/νση: ΚΑΠΖ νθάδσλ, Σ.Κ. 43 100 Καξδίηζα
σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ»
ην όκνξθν Μνπδάθη νη
γπλαίθεο

ηνπ

ξηζκνύ,

πηζηέο

πλεηαηζηελ

παξάδνζε παξαζθεπάδνπλ
δπκαξηθά (ρπινπίηεο, ηξαραλά), βνπηήκαηα, γιπθά
θνπηαιηνύ (θεξάζη, ζύθν,
ζηαθύιη, θνινθύζη, αθηηλίδην, θαξόην) θαη ηνπξζηά
ελώ

ζπιιέγνπλ

θαη

πξνσζνύλ ζηελ αγνξά αξσκαηηθά θπηά (ξίγαλε, δάθλε, ηζάη ηνπ βνπλνπ θ.ά.).
Δπίζεο αζρνινύληαη κε ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering) θαη παξαζθεπάδνπλ
λνζηηκόηαηα εδέζκαηα αμηνπνηώληαο ηηο ζπληαγέο ησλ γηαγηάδσλ ηνπο.
Σηλ. επικοινωνίας: 24450 – 43133
Σατ. Δ/νση: Μνπδάθη, Σ.Κ. 430 60
Αγροηοσρηζηηθός θαη Οηθοηετληθός σλεηαηρηζκός Γήκοσ Μελειαΐδος
Αμηνπνηώληαο ηελ πινύζηα παξαγσγή ηεο πεξηνρήο ζε θξνύηα θαη ιαραληθά νη
γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ παξαζθεπάδνπλ κεγάιε πνηθηιία γιπθώλ θνπηαιηνύ
(ξεηδέιη, απνμεξακέλν ζύθν ζε πεηηκέδη, θαξύδη, θνινθύζη, θαξπνύδη, πεπόλη,
ηξηαληάθπιιν, ηνκαηάθη, πηπεξηά, θνπλνππίδη, θξάπα θ.ά.), δπκαξηθά (ρπινπίηεο,

ηξαραλά) θαη ζάιηζα από ιηαζηή ηνκάηα, ελώ ζπιιέγνπλ θαη ζπζθεπάδνπλ
αξσκαηηθά θπηά από ηηο γύξσ πεξηνρέο.
Σηλ. επικοινωνίας: 24430 – 22987, – 70603
Σατ. Δ/νση: Θξαςίκη, Σ.Κ. 43 3 00

Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Γήκοσ Ηηάκοσ
Ο πλεηαηξηζκόο έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην Καξνπιέζη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ
παξαζθεπή

γιπθώλ

θνπηαιηνύ

(ξεηζέιη,

θαξύδη,

ζύθν,

πεηηκεδάην

κήιν,

κειηηδαλάθη), ζηε ζπιινγή αξσκαηηθώλ θπηώλ (κειηζζόρνξην, βάιζακν, ξίγαλε,
ηζάη ηνπ βνπλνύ) θαη ζηε δεκηνπξγία δηαθνζκεηηθώλ θεξηώλ από κειηζζνθέξη.
Σηλ. επικοινωνίας: 24410 – 42981
Σατ. Δ/νση: Παιηάισλα Καξδίηζαο, Σ.Κ.43100

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΑΡΗΑ
Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκώλ Γσλαηθώλ Γεραθαρίοσ Αγηάς «Σο τεηροποίεηο»
ηελ εύθνξε πεξηνρή
ηεο Αγηάο νη γπλαίθεο ηνπ
πλεηαηξηζκνύ «Σν
ρεηξνπνίεην»
αζρνινύληαη κε ηελ
παξαζθεπή
παξαδνζηαθώλ εηδώλ
αξηνπνηίαο θαη
δαραξνπιαζηηθήο,
παξέρνληαο θαη
ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο
(catering).
Σηλ. επικοινωνίας: 24940 – 41001
Σατ. Δ/νση: Πάξνδνο Λαξίζεο, Αγηά Λάξηζαο, Σ.Κ. 400 03

