
Η AgrecoFarms ζην Ρέζπκλν Κξήηεο, θαιιηεξγεί ηε 

γε θαη παξάγεη ηηο λνζηηκηέο ηνπ ηόπνπ.  

Μέζα από εηδηθά επηιεγκέλεο πνηθηιίεο θαη ηίκηα 

παξαγωγηθή δηαδηθαζία πξνζθέξεη γλήζηα 

πξνϊόληα ζε πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο.  
 

Τα πξντφληα 

 

Τα πποϊόνηα είναι διαθέζιμα για online αγοπά ζηο  

e shop AgrecoFarms.gr, ζε όλα ηα ξενοδοχεία 

ηηρ Grecotel,  ζε επιλεγμένα καηαζηήμαηα ζηην 

Ελλάδα και ηη Νέα Υόπκη και ζηα Hellenic Duty 

Free Shops. 



Μηα πνιύηηκε ζπιινγή από κνλαδηθά Ειιεληθά 

πξνϊόληα κπάληνπ & ζώκαηνο, εκπλεπζκέλα από 

ηε κπζηθή θύζε ηεο άγξηαο Κξήηεο.  

Εθρπιίζκαηα θαη αηζέξηα έιαηα από ηελ πινύζηα 

ριωξίδα ηνπ λεζηνύ ζπλδπάδνληαη ώζηε λα 

πξνζθέξνπλ ηελ πην αγλή θαη θπζηθή, θαζεκεξηλή 

θξνληίδα νκνξθηάο.  
 



Βηνινγηθφ Έμηξα  

Παξζέλν Διαηφιαδν 

Υγξό Χξπζάθη! Γεπζείηε ην αιεζηλό ειημίξην ηεο δωήο από ηνπο 

ειαηώλεο θαη ην ιηνηξίβη καο ζην πηάην ζαο.  

Ο παξαδνζηαθόο ηξόπνο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο ρωξίο ρεκηθά 

δηαηεξείηαη αλέπαθνο ζηελ Agreco κε απνηέιεζκα ηελ 

εμαηξεηηθή πνηόηεηα ηνπ Ειαηνιάδνπ.  

Απαξαίηεην δηαηξνθηθό ζπκπιήξωκα, πεγή θαιήο πγείαο θαη 

καθξνδωίαο, απνηειεί ηε βάζε ηεο Κξεηηθήο δηαηξνθήο, πνπ 

έρεη απνδεηρζεί ε πην πγηεηλή παγθνζκίωο.  
 



Κξεηηθφ Μέιη 

Η γεχζε είλαη κλήκε θαη απηή ηε κλήκε ηεο απζεληηθήο γεχζεο ηεο 

Κξήηεο, εθεί πνπ ζπλαληηνχληαη νη αέξεδεο Αλαηνιήο θαη Γχζεο ζα 

ζαο μππλήζεη ην εμαηξεηηθφ κέιη ηεο Agreco θαη ζα γιπθάλεη πνιχηηκεο 

ζηηγκέο κε ηνπο αγαπεκέλνπο ζαο.  

Βηνινγηθφ, ζπκαξίζην ή αλζέωλ γηα λα επηιέμεηε. Μεινθάξπδν, 

παξαδνζηαθφ γακήιην γιχθηζκα γηα καθξνδστα θαη επδσία. 

Οη αγαπεκέλνη θαξπνί ηεο ειιεληθήο θχζεο -ηα θαξχδηα- δηαζέηνπλ 

θπηηθέο ίλεο, αληηνμεηδσηηθά ζηνηρεία θαη ςεπδάξγπξν πνπ βειηηψλνπλ 

ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Σε ζπλδπαζκφ κε ην βεινχδηλν 

ζπκαξίζην κέιη ραξίδνπλ γεχζε θαη ελέξγεηα  

θάζε ζηηγκή ηεο εκέξαο.  
 



