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Χειροποίητες γευστικές µαρµελάδες από ολόκληρα φρούτα κοµµένα στο χέρι,

χωρίς ζάχαρη και άλλα γλυκαντικά , χωρίς πηκτίνη και χωρίς συντηρητικά.

Με συσκευασίες έξω από τα συνηθισμένα και με πολύ χρώμα…
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Νόστιμο και υγιεινό δε συμβαδίζουν

Μεγαλώνουμε με την πεποίθηση :

Το απολαυστικό δεν είναι ωφέλιμο

Εμείς, αλλάζουμε τις καθιερωμένες πεποιθήσεις !

Δημιουργώντας προΐόντα
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ΦΥΣΙΚΑ

Αναδεικνύουμε τα ευεργετήματα της γης μας, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις

με σεβασμό στις αξίες μας

Βρισκόμαστε στο αγρόκτημα Πινακάδες στη Ναυπακτία δίπλα στον ποταμό Εύηνο.

Η φύση μας ευλόγησε προσφέροντάς μας ποικιλία γεύσεων και ουσία, στοιχεία

που μας ενέπνευσαν !
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ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΑ

Το νόστιμο είναι απολαυστικό !

Το απολαυστικό είναι υγιεινό ! Αρκεί να σεβαστείς τους κανόνες της φύσης και να

μην παρέμβεις στο έργο της
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ

Δημιουργούμε συσκευασίες με έντονα χρώματα, σε αποχρώσεις Ελλάδας

Τολμήσαμε :

Με ξεχωριστούς συνδυασμούς γεύσεων, με ισορροπία και αρμονία
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Τα προϊόντα μας

ξεχωρίζουν

γιατί είναι :

To όραμά μας :

Aπόλαυση με την ευλογία της φύσης

Nα προσφέρουμε τα ευεργετήματα της ελληνικής φύσης

στην πιο απολαυστική τους μορφή !

Aυθεντικά & Νέα

Χειροποίητα , με νέες γεύσεις και χρώματα που εμπνέονται από την ελληνική φύση

Πρωτοποριακά -Τολμήσαμε

Ασυνήθιστες γεύσεις, τεχνογνωσία που καινοτομεί

Απολαυστικά

Το υγιεινό, στην περίπτωσή μας είναι και γευστικό

Φυσικά

Αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της χωρίς πρόσθετα

Ελληνικά

Γιατί έχουμε πάθος κι αγάπη για τον τόπο μας !
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ΧΩΡΙΣ
Συντηρητικά

*Περιέχει Φυσικά Σάκχαρα

ΧΩΡΙΣ
Ζάχαρη*

ΧΩΡΙΣ
Πηκτίνες
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• Σε όσους θέλουν να προσέξουν τη διατροφή τους και αποφεύγουν τη ζάχαρη

• Σε όσους πιστεύουν ότι less is more και εµπιστεύονται την απλή συνταγή

• Σε όσους έχουν «all day ανησυχίες γευστικές», που δοκιμάζουν νέες γεύσεις και

θα επέλεγαν την µαρµελάδα στο πρωινό τους, στην σαλάτα τους στο γιαούρτι

τους, στα γλυκά τους ακόμη και ως πινελιά γεύσης στη μαγειρική τους.

AΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ :



ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΒΡΑΒΕΙΟ:
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• Γιατί φτιάχνουμε χειροποίητες μαρμελάδες και επιλέξαµε να κάνουµε προϊόν

μόνο από φρούτα, χωρίς πολτό και πουρέ φρούτων χωρίς πηκτίνες και χρωστικές

• Γιατί έχουμε μία μονάδα παραγωγής απόλυτα εναρμονισμένη στο φυσικό

περιβάλλον, εφοδιασμένη με κατάλληλα μηχανήματα για ήπιες θερμοκρασίες

βρασμού ώστε να μην καταπονούνται τα φρούτα και το χρώμα τους να μένει

σταθερά ζωντανό.

• Γιατί δεν προσθέτουμε χημικά, αλλά αφήνουμε τη φύση να «κάνει τη δουλειά

της», αξιοποιώντας τις φυσικές πηκτίνες του φρούτου

ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ
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• Γιατί oι μαρμελάδες μας δεν περιορίζονται στο πρωινό αλλά χρησιμοποιούνται

όλη μέρα σε κάθε γεύμα

ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ
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ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ

Γιατί οι συσκευασίες μας είναι ….

… διαφορετικές



ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ



ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ

www.evlogia.gr

Για κάθε κλικ που γίνεται στο site μας, δωρίζουμε 0,10€. για την υποστήριξη

του Συλλόγου Θεραπευτικής Ιππασίας.
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Ανακαλύψτε τις γεύσεις μας, μια σειρά που προβάλλει 
την αφοσίωσή μας στη γη, στην ιστορία μας 

και στους ανθρώπους. 

Φτιαγμένα με πάθος 

και µε αγάπη. 

Tα προϊόντα αυτά αποτύπωσαν τα όνειρά μας και την 
ευγνωμοσύνη μας που ζούμε σε μια γη ευλογημένη.