Αγροηηθός Μεηαποηεηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Ληβαδίοσ
Οη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ, ζην γξαθηθό ρσξηό ηνπο, πξνζθέξνπλ ζην
εζηηαηόξην πνπ ιεηηνπξγνύλ ηνπηθέο γαζηξηκαξγηθέο απνιαύζεηο όπσο γηαπξάθηα,
κπαληδαβνύζα (παξαδνζηαθό παζραιηλό θαγεηό), αξλάθη ζηε γάζηξα, κεγάιε
πνηθηιία από πίηεο (κειηηδαλόπηηα, πξαζόπηηα, θξεαηόπηηα, ηπξόπηηα, ζπαλαθόπηηα)
θαη επίζεο παξαζθεπάδνπλ δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο) αξηνζθεπάζκαηα θαη
γιπθά θνπηαιηνύ (αγξηνθάξπνπδν, αγξηόζπθν, κειηηδαλάθη, θαξπδάθη, θνινθύζη).
Σηλ. επικοινωνίας: 24930 – 41820
Σατ. Δ/νση: Ληβάδη, Σ.Κ. 400 02

Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Γόλλωλ «ΑΝΣΗΓΟΝΗΓΔ»
Δθκεηαιιεπόκελεο ηελ πινύζηα αγξνηηθή παξαγσγή ηεο πεξηνρήο, νη γπλαίθεο ηνπ
πλεηαηξηζκνύ παξαζθεπάδνπλ ηνπηθά παξαδνζηαθά πξντόληα όπσο παξαδνζηαθέο
πίηεο, θαηζακάθη, κπνκπόηα, δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο), γιπθά ηαςηνύ, γιπθά
θνπηαιηνύ (ξηηδέιη κε πεηηκέδη), καξκειάδεο, ιηθέξ, αξσκαηηθό ειαηόιαδν θαη
ζαπνύλη ελώ δηαηεξνύλ ειηέο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Μηα άιιε δξαζηεξηόηεηα ηνπ
πλεηαηξηζκνύ είλαη ε πξνζθνξά ππεξεζηώλ ηξνθνδνζίαο (catering).
Σηλ. επικοινωνίας: 2945300396
Σατ. Δ/νση: Γόλλνη, Σ.Κ. 40004
Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Διεσζεραί «Καιιηγεύζης»
Ζ

πινύζηα

παξαγσγή

ηεο

πεξηνρήο ζε θξνύηα ζηα ρέξηα ησλ
γπλαηθώλ

ηνπ

πλεηαηξηζκνύ

γίλεηαη εύγεζηα γιπθά θνπηαιηνύ
(θεξάζη, κειηηδαλάθη, πνξηνθάιη,
θαξύδη, ζύθν θ.ά.) θαη καξκειάδεο.
Νόζηηκα αξηνζθεπάζκαηα, γιπθά
ηαςηνύ (κπαθιαβάο, ξαβαλί, ξπδόπηηα) δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο), ιηθέξ
(ρακνθέξαζα Οιύκπνπ, μηλνξόηδα), πίηεο, πξντόληα ειηάο, κπνκπόηα, θαηζακάθη,
πεηηκέδη, ξεηζέιη θαη ιηαζηέο ηνκάηεο ζπκπιεξώλνπλ ηελ νκάδα ησλ γεπζηηθώλ ηνπο
παξαζθεπαζκάησλ.
Σηλ. επικοινωνίας: 2410 – 811400
Σατ. Διεύθσνση: Διεπζεξέο, Σ.Κ. 41500
Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Αηγάλες «Οιύκπηες Γεκηοσργίες»
ηνπο πξόπνδεο ηνπ Οιύκπνπ ζην γξαθηθό ρσξηό Αηγάλε νη γπλαίθεο ηνπ
πλεηαηξηζκνύ ζπλδπάδνληαο ηελ πείξα ησλ κεγαιπηέξσλ κε θαηλνύξηεο, πξσηόηππεο
ηδέεο, παξάγνπλ μερσξηζηά πξντόληα πνπ αμίδεη λα δνθηκάζεη θαλείο όπσο δπκαξηθά
(ρπινπίηεο, ηξαραλά), ιηαζηή ληνκάηα, γιπθά θνπηαιηνύ (θπδώλη, πνξηνθάιη, ξηηζέιη,
αθηηλίδην) θαη καξκειάδεο ζε κεγάιε πνηθηιία.
Σηλ. επικοινωνίας: 24950 - 95370
Σατ. Διεύθσνση: Αηγάλε Λάξηζαο, Σ.Κ. 40007

Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Αμπελακίων Λάρισας
ηα ηζηνξηθά Ακπειάθηα ιεηηνπξγεί έλαο από ηνπο πξώηνπο γπλαηθείνπο
αγξνηνπξηζηηθνύο πλεηαηξηζκνύο. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνύ, κε πνιύ δεζηαζηά
θαη κεξάθη, πξνζθέξνπλ ζηνλ επηζθέπηε θηινμελία ζηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα
πνπ δηαζέηνπλ.
Σει. επηθνηλσλίαο: 2410617418
Σαρ. Γ/λζε: Ακπειάθηα, Σ.Κ. 412 21
ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΑΓΝΗΙΑ
Γσλαηθείος Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Εαγοράς
Ζ

Εαγνξά,

θεθαινρώξη

ηνπ

Πειίνπ, έρεη πινύζηα πνιηηηζηηθή
παξάδνζε ηελ νπνία κέρξη ζήκεξα
δηαηεξνύλ δσληαλή νη θάηνηθνί ηεο.
Οη

γπλαίθεο

ηνπ

πλεηαηξηζκνύ

παξαζθεπάδνπλ θαη πξνσζνύλ ζηελ
αγνξά

κεγάιε

παξαδνζηαθώλ

πνηθηιία

πξντόλησλ

όπσο

γιπθά ηαςηνύ, γιπθά θνπηαιηνύ θαη
καξκειάδεο, (θηξίθη, κήιν, θάζηαλν,
ζύθν,

θπδώλη,

θεξάζη,

θαξόην,

θνινθύζη, πνξηνθάιη θ.ά.), ιηθέξ
(θαξύδη,

βαηόκνπξν,

βεξίθνθν,

βύζζηλν), αξσκαηηθό ιάδη θαη μύδη
θαζώο θαη ην νλνκαζηό ηνπξζί
ηζηηζίξαπια. ην εθζεηήξηό ηνπο κπνξεί θαλείο λα πξνκεζεπηεί ζπλζέζεηο
απνμεξακέλσλ ινπινπδηώλ.
ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ γπλαηθώλ πεξηιακβάλεηαη ε παξνρή ππεξεζηώλ
ηξνθνδνζίαο (catering) θαζώο θαη ε παξνρή θηινμελίαο ζην αλαθαηληζκέλν αξρνληηθό
Γξαθνπνύινπ, όπνπ νη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα απνιαύζνπλ έλα πινύζην πξσηλό κε
πξντόληα ηνπ πλεηαηξηζκνύ.
Σηλ. επικοινωνίας: 24260 – 23566
Σατ. Δ/νση: Εαγνξά, Σ.Κ. 37001

Γσλαηθείος Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Πορηαρηάς
Αλεθνξίδνληαο

πξνο

ηα

ρσξηά ηνπ Πειίνπ, ζπλαληά
θαλείο ηελ Πνξηαξηά, ρσξηό
κε πινύζηα παξάδνζε. Οη
δξαζηήξηεο

γπλαίθεο

πλεηαηξηζκνύ,
αγάπε

θαη

κε

ηνπ
πνιύ

κεξάθη,

παξαζθεπάδνπλ παξαδνζηαθά πξντόληα όπσο δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο) θαη
γιπθά θνπηαιηνύ από ηνπηθά θξνύηα (θηξίθη, κήιν, θάζηαλν, θ.ά.). Παξέρνπλ,
επίζεο, κε επηηπρία ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering).
Σηλ. επικοινωνίας: 24280 – 99928
Σατ. Δ/νση: Πνξηαξηά, Σ.Κ. 37011
Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Αλειίοσ, Οκάδα Γσλαηθώλ
«Αλειηώηηθα – ηα αιιηώηηθα»
ε

έλα

όκνξθα

δηακνξθσκέλν

θαηάζηεκα,

νη γπλαίθεο δηαζέηνπλ ηα
παξαδνζηαθά πξντόληα πνπ
παξαζθεπάδνπλ κε πνιύ θέθη
θαη κεξάθη όπσο ηζνπξέθηα,
πίηεο (ηπξόπηηα, ρνξηόπηηα,
θνινθπζόπηηα),