Βφηαλα 

Τα αθεςήκαηα βνηάλσλ έρνπλ δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία 

ηεο Κξήηεο. Οη ζενί δεηπλνχζαλ κε θαζθφκειν, νη ήξσεο ζηέθνληαλ κε 

δάθλε, θαη ε κέληα ζπλεζίδνληαλ σο θνξεζηά ζε εηδηθέο εθδειψζεηο. Η 

Κξήηε είλαη έλαο βνηαληθφο παξάδεηζνο, κε κεγάιν αξηζκφ θπηηθψλ εηδψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο κεγάινπ κεξηδίνπ ησλ ελδεκηθψλ θπηψλ. Πνιιά 

απφ απηά ηα θπηά είλαη αξσκαηηθά βφηαλα, πνπ έρνπλ δηαδξακαηίζεη 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ θξεηηθή ιανγξαθία, παξαδνζηαθή ηαηξηθή, ηνλ πνιηηηζκφ, 

θαη ηελ θνπδίλα.  

Τν αξαληαδέλδξη (δειαδή 40 δέληξα) είλαη έλα κνλαδηθφ θξεηηθφ αθέςεκα 

κε θαξκαθεπηηθέο θαη θαηαπξαυληηθέο ηδηφηεηεο. 
 



Τν δηάθαλν κπξσδάην Νέθηαξ ηεο Κξεηηθήο γεο θαη αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο παξέαο! Τζνπγθξίζηε ζηελ πγεηά ζαο κε έλα πνηεξάθη 

Ραθή απφ ηνπο ακπειψλεο θαη ηα παηεηήξηα ηεο Φάξκαο Agreco 

ζπληξνθηά ζην ηξαπέδη ζαο θαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζηηγκέο ζαο. Κιείζηε 

ην γεχκα ζαο κε πνηθηιηαθέο ξαθέο θαη απνζηάγκαηα, φπσο ε 

ζπάληεο ηζηθνπδηέο “Κηηξόξαθε” θαη “Μεξηόξαθε”. Πξφθεηηαη γηα 

ηζηθνπδηά εκπινπηηζκέλε κε εθρπιίζκαηα Κίηξνπ γηα ηελ πξψηε θαη 

Μχξηαο, Μαληαξηλφθινπδαο, Καλέιιαο & Γαξχθαιινπ γηα ηε 

δεχηεξε, πνπ ηνπο πξνζζέηνπλ  

νπξάληα γεχζε φζν θαη άξσκα. 
 

Κξεηηθή Τζηθνπδηά 



Δπηιεγκέλνη Οίλνη 

Η Agreco ζαο θαισζνξίδεη ζηελ απφιαπζε κε κηα ζεηξά επηιεγκέλσλ 

νίλσλ απφ ηνλ δεθαπέληε εηψλ ακπειψλα ηεο ζε κηα νλεηξηθή ηνπνζεζία 

κε ζέα ην Κξεηηθφ πέιαγνο. Λακπεξά, γνεηεπηηθά κε αξσκαηηθέο λχμεηο, 

ηα ιεπθά βηνινγηθά Chardonnay, Μοσχάτο Σπίνας θαη Βιδιανό 

απνηεινχλ ηα δηακάληηα ηεο ακπεινθαιιηέξγεηάο καο.  

Τα εθξεθηηθά θαη γιπθά αξψκαηα ηνπ εξπζξνχ Syrah Κοτσιυάλι θαη ηνπ 

επηηξαπέδηνπ νίλνπ Rose απνδεηθλχνπλ ηελ κεγάιε δπλακηθή ηνπο θαη 

ζπλαξπάδνπλ ηηο αηζζήζεηο.  

Σηελ πγεηά ζαο!  
 



Απνθιεηζηηθή Σεηξά 

Μνλαδηθά πξντφληα γηα απαηηεηηθνχο gourmands πνπ θξχβνπλ ηνλ 

πινχην θαη ηελ αθζνλία ηεο Κξεηηθήο Γεο. Άιισζηε ε Κξήηε δελ είλαη 

λεζί, αιιά ήπεηξνο… Αλαθαιχςηε ηα θαιά θξπκκέλα γαζηξηκαξγηθά 

κπζηηθά καο, φπσο νη Ειηέο, ε Αγθηλάξα θαη ε Κάπαξε. Οη Ειηέο 

Καιακώλ – ε θαιχηεξε πνηθηιία καχξεο βξψζηκεο ειηάο ζηνλ θφζκν- 

απνηεινχλ πεγή ελέξγεηαο θαη καθξνδσίαο. Ειηέο Πξάζηλεο ζε Άικε – 

φηαλ ε ειηά ηεο Κξεηηθήο γεο ζπλαληά ηελ αικχξα ηεο ζάιαζζαο… Παηέ 

Ειηάο – ην Κξεηηθφ Χαβηάξη! Τα θπζηθά ζπζηαηηθά ηεο “Μεηέξαο Γεο” 

ςηινθφβνληαη, ηξίβνληαη θαη αλακεηγλχνληαη γηα λα παξαζθεπαζηεί ην 

κνλαδηθφ Παηέ Διηάο ηεο! 



