
ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

 

Αγποηοςπιζηικόρ Αγποηοβιοηεσνικόρ Σεσνικόρ ςνεηαιπιζμόρ 

 «ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣΙΕ» 

 

Με κεξάθη, αγάπε θαη ζεβαζκό 

ζηελ παξάδνζε νη γπλαίθεο ηνπ 

πλεηαηξηζκνύ γεθπξώλνπλ ην 

παξειζόλ κε ην κέιινλ, κε ηα 

ηνπηθά πξντόληα πνπ παξα-

ζθεπάδνπλ όπσο ηα πεξίθεκα 

«ηαθάθηα»  (ζηξνπηαζηά γιπθά), 

ηα «κειεγθνύιηα» (ηνπηθά 

παζηέιηα γηα γάκνπο), 

αξηνζθεπάζκαηα (πνηθηιία ζε 

θνπινπξάθηα θαη βνπηήκαηα), 

γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο ελώ δηαηεξνύλ ειηέο κε δηάθνξνπο ηξόπνπο.  

Σηλ. επικοινωνίας: 22460 – 91284 

Σαχ. Δ/νση: Απόιισλαο Παξαδείζη, ΡόδνοΣ.Κ. 851 06 

   

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 

Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοπθίος «Αγπομέλιζζα»  

ην παλέκνξθν Κόξζη νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αμηνπνηνύλ ηελ πινύζηα 

αγξνηηθή παξαγσγή θαη παξαζθεπάδνπλ πνηνηηθά παξαδνζηαθά πξντόληα όπσο γιπθά 

θνπηαιηνύ (ιεκόλη, (αλζό ιεκνληάο, κνλαδηθό ηνπηθό γιύθηζκα), ηξηαληάθπιιν, 

θξάνπια, θαξπδάθη, λεξαληδάθη, θηηξνιέκνλν, ζηαθύιη, πνξηνθάιη), καξκειάδεο 

(δακάζθελν, κπνπξλέια (άγξην δακάζθελν), πνξηνθάιη, ιεκόλη, ζύθν, πακπηιόλη 

(κεγάιε θξάπα πνπ επδνθηκεί κόλν ζηελ Άλδξν), γθξέηπ θξνπη), ιηθέξ (θαξπδάθη, 

ηζέξη, ιεκνλνηζέιν, θξάνπια), ξαθί θαη ξνζνιί (κνύζηνο κε ξαθί), δπκαξηθά (θηδέο, 

ηξαραλάο, ρπινπίηεο) ελώ ζπιιέγνπλ από ηα γύξσ βνπλά θαη πξνσζνύλ ζηελ αγνξά 

αξσκαηηθά θπηά όπσο ρακνκήιη, δπόζκν, ξίγαλε, δάθλε, δελδξνιίβαλν, ζπκάξη. 

Σηλ. επικοινωνίας: 22820 – 62100 

Σαχ. Δ/νση: Όξκνο Κνξζίνπ, Σ.Κ. 84502, Κόξζηνλ Άλδξνπ 



Αγποηοςπιζηικόρ  ζςνεηαιπιζμόρ γςναικών ύπος ηο  «ΚΑΣΡΙ» 

 

Με ζεβαζκό ζηελ πξηαλή θπθιαδίηηθε παξάδνζε θαη θνπδίλα θαη κε ηηο γλώζεηο 

πνπ θιεξνλόκεζαλ από ηηο γηαγηάδεο ηνπο, νη πξσηνπόξεο δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ 

πλεηαηξηζκνύ ζην Μεζαησληθό νηθηζκό ηεο Άλσ ύξνπ παξαζθεπάδνπλ πξντόληα 

από θπθιαδίηηθεο πξώηεο ύιεο ζε ζύγρξνλα δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο παξαγσγήο κε 

άξηζην εμνπιηζκό όπσο παξαδνζηαθά θαγεηά ζε κεγάιε πνηθηιία, πίηεο (ρσξηάηηθε 

ληνκαηόπηηα, θνινθπζόπηηα, ζπαλαθόπηηα, ηπξόπηηα θ.ά.), γιπθά ηαςηνύ (θαξπδόπηηα 

ίθλνπ, ξαβαλί, θαξπδόπηηα κε πνξηνθάιη, γαιαθηνκπνύξεθν, θαληαΐθη), γιπθά 

θνπηαιηνύ (ιεκόλη, πνξηνθάιη, βεξίθνθν, ξνδάθηλν), καξκειάδεο (ζύθν, βεξίθνθν, 

πνξηνθάιη, ξνδάθηλν), παξαδνζηαθά εδύπνηα ελώ ζπιιέγνπλ θαη πξνσζνύλ ζηελ 

αγνξά αξσκαηηθά θπηά ηνπ ηόπνπ ηνπο. Με αμηνδήιεπηε επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering) θαη εθζέηνπλ ηηο κνλαδηθέο 

γαζηξνλνκηθέο δεκηνπξγίεο ηνπο ζην εζηηαηόξηό ηνπο όπνπ κπνξεί θαλείο λα 

γεπκαηίζεη ή λα ηηο πξνκεζεπηεί ζε παθέην.  