γιπθά

ηαςηνύ (κπαθιαβά), γιπθά
θνπηαιηνύ, καξκειάδεο θαη ιηθέξ
από ηνπηθά θξνύηα, δηάθνξα ηνπξζηά, (ηα ηζηηζίξαβια),
ειηέο θαη αξσκαηηθά ιάδηα. Πξνζθέξνπλ, επίζεο, ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering).
Σηλ. επικοινωνίας: 24260 – 31329
Σατ. Δ/νση: Αλήιην, Σ.Κ. 370 01

Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός ελοηθηαδοκέλωλ δωκαηίωλ
Πειίοσ Περητώρωλ θαη Νήζωλ «Ζ ΜΔΛΗΑ»
ηα παλέκνξθα ρσξηά ηνπ Πειίνπ, νξεηλά θαη παξαζαιάζζηα, όπσο ζηελ
Σζαγθαξάδα, ζην Ξπξίρη, ζηνλ Κηζζό θαη ζην Αλήιην, νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ
ιεηηνπξγνύλ αγξνηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, πξνζθέξνληαο θηινμελία θαζ’όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Γηαζέηνπλ 20 θαιαίζζεηα θαηαιύκαηα κε πέληε δσκάηηα ην
θαζέλα.
Σηλ. επικοινωνίας: 24210 – 57229, 24210 – 54833, 24260 – 49517, – 49772
Σατ. Διεύθσνση: Γηνζθνύξσλ 21 Α, Νέα Γεκεηξηάδα, Σ.Κ. 38222
Γσλαηθείος Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Πηειεού «ΦΣΔΛΗΑ»
ην γλσζηό από
ηελ

κπθελατθή

επνρή ρσξηό ηνπ
Πηειενύ, ην θαηάθπην από ειηέο, κε
πινύζηεο θπζηθέο
νκνξθηέο θαη καγεπηηθέο παξαιίεο,
δξαζηεξηνπνηείηαη
κε ηδηαίηεξε επηηπρία ν Γπλαηθείνο
πλεηαηξηζκόο «Ζ Φηειηά». Οη γπλαίθεο αμηνπνηώληαο ηε κεγάιε πνηθηιία ησλ
ηνπηθώλ πξντόλησλ παξαζθεπάδνπλ λνζηηκόηαηεο πίηεο, γεπζηηθόηαηα βνπηήκαηα ζε
κεγάιε πνηθηιία, δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο), γιπθά θνπηαιηνύ, καξκειάδεο θαη
ιηθέξ από ηνπηθά θξνύηα, ζαπνύλη από ειαηόιαδν, αξσκαηηθό ιάδη θαη μύδη, ελώ
ζπιιέγνπλ

θαη

ζπζθεπάδνπλ

αξσκαηηθά

θπηά.

Χξεζηκνπνηώληαο

ηνπηθέο

παξαδνζηαθέο ζπληαγέο ζπληεξνύλ ζε ειαηόιαδν θηιέην γαύξνπ, πξνζθέξνληαο
ζηνπο ιάηξεηο ηνπ νύδνπ έλαλ ππέξνρν κεδέ.
Σηλ. επικοινωνίας: 2422029400
Σατ. Δ/νση: Πηειεόο, Σ.Κ. 370 07

Αγροηηθός Αλζοθοκηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μαθρσράτες «Ζ ΓΑΡΓΔΝΗΑ»
ηελ θαηαπξάζηλε θαη νιάλζηζηε Μαθξπξάρε, νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ
αζρνινύληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη δηαθίλεζε θαιισπηζηηθώλ θπηώλ όπσο
γαξδέληεο, θακέιηεο, αδαιέεο, θνύιηα, κπνπγαξίληα, νξηαλζίεο (άζπξεο, κπιε, ξνδ),
ηβίζθνπο, γηαζεκί θ.ά. ηα νπνία κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα πξνκεζεπηεί από ην
εθζεηήξηό ηνπο.
Σηλ. επικοινωνίας: 24260 - 31380
Σατ. Δ/νση: Μαθξπξάρε, Σ.Κ. 37001
Γσλαηθείος Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Γιώζζας θοπέιοσ «Ζ ΓΛΩΗΩΣΗΑ»
Οη κνλαδηθέο ζθνπειίηηθεο γεύζεηο αλαβηώλνπλ κέζα από ηα λόζηηκα παξαδνζηαθά
πξντόληα πνπ παξάγεη ν ζπλεηαηξηζκόο «ΓΛΩΗΩΣΗΑ», όπσο είλαη ηα
ζθνπειίηηθα ακπγδαισηά ρακαιηά ζε ζρήκα αζηεξηνύ, ε παξαδνζηαθή ζθνπειίηηθε
πίηα θαη δηάθνξα πεληαλόζηηκα αξηνζθεπάζκαηα. Ζ κεγάιε ηνπηθή παξαγσγή ζην
λεζί ζε δακάζθελα αμηνπνηείηαη άξηζηα από ηηο γπλαίθεο πνπ παξαζθεπάδνπλ
καξκειάδεο θαη ην κνλαδηθό «απγάην» γιπθό θνπηαιηνύ.
Σηλ. επικοινωνίας: 24240,– 33590
Σατ. Δ/νση: Γιώζζα θνπέινπ, Σ.Κ. 37004
Γσλαηθείος Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Γήκοσ Αιολλήζοσ «ΗΚΟ»
ην όκνξθν λεζί ηεο Αινλλήζνπ, νη γπλαίθεο
ηνπ