Τα “Γιπθά” καο 

Νφζηηκα θαη πγηεηλά! Λνπθνύκηα, νη θχβνη ηεο απφιαπζεο! Έλα θνπηί 

αξσκαηηθά ινπθνχκηα είλαη ην θαιχηεξν δψξν γηα λα θέξεη θαλείο 

επηζηξέθνληαο απφ ηηο δηαθνπέο. Παξαδνζηαθφ γιχθηζκα πνπ θξχβεη 

ζετθά αξψκαηα ηεο Διιεληθήο γεο: Τξηαληάθπιιν, Πεξγακφλην, Μαζηίρα, 

Καλέια θαη Πνξηνθάιη ιακππξίδνπλ ζαλ πνιχηηκα πεηξάδηα θαη ιηψλνπλ 

απαιά ζην ζηφκα αθήλνληαο απνιαπζηηθέο εθξήμεηο γεχζεο. Καξακέιεο 

γηα κηθξά & κεγάια παηδηά! Κιείλνπλ κέζα ηνπο ηε γεχζε ηεο Αγάπεο 

δπκσκέλε κε Μέιη & Δπθάιππην. 



Μαξκειάδεο 

Όηαλ ε πνηθηιία θαη νη ζπλδπαζκνί γεύζεωλ δελ έρνπλ όξηα…. 

Μαξκειάδεο θαη γιπθά θνπηαιηνύ, γλωζηά από ην Βπδάληην, ήηαλ 

από ηα πην ζπλεζηζκέλα παξαζθεπάζκαηα ζ΄ έλα αζηηθό Κξεηηθό 

ζπίηη. Από ηα κέζα ηεο άλνημεο αξρίδεη ζην λεζί ε ωξίκαλζε ηωλ 

θξνύηωλ. Απίδηα (αριάδηα), ξνδάθηλα, θεξάζηα, βύζζηλα, 

δακάζθελα, ζύθα, ζηαθύιηα, θζηλνπωξηλά θπδώληα, ρεηκωληάηηθα 

ξόδηα θαη ηόζα άιια. Κη όρη κόλν θξνύηα θαζώο ζηελ AgrecoFarms 

κε θινύδεο από εζπεξηδνεηδή, ιαραληθά ηεο επνρήο θαη μεξνύο 

θαξπνύο παξαζθεπάδνληαη γιπθά πειηέδεο, νη γλωζηέο καο 

καξκειάδεο. 



Παηδηθή Σεηξά 

Παηδηθή ζεηξά κε φηη πην αγλφ θάζε κεηέξα επηζπκεί λα πξνζθέξεη 

ζην παηδί ηεο. Γηα απηνχο πνπ αγαπάηε επηιέμηε Αληειηαθό 

Γαιάθηωκα SPF 50 απφ Πεχθν & Φαζθφκειν, Καξακέιεο 

δπκσκέλεο κε Κξεηηθά Βφηαλα & πεξίζζηα Αγάπε, αγλφ, 

θαηαπξαυληηθφ Χακνκήιη - ην θπζηθφ καο θάξκαθν, Βηνινγηθή 

ηαθίδα νπιηαλίλα, Φπζηθό θνπγγάξη γηα απαιή θαζαξηφηεηα 

κε ζαιαζζηλή αχξα -νηθνινγηθά, θπζηθά, ππναιιεξγηθά θαη κε ηνμηθά 

πξντφληα. 



Χξπζό Βξαβείν Καηλνηνκίαο 2017 απέζπαζε ε ζεηξά πξντφλησλ ηεο AgrecoFarms γηα ηε ζπζθεπαζία  

ζηελ είζνδφ ηνπο ζε δηεζλείο αγνξέο.  

Pop Σπζθεπαζίεο Δκπλεπζκέλεο απφ ηελ 

Διιεληθή Λατθή Παξάδνζε  