Σηλ. επικοινωνίας: 22810 – 83039 

Σαχ. Δ/νση: Αγ. εβαζηηαλνύ 41, 84100 Άλσ ύξνο 

Ηλεκτρονική Δ/νση: http://www.e-

kyklades.gr/showroom/tourism/article.jsp?context=403&globalid=8921&categoryid=1&orgid=3750&c

ss=css202  

 

http://www.e-kyklades.gr/showroom/tourism/article.jsp?context=403&globalid=8921&categoryid=1&orgid=3750&css=css202
http://www.e-kyklades.gr/showroom/tourism/article.jsp?context=403&globalid=8921&categoryid=1&orgid=3750&css=css202
http://www.e-kyklades.gr/showroom/tourism/article.jsp?context=403&globalid=8921&categoryid=1&orgid=3750&css=css202


Αζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Παπαδοζιακήρ Σέσνηρ Απεπάθος Νάξος 

 

Η παξαδνζηαθή λεζηώηηθε 

νηθνηερλία θαη ρεηξνηερλία 

αλαβηώλεη κέζα από ηηο 

θαηαζθεπέο ησλ γπλαηθώλ ηνπ 

πλεηαηξηζκνύ νη νπνίεο κε 

ηέρλε θαη κεξάθη δεκηνπξγνύλ 

δηάθνξα ρεηξνπνίεηα εξγόρεηξα, 

ηδηαίηεξα ην κνλαδηθό θνπαλέιη ελώ αζρνινύληαη θαη κε ηε δσγξαθηθή ζε γπαιί. 

Αμηνπνηώληαο ηελ ηνπηθή παξαγσγή ζε θξνύηα, παξαζθεπάδνπλ γιπθά θνπηαιηνύ. 

 

Σηλ. επικοινωνίας: 22850 – 61436  

Σαχ. Δ/νση: Απέξαζνο, Σ.Κ. 84300, Νάμνο  

Ηλεκτρονική Δ.νση: www.paradosiacaifanta.gr  

 

 

Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Μονήρ Νάξος    «Η ΠΑΡΑΔΟΗ» 

 

Οη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία θαηαζθεπάδνπλ ππέξνρα 

εξγόρεηξα, αζπξνθεληήκαηα, θνθηά, αδνύξ, θ.ά. 

 

Σηλ. επικοινωνίας: 22850 – 32208, – 32938, 6972984181  

Σαχ. Δ/νση: Μνλή Νάμνπ, Σ.Κ. 84302, Νάμνο  

 

 

 

  

http://www.paradosiacaifanta.gr/


Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Δήμος Τδπούζαρ 

 «Η απσόνηιζζα ηος Αιγαίος» 

 

 ην ηνπξηζηηθό Μπαηζί 

ηεο Άλδξνπ, νη γπλαίθεο ηεο 

Τδξνύζαο αμηνπνηνύλ ηα 

ηνπηθά πξντόληα θαη ηηο 

παξαδνζηαθέο ζπληαγέο θαη 

παξαζθεπάδνπλ κνλαδηθά 

ζε πνηόηεηα πξντόληα, ηα 

νπνία κπνξνύλ λα 

απνιαύζνπλ νη επηζθέπηεο 

ηεο Άλδξνπ ζε πνιιά 

ζεκεία ηνπ λεζηνύ, θαζώο ηα πξντόληα ηνπο δηαηίζεληαη θαη από ην θαηάζηεκα ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνύ αιιά θαη από δηάθνξα ζνύπεξ κάξθεη θαη κπαθάιηθα ζε όιν ην λεζί. 

Παξαζθεπάδνπλ γιπθά θνπηαιηνύ (ζηαθύιη, πακπηιόλη, δακάζθελν, ιεκόλη, θξάπα, 

θνξόκειν), καξκειάδεο (κήιν, βεξίθνθν, αριάδη), γιπθά (παζηηηζάθηα, 

ακπγδαισηά), δπκαξηθά, ειηέο, ηνπξζηά, ιηθέξ (ξαθόκειν, πεξγακόλην, καληαξίλη), 

αξσκαηηθό ιάδη θαη μύδη.  

 

Σηλ. επικοινωνίας: 22820 – 41834 

Σαχ. Δνση: Μπαηζί (ιηκάλη), Σ.Κ. 84503, Άλδξνο  

Ηλεκτρονική Δ/νση: http://www.androstaste.gr/index.html  

 

 

 

http://www.androstaste.gr/index.html

