
ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ  παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ 

 

Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε 

παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε 

έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά 

πξντόληα πνπ πξνζθέξεη ν 

Γπλαηθείνο πλεηαηξηζκόο ηνπ 

Αγίνπ Αλησλίνπ. Φνξέαο 

αλάπηπμεο γηα όιν ην ρσξηό, ν 

πλεηαηξηζκόο είλαη γλσζηόο γηα 

ηηο πνηνηηθέο ππεξεζίεο εζηίαζεο (catering) πνπ πξνζθέξεη κε αμηνπηζηία θαη άξηζην 

επαγγεικαηηζκό. ηα πξντόληα ηνπ πεξηιακβάλνληαη δπκαξηθά (ηβξηζηόλ, ζπξόλ), 

θύιια γηα πεξέθ, γιπθά ηαςηνύ (γαιαθηνκπνύξεθν, θαληαΐθη, ξαβαλί) θαη 

καξκειάδεο. ην θαιαίζζεην θαθεγιπθνπσιείν πνπ ιεηηνπξγεί ν ζπλεηαηξηζκόο ζηελ 

είζνδν ηνπ ρσξηνύ, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα γεπηεί πνηθηιία παξαδνζηαθώλ εδεζκάησλ 

(πεξέθ, ληνικαδάθηα θ.ά.) πνπ κε θέθη θαη κεξάθη, εηνηκάδνπλ νη γπλαίθεο, 

απνιακβάλνληαο ηε καγεπηηθή ζέα ηεο πεξηνρήο.  

Σηλ. επικοινωνίας: 23960 – 41807, – 24507 

Σατ. Δ/νση: Άγηνο Αληώληνο, Σ.Κ. 57006 

Ηλεκτρονική Δ/νση: www.aianton.gr  

        

Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Καλαμωηού  «Η ΚΤΦΔΛΗ» 

Οη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ πηζηέο ζηε δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο 

παξαζθεπάδνπλ: λνζηηκόηαηεο πίηεο (ηπξόπηηεο, ζπαλαθόπηηεο, ζπαλαθνηπξόπηηεο, 

πξαζόπηηεο, παηαηόπηηεο, θνινθπζόπηηεο), θύιια γηα πεξέθ, δπκαξηθά (ρπινπίηεο, 

καθαξίλα, ηβξηζηόλ, θνπο – θνπο, ηξαραλά γιπθό, μηλό, ζηαξέλην, λεζηίζηκν κε 

πνηθηιία ιαραληθώλ) γιπθά θνπηαιηνύ (κνλαδηθά ζην είδνο ηνπο ην γιπθό «θαζόιηα 

γίγαληεο» θαη ην γιπθό ιεκόλη) θαη αλαιακβάλνπλ ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο (catering) 

πξνζθέξνληαο ζπηηηθά παξαδνζηαθά εδέζκαηα.  

Σηλ. επικοινωνίας: 23930 – 81305 

Σατ. Δ/νση: Καιακσηό, Σ.Κ. 57012 

Ηλεκτρονική Δ/νση: www.kalamoto.com  

 

http://www.aianton.gr/
http://www.kalamoto.com/


Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Αναηολικού «Βαλμάδα» 

 

 

Δκπλεόκελεο από ηελ 

πινύζηα γαζηξνλνκηθή 

παξάδνζε ηεο πεξηνρήο, 

νη γπλαίθεο παξα-

ζθεπάδνπλ παξαδνζηα-

θά πξντόληα όπσο 

γιπθά θνπηαιηνύ 

(βεξίθνθν, θεξάζη), 

καξκειάδεο (αλάκεη-

θηεο ξνδάθηλν – αριάδη, 

πνξηνθάιη – κήιν), 

γιπθά ηαςηνύ (ζαξαγιί, κπαθιαβά κε ρεηξνπνίεην θύιιν, ξαβαλί, θαξπδόπηηα, 

κειόπηηα, θέηθ), ιηθέξ (κέιη κε θαλέια, ιεκόλη κε δπόζκν), δπκαξηθά (ρπινπίηεο κε 

ιαραληθά θαη ζπαλάθη, ηξαραλά θιαζηθό, θαπηεξό, κε ιαραληθά θαη κε πξνδύκη, κε 

γηανύξηη θαη πξνδύκη), παμηκάδηα, θνπινπξάθηα (ζνθνιάηαο, ηαρηληνύ, κειηνύ κε 

θαλέια), βνπηήκαηα θαζώο θαη κεγάιε πνηθηιία από πίηεο (γιπθηά θνινθπζόπηηα, 

πηπεξόπηηα, κειηηδαλόπηηα, πίηα κε θνηόπνπιν θ.ά.).  

