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ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ

ATTIKH



ANASSA
anassaorganics.com

Aegean Naturals
aegeannaturals.gr

Ο κ. Βασίλης Χατζηγιάννης θα μας παρουσιάσει 
ένα ιδιαίτερο προϊόν της εταιρείας του, το Ακταία 
Κρύσταλλοι Θάλασσας®, μια ελληνική ευρεσιτε-
χνία με 20ετή αποκλειστικότητα, μια καινοτομία με 
διεθνή αναγνώριση. «Η δυνατότητα επιλογής του 
σημείου άντλησης της πρώτης ύλης, η μεταφορά 
της πρώτης ύλης απευθείας από τα βάθη του Αιγαί-
ου στον προστατευμένο χώρο της μονάδας παρα-
γωγής, χωρίς καμία έκθεση σε ρύπους και η αφύ-
γρανση αποκλειστικά με φυσικό τρόπο αποτελούν 
το Α και το Ω της διαδικασίας παραγωγής μας».

Η κα Γιάννα Ματθαίνου μαζί με την κα Αφροδίτη 
Φλώρου μας κάλεσα πριν από λίγα χρόνια να μοι-
ραστούμε μια ξεχωριστή εμπειρία που προϋπέθετε 
την διάθεση συμμετοχής σε μια τελετουργία. Η τε-
λευταία ξεκινούσε ήδη με το άνοιγμα του μικρού 
κουτιού με τα αρωματικά και τα βότανα αλλά και 
τα σύνεργα της επιτυχούς εφαρμογής.

Η πολυβραβευμένη Anassa Organics είναι μια ελληνική εταιρεία που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγ-
χρονη αντίληψη και το καινοτόμο design. Η κεντρική φιλοσοφία της βασίζεται στην παρασκευή φυσικών 
ροφημάτων και αφεψημάτων από ελληνικά αρωματικά φυτά με παραδοσιακό τρόπο, προωθώντας ταυ-
τόχρονα ένα εξαιρετικά δημιουργικό branding και έναν σύγχρονο και πρωτότυπο τρόπο σερβιρίσματος.

Ειδικότερα, πέραν των αρωματικών φυτών, κάθε συσκευασία Anassa Organics περιέχει ειδικά βιοδια-
σπώμενα φίλτρα με ξύλινα στηρίγματα που επιτρέπουν την καλύτερη εκχύλιση των αρωματικών φυτών 
μέσα στο νερό. Η εξαιρετική ποιότητα και το σύγχρονο και καινοτόμο packaging βρίσκουν όλο και 
μεγαλύτερη ανταπόκριση και αναγνώριση. Τα προϊόντα εξάγονται ήδη σε 23 χώρες και διατίθενται σε 
επιλεγμένα σημεία πώλησης.



Alfiton Plus
agroktimatoeklekto.gr

Ο κ. Κώστας Φραγκάκης μας παρουσιάζει μια σει-
ρά προϊόντων γάλακτος Εκλεκτά Αγροκτήματα Κι-
θαιρώνα που έχουν την πιστοποίηση της ποιότητας 
από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η φάρμα 
με τα ζώα βρίσκεται στους πρόποδες του Κιθαιρώ-
να και η παραγωγική μονάδα στον Ασπρόπυργο.

Athens Noctua Microbrewery
noctua.gr

O κ. Ιάσων Παναγιωτόπουλος– εκ των συνιδρυτών 
της Athens Noctua Microbrewery- είναι εδώ για να 
μας παρουσιάσει την πρώτη μικροζυθοποιία της 
πόλης μας που έχει την παραγωγική της βάση λίγα 
εκατοντάδες μέτρα από το Γκάζι και την Τεχνόπολη 
– επι της Οδού Πειραιώς.

