
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η ημέρα Πέμπτη 2-6-2022 

19:00  Άφιξη στο Ξενοδοχείο Ιβερίς

21:00  Δείπνο στα Γραβάδικα 
Ένας παραδοσιακά διαμορφωμένος χώρος που αποτελεί σημείο αναφοράς για την περι-
οχή από το 1970. Η παραδοσιακή Ελληνική κουζίνα, με τα εξαιρετικής ποιότητας προϊό-
ντα και η μεγάλη ποικιλία από τοπικά κρασιά και σπιτικά γλυκά εγγυώνται μια μοναδική 
γαστρονομική εμπειρία.

2η ημέρα Παρασκευή 3-6-2022 

7:30 - 9:00 Πρωινό στο Ξενοδοχείο 
Όλα τα προϊόντα είναι τοπικά και έχουν επιλεγεί από παραγωγούς του Νομού Κοζάνης.

9:30 - 10:15  Alfa Pastry - Κουκουτάρης
Η alfa είναι συνώνυμη με την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Είναι η πρώτη εταιρεία που 
δημιούργησε μια σειρά από νοστιμιές εμπνευσμένες από τοπικές συνταγές. Χρησιμο-
ποιεί πάντα, πρώτης ποιότητας συστατικά, όπως ελαιόλαδο, φρέσκα βότανα και φέτα 
ΠΟΠ. Σήμερα, τα παραδοσιακά προϊόντα ζύμης alfa φτάνουν σε περισσότερες από 35 
χώρες παγκοσμίως, σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία, με ένα ισχυρό πελατολόγιο 
που διακρίνεται στις κατηγορίες της λιανικής και του Food Service.

10:30 - 11:30 Pitenis 
Η Αφοί Α. Πιτένη ΑΒΕΕ είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και εμπο-
ρίας τροφίμων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1973 με την επωνυμία «Αγαμέμνων Πιτένης». 
Το Δεκέμβριο του 1997, ολοκληρώνει τη δημιουργία μιας νέας υπερσύγχρονης μονάδας 
παραγωγής εδεσμάτων, με συνολικό εμβαδόν 14.000τμ και κτιριακές εγκαταστάσεις 
3.000τμ, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες του εγχώριου και διεθνούς 
ανταγωνισμού. Από το 2003, η επιχείρηση παράγει πάνω από 100 διαφορετικούς κωδι-
κούς προϊόντων, με τους πλέον σύγχρονους τρόπους παραγωγής και σύμφωνα με όλους 
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, βασισμένη στις παραδοσιακές Ελληνικές γεύσεις.

12:45 - 13:45 Κτήμα Καμκούτη
Το κτήμα Καμκούτη είναι μια καθετοποιημένη αγροτική επιχείρηση με εμπειρία πάνω 
από 100 έτη στην αμπελοκαλλιέργεια και παραγωγή οίνου.
Το 2004 ιδρύεται το νέο σύγχρονο οινοποιείο μέσα στους αμπελώνες. Όλες οι φάσεις 
από την παραγωγή μέχρι την εμφιάλωση γίνονται στην καθετοποιημένη σύγχρονη αυτή 
μονάδα.



13:55 - 14:55 Κτήμα Βογιατζή
Κοντά στη λίμνη Πολυφύτου, στη θέση παλαιού αμπελιού της οικογένειας Βογιατζή, δη-
μιουργήθηκε την περίοδο 1991-1994 ένας νέος, σύγχρονος αμπελώνας 30 στρεμμάτων, 
µε τοπικές και άλλες ποικιλίες έχοντας ως στόχο την παραγωγή κρασιών υψηλής ποιό-
τητας, τα οποία συνδυάζουν ιδιαιτερότητα και χαρακτήρα.

15:05 - 17:00 Μεσημεριανό στην Ταβέρνα του Παπαγόρα 
Εκεί που η παράδοση των γεύσεων συναντά τη φιλοξενία και την αυθεντικότητα των 
Βελβενδινών.

17:30 - 18:30 Φάρμα Λευκάρων
Η μονάδα εκμεταλλευόμενη τον σύγχρονο εξοπλισμό της, είναι σε θέση να επεξεργαστεί 
ημερησίως 10 τόνους αιγοπρόβειου και αγελαδινού γάλακτος. Το γάλα που επεξεργάζε-
ται η επιχείρηση προέρχεται από παραγωγούς της περιοχής. Με έμφαση στην ποιότητα 
και τη γεύση παράγονται: Φέτα Π.Ο.Π., ξινοτύρι, τυρί κατσικίσιο, παραδοσιακό γιαούρτι, 
κεφαλογραβιέρα, κεφαλοτύρι, γραβιέρα, μπάτζος Π.Ο.Π., βούτυρο νωπό, ανθότυρο, μυ-
ζήθρα με βάση τοπικές συνταγές.