Σηλ. επικοινωνίας: 2310 - 718696 

Σατ. Δ/νση: Αληηγνληδώλ 229, Σ.Κ. 57300, Αλαηνιηθό Θεζζαινλίθεο 

 

Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Μελιζζοσωπίος «ΔΤΓΔ» 

 

 Με αγάπε γηα ηε γαζηξνλνκηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηόπνπ ηνπο θαη κε ζεβαζκό πξνο 

ηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο ησλ ζύγρξνλσλ θαηαλαισηώλ νη γπλαίθεο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνύ «ΔΤΓΔ» ζην Μειηζζνρώξη Θεζζαινλίθεο παξαζθεπάδνπλ 

παξαδνζηαθά δπκαξηθά θαη γιπθά θαη αλαιακβάλνπλ επίζεο ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο. 

Σηλ. επικοινωνίας: 6948141624, 6972128822 

Σατ. Δ/νση: Σ.Θ. 2303, Κξπνλέξη Μειηζζνρσξίνπ, Σ.Κ. 57 018 

 

 

  



ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΠΕΛΛΑ 

 

Παπαγωγικόρ  ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών  Άπνιζζαρ  «Ο ΒΟΡΑ» 

Κνληά ζηε ιίκλε Βεγνξίηηδα, ιεηηνπξγεί ν πλεηαηξηζκόο «Ο ΒΟΡΑ», όπνπ 

κπνξεί θαλείο λα πξνκεζεπηεί πνηθηιία παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ, όπσο δπκαξηθά 

(ρπινπίηεο, καθαξίλα, ηξαραλά γιπθό θαη μηλό, ρπινπηηάθη, θνπο – θνπο, θξηζαξάθη), 

γιπθά θνπηαιηνύ, καξκειάδεο θαη θνκπόζηεο από θξνύηα ηεο πεξηνρήο, πεξίθεκα 

ηνπξζηά (ζπαξάγγηα, αγγνπξάθηα, αλάκεηθην, πηπεξηέο) θαη ηηο κνλαδηθέο ζάιηζεο από 

ληνκάηεο, πάπξηθα θ.ά.  

Σηλ. επικοινωνίας:  23810 – 31983 

Σατ. Δ/νση: Άξληζζα Βεγνξίηηδαο, Σ.Κ. 58002  

 

Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Απσαγγέλος «Η ΠΑΡΑΓΟΗ» 

Κνληά ζην Μνλαζηήξη ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι ιεηηνπξγεί ν πλεηαηξηζκόο «Η 

ΠΑΡΑΓΟΗ»,  πνπ μερσξίδεη γηα ηα γιπθά θνπηαιηνύ, ηηο καξκειάδεο θαη ηα ιηθέξ 

από θεξάζη (δηάθνξεο πνηθηιίεο), βύζζηλν, βαηόκνπξν θξάλν θαη θαξύδη. 

Σηλ. επικοινωνίας:  23840 – 73600  

Σατ. Δ/νση: Αξράγγεινο, Σ.Κ. 58003 

 

Γςναικείορ Αγποηοςπιζηικόρ  ςνεηαιπιζμόρ Απσαγγέλος Πέλλαρ  

Οη γπλαίθεο ηνπ παλέκνξθνπ ρσξηνύ Αξραγγέιινπ, αμηνπνηώληαο δεκηνπξγηθά ην 

ρξόλν ηνπο παξαζθεπάδνπλ θαη πξνσζνύλ ζηελ αγνξά κνλαδηθά παξαδνζηαθά 

πξντόληα όπσο γιπθά θνπηαιηνύ θαη ιηθέξ από θξνύηα ηεο πεξηνρήο (θεξάζη, 

ξνδάθηλν). Παξάιιεια, κε ηδηαίηεξν κεξάθη θαη δεκηνπξγηθή δηάζεζε αζρνινύληαη κε 

ηελ νηθνηερλία – ρεηξνηερλία θαηαζθεπάδνληαο ππέξνρα εξγόρεηξα. 

Σηλ. επικοινωνίας: 23840 – 73197, –  73426 

Σατ. Δ/νση: Αξράγγεινο, Σ.Κ. 58003 



Γςναικείορ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Παπαδοζιακών Πποϊόνηων 

Ν.Πέλλαρ Πολςκάππηρ 

ηελ εύθνξε Πνιπθάξπε ηα ηνπηθά πξντόληα, θξνύηα θαη ιαραληθά, 

αμηνπνηνύληαη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν από ηα κέιε ηνπ νκώλπκνπ Γπλαηθείνπ 

πλεηαηξηζκνύ πνπ παξαζθεπάδεη γιπθά θνπηαιηνύ, καξκειάδεο, θνκπόζηεο (θεξάζη, 

ξνδάθηλν), πάζηα θαη πειηέ θπδσληνύ θαζώο θαη κεγάιε πνηθηιία ζε ηνπξζηά κε 

ιαραληθά ηεο πεξηνρήο.           