Αlexandros Hand Made 
Chocolate
alexandroschocolates.gr

Η κα Νατάσσα Κουσάκη θα μας παρουσιάσει τις 
δραστηριότητες της εταιρείας Αlexandros Hand 
Made Chocolate που παρασκευάζει και διαθέτει 
στην αγορά μεταξύ άλλων 9 σοκολάτες υγείας, 
7 σοκολάτες γάλακτος και 5 σοκολάτες λευκές 
(όλες βιολογικές) με απίθανους γευστικούς συν-
δυασμούς όπως για παράδειγμα η βιολογική σο-
κολάτα υγείας με λευκά μούρα και εκχύλισμα περ-
γαμόντο ή η λευκή με ωμούς καρπούς κακάο.



Betty’s Bakery - Αληθινό Ψωμί
bettysbakery.gr

Ο Βαλλιάνος Δελαπόρτας είναι ο καταλληλότερος 
άνθρωπος να μας μιλήσει για τα ψωμιά/ δημιουρ-
γίες του Betty’s Bakery αλλά και τον τρόπο/τρό-
πους που μπορούν να φθάσουν μέχρι την πόρτα 
μας. Η σύγχρονη αστική οικοτεχνία που έφτιαξε 
πριν λίγα μόλις χρόνια η κα Ελισάβετ Κουλούρη 
έχει κάνει χάρις στην ποιότητα και τις καινοτομίες 
αισθητή την παρουσία της στο αθηναϊκό χάρτη της 
γεύσης προσθέτοντας ακόμη ένα μικρό κομματάκι στο πάζλ της κουλτούρας της διατροφής και του σύ-
χρονου αστικού πολιτισμού.

 Σημειώστε: Από τα ψωμιά τους θα ζηλέψετε δύο εποχικά (καλοκαίρι αλλά και φθινόπωρο) το λευκό 
με λεβάντα και μέλι και το χωριάτικο με θυμάρι και ελαιόλαδο

Bonum Terrae
bonumterrae.com

Bonum Terrae σημαίνει «Αγαθόν Γης». Η Bonum 
Terrae Α.Ε. – ο διευθύνων σύμβουλος της οποίας 
ο κ. Σπύρος Λευθεριώτης είναι μαζί μας- ιδρύθηκε 
το 2012 και είναι μια εταιρεία τροφίμων και ελαιο-
λάδου. Το όραμα της εταιρείας είναι να αναδείξει 
τα πλεονεκτήματα του ελληνικού ελαιολάδου και 
να παράγει επώνυμα προϊόντα σταθερής ποιότη-
τας που ξεχωρίζουν για την γεύση και το άρωμά 
τους και προϊόντα που συμμορφώνονται με τα διε-
θνή πρότυπα, με ελληνικές και διεθνείς πιστοποιή-
σεις και παγκόσμιες διακρίσεις.

Διαθέτει μεγάλη γκάμα άλλων ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων που είναι αντιπροσωπευτικά του 
πλούσιου γαστρονομικού μας πολιτισμού που προέρχεται από τις τέσσερις γωνιές της Ελλάδας. Τέτοια 
είναι μια ποικιλία μαρμελάδων με ή χωρίς ζάχαρη, chutneys και σάλτσες και καρυκεύματα (με συστατικά 
όπως φέτα, ψητές πιπεριές, φραγκόσυκο), ελιές και πατέ ελιάς, μέλι από τη Μακεδονία και τα νησιά, φι-
στίκια και φυσικό Ελληνικό φυστικοβούτυρο από τις Σέρρες, χειροποίητα σαπούνια ελαιολάδου από τη 
Σπάρτη, βιολογικά βότανα από τη Βόρεια Ελλάδα και πολλά άλλα. Η Bonum Terrae με περισσότερα από 
100 προϊόντα ποιότητας επιθυμεί να δώσει τη μοναδική ελληνική / μεσογειακή γαστρονομική εμπειρία 
της στους καταναλωτές τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.