πλεηαηξηζκνύ

ιεπόκελεο

ηελ

«ΗΚΟ»,

εθκεηαι-

πινύζηα

ηνπηθή

παξάδνζε, παξαζθεπάδνπλ κνλαδηθά
παξαδνζηαθά πξντόληα, όπσο

ακπ-

γδαισηά (αινλλεζώηηθα ρακαιηά γηα
γάκνπο), δηάθνξεο πίηεο, θνπξακπηέδεο,
γιπθά ηαςηνύ, γιπθά θνπηαιηνύ, ζαπνύλη από
ειαηόιαδν, ηνπξζί από θξίηακν θαη από ηδηηδίξαθν, δηαηεξνύλ ειηέο, ελώ ζπιιέγνπλ
θαη ζπζθεπάδνπλ πνηθηιία αξσκαηηθώλ θπηώλ. Σν πξντόλ, γηα ην νπνίν θεκίδεηαη
πεξηζζόηεξν ν πλεηαηξηζκόο είλαη ην θηιέην ηόλνπ, εμαηξεηηθόο νπδνκεδέο.
Σηλ. επικοινωνίας: 24240 – 65180
Σατ. Δ/νση: Αιόλλεζνο, Σ.Κ. 37005

Γσλαηθείος Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Ηωιθού «ΣΟ ΡΟΓΗ»
ηελ αξραία Ησιθό ηνπ βαζηιηά Ηάζσλα, νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ «ΣΟ
ΡΟΓΗ»

αλαβηώλνπλ

ηελ

πινύζηα

γαζηξνλνκηθή

παξάδνζε

ηεο

πεξηνρήο

παξαζθεπάδνληαο παξαδνζηαθά πξντόληα όπσο αξηνζθεπάζκαηα, αικπξά εδέζκαηα
(πίηεο, ηνπξζί από ηζηηζίξαπια θαη από γαύξν μηδάην θ.ά.), ξνδόμπδν, γιπθά
θνπηαιηνύ, καξκειάδεο θαη γιπθά ηαςηνύ. πιιέγνπλ θαη πξνσζνύλ ζηελ αγνξά
αξσκαηηθά θπηά.
Σηλ. επικοινωνίας: 24210 – 56566
Σατ. Δ/νση: Άγηνο Ολνύθξηνο Ησιθνύ, Ρήγα Φεξαίνπ – Πηηζηώξε, Βόινο, ΣΚ 38500
Γσλαηθείος Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Σρηθερίοσ Νοηίοσ Πειίοσ
Οη γπλαίθεο ηνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Σξηθεξίνπ αζρνινύληαη κε ηελ
παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ.
Σηλ. επικοινωνίας: 24230 - 91231
Σατ. Δ/νση: Σξίθεξη, Σ.Κ. 37 004
Γσλαηθείος Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Γ.Γ.έζθιοσ Γήκοσ Αηζωλείας
«Σο Φηάζκα»
ην ρσξηό έζθιν, κε ηελ
πινύζηα «βιάρηθε» παξάδνζε,
νη γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ
θεκίδνληαη γηα ηηο εμαηξεηηθέο
παξαδνζηαθέο