Σηλ. επικοινωνίας:  23840 – 31421 

Σατ. Δ/νση: Πνιπθάξπε, Σ.Κ. 58400 

 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ   ΕΡΡΩΝ 

Αγποηοςπιζηικόρ Βιοηεσνικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Ποποΐων 

 

ηηο παλέ-

κνξθεο πιαγηέο 

ηνπ Μπέιιεο, κε 

παλνξακηθή ζέα 

ζηνλ πδξνβηόηνπν 

ηεο Λίκλεο Κεξ-

θίλεο, βξίζθνληαη ηα 

Άλσ Πνξόηα. Οη 

γπλαίθεο ηνπ πλε-

ηαηξηζκνύ δξαζηεξην-

πνηνύληαη ζηελ 

παξαζθεπή ηνπηθώλ πξντόλησλ όπσο γιπθά θνπηαιηνύ 

(θεξάζη, ζύθν, θπδώλη), καξκειάδεο (αθηηλίδην, θνινθύζη ηξπθηό θαη αξίδη, 

θαξόην,θπδώλη, πνξηνθάιη), δπκαξηθά (ρπινπίηεο, ηξαραλά, μηλό, γιπθό, λεζηίζηκν), 

πίηεο (ζπαλαθόπηηα, θνινθπζόπηηα, πιέζθα βιάρηθε κε θαιακπνθάιεπξν), γιπθά 

ηαςηνύ (θαξπδόπηηα, ξαβαλί, ζαξαγιάθηα, γαιαθηνκπνύξεθν, θαδάλ ηππί, κπαθιαβά 

θ.ά.), ιηθέξ (θξάλν, ηζάπνπξλν, ξόδη, ιεκόλη, καληαξίλη, δακάζθελν, βύζζηλν, 

πνξηνθάιη) θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο εζηίαζεο (catering). Παξάιιεια ζπιιέγνπλ 

θαη πξνσζνύλ ζηελ αγνξά κεγάιε πνηθηιία από αξσκαηηθά θπηά ηεο πεξηνρήο.  

Σηλ. επικοινωνίας: 23270 –51550, – 23221 

Σατ. Δ/νση: Άλσ Πνξότα, Σ.Κ. 62055 



ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ 

 

Γςναικείορ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Βαπβάπαρ Υαλκιδικήρ 

«ΓΡΤΑΓΔ» 

 

ην θαηαπξάζηλν ρσξηό 

ηεο Βαξβάξαο, ην 

βνξεηόηεξν θαη νξεηλόηεξν 

ρσξηό ηεο Υαιθηδηθήο, κέζα 

ζε έλα παλέκνξθν δάζνο 

από νμηέο, βειαληδηέο θαη 

θαζηαληέο δξαζηεξην-

πνηείηαη ν πλεηαηξηζκόο 

«ΓΡΤΑΓΔ». 

Αθνινπζώληαο ηηο ζπληαγέο 

ησλ γηαγηάδσλ, νη γπλαίθεο 

κε πνιύ θέθη θαη κεξάθη, 

παξαζθεπάδνπλ πξντόληα πιεκκπξηζκέλα από ρξώκαηα θαη αξώκαηα, όπσο γιπθά 

θνπηαιηνύ, καξκειάδεο (δακάζθελν, θεξάζη, ζηαθύιη, ζύθν, θπδώλη, θαξύδη, θ.ά.), 

ιηθέξ (θξάλν, ηζάπνπξλν, ζνύξβν, θεξάζη, δακάζθελν) θαη δπκαξηθά (γιπθό, μηλό 

ηξαραλά, ρπινπίηεο).  

Σηλ. επικοινωνίας: 23720 – 51332, – 51225, – 51415, – 51220  

Σατ. Δ/νση: Βαξβάξα Υαιθηδηθήο, Σ.Κ. 63074  

 

Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Σαξιάπση «Δς Γεύεζθαι» 

Δθκεηαιιεπόκελεο ηελ πινύζηα αγξνηηθή παξαγσγή ηεο πεξηνρήο, νη γπλαίθεο 

παξαζθεπάδνπλ κε πνιιή θαληαζία θαη κεξάθη πξσηόηππα δπκαξηθά όπσο ρπινπίηεο 

κε καληηάξη θαη θξόθν, ρπινπηηάθηα κε ηζνπθλίδα θαη ζθόξδν, αλάκεηθηα 

ρπινπηηάθηα, θσιηέο κε θξόθν θαη καληηάξηα, ηξαραλά (πξάζηλν, θόθθηλν, μηλό, 

γιπθό, δπκαξέλην, κε καληηάξηα), γιπθά θνπηαιηνύ (ξεηζέιη, αγξηνθέξαζν, 

δακάζθελν, θαΐζη), καξκειάδεο (θξαγθνζηάθπιν, αθηηλίδην, θαΐζη – θεξάζη) θαη 

ιηθέξ (θξάλν, ιεκόλη, θξάνπια, βαηόκνπξν, θξαγθνζηάθπιν, θεξάζη).  

Σηλ. επικοινωνίας: 23710 – 94477 

Σατ. Διεύθσνση: Σαμηάξρεο, Σ.Κ. 63100, Πνιύγπξνο Υαιθηδηθήο  