Buzzer Bitter
buzzerbitter.gr

Ο κ. Χρήστος Τοπούζης μας παρουσιάζει μια 
πολύ ιδιαίτερη γευστική δημιουργία – ένα παγω-
τό Vegan. Ένα παγωτό με βάση το ελαιόλαδο το 
οποίο ετοιμάζεται καθημερινά χωρίς γάλα, ζωϊκά 
λιπαρά και παράγωγα τους, γλουτένη και υδρογω-
νομένα λιπαρά.

Daphnis and Chloe
Daphnis and Chloe

Ένας από τους πρώτους που μου σύστησε την εξαι-
ρετική δουλειά της κας Ευαγγελίας Κουτσοβούλου 
ήταν ο κ. Σταμάτης Τσικνιαδόπουλος, ο δημιουρ-
γός του παντοπωλείου Ελληνικά Καλούδια στου 
Μακρυγιάννη. Η Daphnis and Chloe είναι μια εται-
ρεία βοτάνων και μπαχαρικών για την γαστρονομία 
που απευθύνεται τόσο σε σε σεφ όσο και σε όλους 
όσοι μαγειρεύουν στα σπίτια τους και αναζητούν 
μεσογειακά συστατικά υψηλής ποιότητας. Ο κ. Τσι-
κνιαδόπουλος θα μας παρουσιάσει την δουλειά 
της κας Κουτσοβούλου.

Delitas
delitas.gr

Μία σύγχρονη αστική οικοτεχνία που ιδρύθηκε το 
2014 και λειτουργεί από τότε στο Νέο Ηράκλειο 
Αττικής – μια οικογενειακή παραγωγική μονάδα 
(ανήκει στην οικογένεια Παραδεισόπουλου) που 
παρασκευάζει φρέσκα, συσκευασμένα γεύματα με 
βάση το μεσογειακό διατροφικό πρότυπο.



Enios
enios.gr

Ο κ. Νίκος Σαλαβράκος είναι εδώ για να μας πα-
ρουσιάσει το κουτάκι με τα σταφίδες που μετατρέ-
πεται με απλό τρόπο σε ένα παιδικό παιχνίδι προ-
σελκύοντας τους πιτσιρικάδες σε ένα υγιεινό σνακ. 
Το όνομα του προϊόντος πιασάρικο: Σταφιδένιος.

Honey beverages
nomadahoneysoda.com

Ο κ. Μάνος Σμυρλάκης μας παρουσιάζει ένα και-
νούργιο προϊόν – την ΝΟΜΑΔΑ Honey Soda, ένα 
μεσογειακό μη αλκοολούχο ποτό που στην σύνθε-
ση του βρίσκει κανείς μέλι από την Κρήτη και λεμό-
νια από την Σικελία.

Inagros
delitas.gr

H Inagros είναι μια από τις ομάδες του 1ου κύκλου 
του Athens Digital Lab και αναπτύσσει μία ολοκλη-
ρωμένη λύση διαχείρισης πρασίνου την Inagros 
Urban που απευθύνεται σε γεωπόνους, ενώ λει-
τουργεί και ως πρόγραμμα διαχείρισης σχετικών 
εργασιών. Ο Δήμος θα χρησιμοποιήσει την Inagros 
Urban για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
επιπέδων νερού και λίπανσης, ενώ θα μπορεί να 
προβλέπει την υγεία των φυτών στα σημεία πρασί-
νου της πόλης. Με τα δεδομένα αυτά, η διεύθυνση 
πρασίνου του Δήμου θα έχει πλήρη πληροφόρηση για τα πάρκα της και θα βελτιστοποιεί τους πόρους 
της πόλης.

Η Inagros έχει αναπτύξει ένα συμπληρωματικό εργαλείο διαχείρισης έργων για την παρακολούθηση των 
καθημερινών εργασιών της Διεύθυνσης Πρασίνου και των κηπουρών του Δήμου Αθηναίων. Η πιλοτική 
εφαρμογή του Inagros Urban θα πραγματοποιηθεί στον Εθνικό Κήπο, σε συνεργασία με την Διεύθυνση 
Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων.