πίηεο

πνπ

θάλνπλ, όπσο ηζνπθληδόπηηα,
ηξαραλόπηηα,
θξεκκπδόπηηα

ξηδόπηηα,
θαη

ην

παξαδνζηαθό ςσκί θηάζκα
πνπ

θνπζθώλεη

θπζηθά,

ρσξίο

πξνζζήθε δηνγθνληηθώλ πιώλ. Παξαζθεπάδνπλ επίζεο παξαδνζηαθά γιπθά
(ακύγδαιν, θαξόην) θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο ηόζν κε παξαδνζηαθά
θαγεηά όζν θαη κε κνληέξλα καγεηξηθή, ράξηο ηελ ζεθ πνπ δηαζέηνπλ.
Σηλ. επικοινωνίας: 24210 – 95076
Δ/νση Επικοινωνίας: έζθν, Σ.Κ. 38500

Αγροηοσρηζηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Βσδίηζας «Δζπερίδες»
ε έλα δεζηό πεξηβάιινλ όπνπ ην ζύγρξνλν αγθαιηάδεη ην παξαδνζηαθό, νη
γπλαίθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ δηαζώδνπλ θαη δηαδίδνπλ ηελ παξάδνζε από γεληά ζε
γεληά κέζα από ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ πςειήο πνηόηεηαο κε
ζπληαγέο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Πειίνπ. ην
ζπλεηαηξηζκό κπνξεί θαλείο λα πξνκεζεπηεί γιπθά θνπηαιηνύ (θηξίθη, πεξγακόλην,
θαξπδάθη), γιπθά ηαςηνύ, ιηθέξ, θνπινπξάθηα θαζώο θαη δηάθνξα είδε πηηώλ
(ηπξόπηηα, ρνξηόπηηα, θνινθπζόπηηα, πηπεξόπηηα, θνηόπηηα).
Σηλ. επικοινωνίας: 24230 – 86717
Σατ. Δ/νση: Βπδίηζα, Σ.Κ. 370 10

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Αζπροθθιεζηάς Σρηθάιωλ
Αμηνπνηώληαο ηα ηνπηθά πξντόληα νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ παξαζθεπάδνπλ
δηάθνξα δπκαξηθά (ηξαραλά, ρπινπίηεο), γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο (θπδώλη,
θνινθύζη, ζύθν, θαξύδη, θεξάζη, θ.ά.).
Σηλ. επικοινωνίας: 24320 – 94458
Σατ. Διεύθσνση: Αζπξνθθιεζηά, Αγηόθπιιν, Σ.Κ. 420 34

σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Περηοσιίοσ Σρηθάιωλ
ην πνιύ όκνξθν θαη νξεηλό Πεξηνύιη δξαζηεξηνπνηείηαη ν νκώλπκνο γπλαηθείνο
πλεηαηξηζκόο, παξαζθεπάδνληαο παξαδνζηαθά πξντόληα όπσο δπκαξηθά (ηξαραλά,
ρπινπίηεο) θαη γιπθά θνπηαιηνύ (ηνκαηάθη, θπδώλη, θνινθύζη, πνξηνθάιη,
πεξγακόλην, ιεκόλη, θεξάζη, βεξίθνθν θ.ά.)
Σηλ. επικοινωνίας: 24340 – 91239
Σατ. Δ/νση: Πεξηνύιη Σξηθάισλ, Σ.Κ. 42 032, Πύιε

Αγροηηθός σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Φαρθαδόλας
Χάξηο ηελ πινπζηνπάξνρε θύζε ηεο πεξηνρήο ηνπο, νη γπλαίθεο ηεο Φαξθαδόλαο
παξαζθεπάδνπλ κνλαδηθά ζε έκπλεπζε θαη πνηόηεηα πξντόληα όπσο γιπθά θνπηαιηνύ
(θαξπδάθη, ζύθν, ηξηαληάθπιιν, θνινθύζη), ιηθέξ (θαξύδη, ηξηαληάθπιιν, αριάδη,
αξκπαξόξηδα, ξόδη κε άξσκα βαλίιηαο ή πηπεξάην, ηζίπνπξν κε κπαραξηθά), μηλό θαη
γιπθό ηξαραλά θαη ζνύπεο ηζνπθλίδαο κε δπόζκν.
Σηλ. επικοινωνίας: 24330 - 22278
Σατ. Δ/νση: Φαξθαδόλα Σξηθάισλ – Εάξθν, Σ.Κ. 42031

