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Η εξέλιξη της παραγωγής μέσα από 

καθετοποιημένες διαδικασίες που οδηγούν στο 

τελικό προϊόν για τον καταναλωτή

Μελενεκλής Γεώργιος
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• Στην σκιά του Μενοίκιου όρους εκτείνεται ο κάμπος της Προσοτσάνης

• Αγροτική και Κτηνοτροφική περιοχή

Ο τόπος μας



Στόχος και Μεθοδολογία

Υψηλής ποιότητας προϊόντα

Χρησιμοποιούμε τις καλύτερες πρώτες ύλες 

και κάνουμε όλη τη διαδικασία με αγάπη και 

φροντίδα για τον τόπο 

Έλεγχο σε όλα τα στάδια

Έλεγχος σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και 

προγραμματισμός για να μην υπάρχουν 

καθυστερήσεις μεταξύ των σταδίων ώστε να 

διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα. 

Τήρηση όλων των προδιαγραφών κατά ISO 

22000
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Η διαδικασία – Το ανταγωνιστικό μας 
πλεονέκτημα
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Συλλέγουμε και 
αποθηκεύουμε τις 
ζωοτροφές μας

Παράγουμε και 
διανέμουμε τα 
προϊόντα μας

Φροντίζουμε οι 
ίδιοι τα ζώα μας

Καλλιεργούμε και 
φροντίζουμε τα 
χωράφια μας
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Η διαδικασία – Το ανταγωνιστικό μας 
πλεονέκτημα
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Καλλιεργούμε 

▪ Σιτάρι
▪ Κριθάρι
▪ Καλαμπόκι
▪ Ηλιόσπορο
▪ Βρώμη
▪ Βίκο
▪ Σόργο
▪ Κτηνοτροφικό μπιζέλι
▪ Κτηνοτροφικό κουκί
▪ Λούπινο
▪ Ενσιρώματα
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Αποθηκεύουμε τις ζωοτροφές μας
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Η τοποθεσία

Η κτηνοτροφική 
μας μονάδα

Η κτηνοτροφική μονάδα χαρτογραφείται 

στον κάμπο της Προσοτσάνης, σε μια 

ιδανική από άποψης μικροκλίματος περιοχή 

μακριά από τον αστικό ιστό δίπλα σε 

βοσκοτόπια και αμπελώνες. 
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Οι εγκαταστάσεις μας

Η κτηνοτροφική 
μας μονάδα

▪ Γαλακτοπαραγωγή όλο τον χρόνο 

▪ Σύγχρονες εγκαταστάσεις 

σταβλισμένης κτηνοτροφίας

▪ Βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου 

▪ Καλλιεργημένο λιβάδι περιμετρικά 

της μονάδας



Οι εγκαταστάσεις μας

Η μονάδα 
παραγωγής μας
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▪ Λειτουργία τυροκομείου – 2013

▪ Δυναμική ημερήσιας παραγωγής – 5 t γάλα

▪ Αιγοπρόβειο γάλα

▪ Επέκταση παραγωγής – δυναμική 20 t γάλα

▪ Επένδυση, 3.000.000 €



Τα προϊόντα μας
/ Αγνά και φυσικά/



Το γάλα μας

Φρέσκο κατσικίσιο γάλα από τα δικά μας 
ζώα και από επιλεγμένους παραγωγούς 
της ευρύτερης περιοχής. 

Βιολογικό κατσικίσιο γάλα από 

τα δικά μας ζώα.



Τα γιαούρτια μας
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Τα τυριά μας
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▪ Βιολογικά τυριά

▪ Κατσικίσιο τυρί

▪ Τυριά τυρογάλακτος

▪ Σκληρά τυριά (γραβιέρα, 

κεφαλοτύρι)

▪ Ημίσκληρα τυριά

Τα τυριά μας μας
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Βραβεία και 

διακρίσεις



Αξίες που κάνουν τη 
διαφορά !
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