Jukeros by Dimitris Chomatas
jukeros.gr

Η εταιρία Jukeros by Dimitris Chomatas ιδρύθηκε το 
2015 και εδρεύει στην Καλλιθέα. Τα προϊόντα της 
-χειροποίητα προϊόντα πολύ υψηλής ποιότητας και αι-
σθητικής που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους 
παρασκευής με ευφάνταστους συνδυασμούς φρού-
των, λαχανικών και μπαχαρικών- είναι διαθέσιμα στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο, ενώ εξάγονται και στις ΗΠΑ, 
την Γερμανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Δανία και την 
Πολωνία σε επιλεγμένα Delicatessen.

Ο Chef Δημήτρης Χωματάς, με πολυετή πορεία στον χώρο της εστίασης και έχοντας εργαστεί στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό, καθημερινά επιμελείται την διαδικασία παραγωγής αλλά και πειραματίζεται επάνω 
σε νέα προϊόντα.

Megaris Goods
megarisgoods.gr

Ο κ. Στέλιος Καρβέλας έρχεται από τα Μέγαρα 
για να μας παρουσιάσει τα κελυφωτά φυστίκια του. 
Σε μια ιδιόκτητη έκταση 40 στρεμμάτων, στο βορει-
οδυτικό άκρο της Αττικής και στον καρποφόρο κά-
μπο που περιβάλλει το όρος Πατέρας, η Megaris 
Goods, δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια φυσι-
κών προϊόντων υψηλής βιολογικής αξίας.

Nikolaou Family
nikolaoufamily.gr

Η πρώτη άδεια λειτουργίας της οικογενειακής 
ελαιοπαραγωγικής επιχείρησης από τα Μέγαρα 
μας πηγαίνει πίσω στον 19ο αιώνα – το 1875. Η 
επιχείρηση, μεταξύ άλλων, παράγει και διαθέτει 
αριθμημένες φιάλες “handmade” για τα ελαιόλα-
δα που ξεχωρίζουν κάθε ελαιοκομική περίοδο για τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά, την 
έντονη γεύση και το άρωμα που οφείλεται κυρίως στη γεωγραφική τους θέση αλλά και τις κλιματικές 
συνθήκες.



Nutree
nutree.gr

Ο κ. Αναστάσης Στοφόρος – μαζί με τον συνεταί-
ρο του, τον κ. Φαίδωνα Μίχο- κάνουν τα πρώτα 
τους επιχειρηματικά τους βήματα. Στο εργαστήριο 
τους φτιάχνουν και προωθούν στην αγορά μια σει-
ρά από ενεργειακές μπάρες – ένα πολύ υγιεινό 
σνακ- που έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής.

Oinovation wines
chimerasparkling.com

Ο κ. Νίκος Καβούνης μας παρουσιάζει ένα αφρώ-
δη οίνο που συνδυάζεται και εμπεριέχει βιολογικό 
Κρόκο Κοζάνης και φέρει την μυθολογική επωνυ-
μία Chimera.

Organic3s
organic-greece.com

Στα ταμεία ενός σουπερ μάρκετ με μεγάλο πανελ-
λαδικό δίκτυο μπορεί να βρει κανείς κάτι κουπά-
κια με ιδιαίτερους χρωματισμούς (ανάλογα με την 
σύνθεση του περιεχόμενου) κάτω από την μπράντα 
Three Friends. Σε ένα από αυτά θα βρει κανείς νι-
φάδες βρώμης ολικής άλεσης με ζάχαρη καρύδας 
και cranberries. Μαζί μας είναι ο κ. Ανδρέας Σιού-
της για να μας ενημερώσει για όλα τα προϊόντα της 
εταιρείας και ειδικά αυτά που αφορούν το πρωινό 
των υποψιασμένων καταναλωτών.



Three Cents Greece
www.threecents.co.uk

Το 2014 τρεις νέοι σε ηλικία Αθηναίοι bartenders 
( Γιώργος Μπάγκος, ο Δημήτρης Νταφόπουλος 
και ο Γιώργος Τσιρίκος ) μαζί με τον έμπειρο επιχει-
ρηματία Βασίλη Καλαντζή δημιουργούν μια σειρά 
από premium αναψυκτικά -συνδυάζοντας υψηλής 
ποιότητας ελληνικό φυσικό μεταλλικό νερό και 
εκλεκτά φυσικά συστατικά- ιδανικά για ανάμιξη σε 
ποτά αλλά και για να απολαύσει κανείς μόνα τους. 
Σήμερα, τα Three Cents σε 7 ξεχωριστούς συνδυ-
ασμούς ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο έχοντας μια 
διεθνή αναγνώριση.

Philippos Hellenic Goods
philipposhellenicgoods.com

“ Ήρθα στην Ελλάδα απο την Λωζάνη της Ελβετίας 
24 χρονών για να ασχοληθώ με την οικογενειακή 
επιχείρηση που από τις αρχές του αιώνα είχε συ-
νεισφέρει στην εξέλιξη της γεωργικής παραγωγής 
και είχε προωθήσει την ανάπτυξη της τοπικής βιο-
μηχανίας. Σε αυτό ακριβώς πίστεψα και αφιερώ-
θηκα. Είκοσι χρόνια αργότερα, έχοντας αποκτήσει 
πολύτιμη πείρα με την Ελληνική αγορά και έχοντας εξοικειωθεί με τα προϊόντα που η Ελληνική γη τόσο 
γενναιόδωρα προσφέρει, η προσοχή μου στράφηκε για άλλη μια φορά στον πλούτο της, που αξίζει να 
αξιοποιούμε με ειλικρινή και έντιμο τρόπο”.

 Σημειώστε: Ο κ. Φιλίπ Πολί είναι μια ξεχωριστή περίπτωση καθώς επέλεξε με βιομηχανικό background 
(η μητέρα του είναι της οικογένειας Παπαστράτου) να ασχοληθεί στην Αίγινα με premium προϊόντα ελαι-
ολάδου, ελιών αλλά και τοπικών φιστικιών βάζοντας την προσωπική του σφραγίδα.



Αλευρόμυλος Πανταζή
millpantazi.gr

Ο κ. Γιώργος Πανταζής μας παρουσιάζει την δι-
αδρομή του οικογενειακού αλευρόμυλου που 
ιδρύθηκε το 1936 μέσα στην πόλη των Μεγάρων 
αρχικά ως πετρόμυλος και στην συνέχεια το1969 
μετατράπηκε σε κυλινδρόμυλο.

Το 2005 η τρίτη γενιά ανακαίνισε το κτήριο των αρχών του αιώνα και επανέφερε μαζί με τον κυλινδρόμυ-
λο και τον παλιό πετρόμυλο ώστε να παράγει ειδικά άλευρα άλευρα ψυχρής άλεσης.

Εκτός από τα περισσότερο γνωστά προϊόντα όπως κίτρινο σταρένιο, φαρίνα, ολικής από μαλακό σιτάρι, 
ολικής από σκληρό σιτάρι, ολικής από σίκαλη, ολικής από κριθάρι, καλαμποκάλευρο, παράγουμε και 
λιγότερο γνωστά άλευρα όπως πολύσπορο από 8 είδη σπόρων δημητριακών, ρυζάλευρο, ρεβυθάλευ-
ρο, αλεύρι φακής, χαρουπάλευρο, αλεύρι από αμύγδαλο, ντίνκελ για αυτούς που έχουν δυσανεξία στη 
γλουτένη.

«Ψάχνουμε ανά την Ελλάδα για παλιούς και ξεχασμένους ελληνικούς σπόρους όπως ο καπλουτζάς, το 
αντίστοιχο ελληνικό ντίνκελ από το οποίο παράγουμε αλεύρι το οποίο είναι πολύ νόστιμο και πιο ανεκτό 
για αυτούς που έχουν πρόβλημα με τη γλουτένη».

Τα νέα άλευρά που παράγουν είναι το λεγόμενα βιολειτουργικά, δηλαδή μίγματα αλεύρων με τις λεγό-
μενες υπερτροφές, όπως αλεύρι με ιπποφαές και μούρα γκότζι (και τα δύο περιέχουν 600 φορές περισ-
σότερη βιταμίνη C από το πορτοκάλι), για το ευερέθιστο έντερο, αλεύρι με σπόρους chia (οι σπόροι chia 
περιέχουν 30% Ω3 λιπαρά οξέα).

Yamas
yamasdrink.com

Ο κ. Δημήτρης Μητράκος μας παρουσιάζει μια 
καινούργια σειρά προϊόντων με βάση το κρύο τσάι 
και με 4 συνδυασμούς.



Αργουδέλης
argoudelis.com

Η κα Ροζίνα Σταθοπούλου μας παρουσιάζει τα 
προϊόντα μιας παραδοσιακής οικογενειακής επι-
χείρησης που βρίσκεται στο ίδιο ακριβώς μέρος 
εδώ και πολλές δεκαετίες στα Καμίνια του Πειραιά 
φτιάχνοντας ανεπανάληπτες γεύσεις χαλβά. H 
εταιρεία Αργουδέλης είναι από τους λίγους παρα-
δοσιακούς Έλληνες παραγωγούς που παράγουν 
χειροποίητο χαλβά από το δικό τους ταχίνι, δια-
σφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και την εξαιρετική 
του γεύση.

Γάλα Ονου – Κτήμα Στρατή
galaonou.gr

Ο κ. Γιάννης Στρατής στην Φάρμα που διατηρεί 
στον Αυλώνα Αττικής εκτρέφει γαϊδουράκια και με 
γάλα που παράγεται έχει φτιάξει μια σειρά προϊό-
ντων. Μέχρι και παγωτό από γάλα όνου.

Ελληνικό μέλι
greekhoney.com.gr

Ο κ. Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος διευθύνει μια 
οικογενειακή επιχείρηση – με εγκαταστάσεις στο 
Περιστέρι- που ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια 
με το μέλι.

Τα προϊόντα της βρίσκονται με πληθωρικό τρόπο 
στα ράφια μεγάλων αλυσίδων του λιανεμπορίου. 
Η καινοτομία των προϊόντων που έχουν δημιουργή-

σει δεσμούς εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές βρίσκεται στο περιεχόμενο – όπως και το προϊόν που 
το μέλι συναντά τον βιολογικό Κρόκο Κοζάνης – μια διεθνής αποκλειστική πατέντα- ή το προϊόν με το 
μέλι και την μαστίχα Χίου.



Μπύρες Στεργίου 
Holy Ginger
holyginger.gr

Η κα Ελένη Στεφανίδου εκ μέρους του The People’s 
Trust θα μας παρουσιάσει δύο ηρωϊκές προσπάθει-
ες δημιουργίας στην Αττική – δύο νέους παραγω-
γούς που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του μη κερ-
δοσκοπικού οργανισμού και βρηκαν πολλαπλή 
στήριξη από εκείνο και τα στελέχη του. Μαζί της, 
ο κ. Γιάννης Τρίμης, δημιουργός του μη αλκοολού-
χου ποτού Holy Ginger.

Κέντρο της Γης
organizationearth.org

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας εκ μέρους της Ορ-
γάνωσης ΓΗ θα μας παρουσιάσει την καμπάνια που 
τρέχει στην πλατφόρμα act4Greece για την δράση 
που οργανώνεται στο Κέντρο της Γης.



Συκεώνες Παπασωτηρίου
royalfigs.gr

Μια οικογενειακή επιχείρηση που χτίζει εδώ και δε-
καετίες πάνω στη παράδοση του τόπου και στην ξε-
χωριστή ποικιλία που έρχεται από το βάθος των αι-
ώνων. Ο κ. Σωτήρης Παπασωτηρίου – εκπρόσωπος 
της νέας γενιάς της οικογενειακής επιχείρησης- θα 
παρουσιάσει μια ξεχωριστή μαρμελάδα, την πρώ-
τη μαρμελάδα από βασιλικά σύκα Μαρκοπούλου 
από τον ιδιόκτητο συκεώνα. Παρασκευάζεται στις 
εγκαταστάσεις τους, φυσικά, χωρίς συντηρητικά ή 
άλλες πρόσθετες ουσίες, με 72% φρούτο, ζάχαρη 
και χυμό λεμονιού.

Τυροκομείο Κωσταρέλου
kostarelos.gr

Το Τυροκομείο Κωσταρέλου έχει πίσω του 80 και 
πλέον χρόνια ιστορίας. Η νέα γενιά της οικογενει-
ακής επιχείρησης συνεχίζει την ιστορία της οικογέ-
νειας και με το ίδιο όραμα για τη δημιουργία εκλε-
κτών προϊόντων, συλλέγει γάλα από επιλεγμένα 
κοπάδια ζώων και δημιουργεί τυριά, γιαούρτι, ρυζό-
γαλο και άλλα γαλακτοκομικά υψηλής ποιότητας.

Το Τυροκομείο στο Μαρκόπουλο τροφοδοτεί σή-
μερα τα επτά καταστήματα λιανικής του δικτύου, 
στα οποία εκτός από τα εκλεκτά τυριά και γαλακτο-
κομικά είδη μπορεί κανείς να γευτεί και να προμη-
θευτεί επιλεγμένα προϊόντα από μικρούς Έλληνες 
παραγωγούς.



Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον 
Αττικό Αμπελώνα 
και τα κρασιά του
Συμμετέχουν 9 οινοποιεία, 1 βραβευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για 
κρασιά και ένα εργαστήριο Πανεπιστημίου μαζί με αποφοίτους του

Ο Άγγελος Δαμουλιάνος (ιδρυτής και επικεφαλής του botilia.gr) συντονίζει την παρουσία 
στην εκδήλωση εκπροσώπων της συλλογικής προσπάθειας Wines of Athens που συσπειρώνει 
5 οινοποιεία της Αττικής
Κτήμα Κοκκοτού - Σταμάτα,
Αμπελώνες Μάρκου - Παιανία,
Μυλωνάς Mικροοινοποιείο - Κερατέα,
Οινοποιείο Παπαγιαννάκος - Μαρκόπουλο,
Οινοποιία Αναστασίας Φράγκου Ραφήνα.

Επιπλέον, ο κ. Δαμουλιάνος μας προτείνει και 3 μικρά οινοποιεία
Κτήμα Μπουγιούρη - Ερυθρές,
Οινοποιείο Πρίφτη - Κερατέα,
Οινοποιείο Γκίκα Σπάτα.



Η οινολόγος κα Κωνσταντίνα Μάκρα -από την εταιρεία Γεωργοκτηνοτροφική Εμπορική Κτηματική 
Εταιρεία Ιλίου Α.Ε., με τον διακριτικό τίτλο Πύργος Βασιλίσσης- θα μας παρουσιάσει την ιστορία 
ενός εμβληματικού κτήματος (από την εποχή της Βασίλισσας Αμαλίας) και τα κρασιά του.

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γιώργος Κοτσερίδης 
επικεφαλής στο Εργαστήριο Οινολογίας & Αλκοολούχων Ποτών μαζί με την συνεργάτιδα του, 
κα Χαρά Κόγκου παρουσιάζει τα κρασιά του Γεωπονικού αλλά και αποφοίτους τους προγράμματος: 
Δήμητρα Καραβάνα (Κρασιά Καραβάνα), Γιάννης Βουκίδης (Οινοποιείο Τζανακούλη), 
Μαριλένα & Δημήτρης Παναγοπούλου (οινοποιείο Παναγοπούλου).