19:00 - 20:00 Συνεταιρισμός Κρόκου 
Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης ιδρύθηκε το 1971. Απαρτίζε-
ται από 1.000 μέλη και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής, συσκευασίας και διακί-
νησης του κρόκου Κοζάνης.

21:00  Δείπνο στο Restaurant/Wine Bar Terroir
Η νέα προσθήκη στη γαστρονομία της πόλης της Κοζάνης με τον εξειδικευμένο της Σεφ 
στην παραδοσιακή, αλλά με σύγχρονες πινελιές κουζίνα. Η μοναδική του κάβα αποτελεί 
όαση για τους απανταχού λάτρεις του κρασιού.

3η ημέρα Σάββατο 4-6-2022 

7:30 - 9:30 Πρωινό στο ξενοδοχείο.
Όλα τα προϊόντα είναι τοπικά και έχουν επιλεγεί από παραγωγούς του Νομού Κοζάνης.

9:45 - 10:30 Κτήμα Δύο Φίλοι
Το Κτήμα “Δύο Φίλοι” είναι ο καρπός της πολυετούς φιλίας του οινοποιού Γιάννη Μπου-
τάρη με το ζεύγος Γεωργία Γκουτζιαμάνη – Ιωάννη Πολύζου. Βρίσκεται στη Σιάτιστα, 
πόλη του νομού Κοζάνης.
Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι η ποιοτική αναβίωση του ιστορικού αμπελώνα 
της Σιάτιστας με την δημιουργία ενός επισκέψιμου, σύγχρονου οινοποιείου, μικρής δυ-
ναμικότητας, με αρχιτεκτονική που παραπέμπει σε Σιατιστινό αρχοντικό.
Τo οινοποιείο βρίσκεται μέσα στη πόλη της Σιάτιστας, είναι επισκέψιμο και συμμετέχει 
στους Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος

11:10 - 12:00 Προϊόντα Γης Βοΐου
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την αναβίωση και διατήρηση της παραδοσια-
κής καλλιέργειας φακής στη Βορειοδυτική Ελλάδα, συνδυάζοντας γνώση και συνεργα-
τικό πνεύμα. Σήμερα, έχοντας ως βάση την επιτυχία του αρχικού αυτού εγχειρήματος, 
η επιχείρηση έχει ως αντικείμενο την παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και διανομή 
οσπρίων. Η περιοχή στην οποία παράγονται τα προϊόντα μας είναι η ορεινή γη της Δυτι-
κής Μακεδονίας με επίκεντρο το οροπέδιο του Βοΐου. 



13:00 - 15:00 Μεσημεριανό στη Βλάστη (κτήμα Γιαννιώτη) 
Στο Κτήμα Γιαννιώτη σας περιμένει μια γαστρονομική απόλαυση που βασίζεται στη δη-
μιουργικότητα και τα φρέσκα τοπικά και παραδοσιακά υλικά.

15:35 - 16:10 Dioscurides
Η ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ Ο.Ε ιδρύθηκε το 2005 στον Δήμο Μουρικίου του Νομού Κοζάνης, 
με σκοπό την καλλιέργεια, παραγωγή και μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών, καθώς και προϊόντων που βασίζονται σε αυτά (δρόγες, αφεψήματα, ροφήματα, 
συμπληρώματα διατροφής, ποτά, αιθέρια έλαια, εκχυλίσματα, καλλυντικά κτλ.) και χρη-
σιμοποιούνται για την σωματική υγεία και ευεξία.
Η ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ Ο.Ε. αποτελεί μία μονάδα σύγχρονη, καθετοποιημένη, μοναδική στο 
είδος της στην Ελλάδα, πιστοποιημένη με ISO 22000 & FSSC 22000, που καλλιεργεί, 
μεταποιεί και παράγει προϊόντα που είναι τοποθετημένα σε επιλεγμένα φαρμακεία και 
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. 

16:35 - 20:00 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – «Meet the buyers»
Παρουσίαση επιχειρήσεων τοπικών προϊόντων, στο ξενοδοχείο Παντελίδης, με τη συμ-
μετοχή 30 επιχειρήσεων της περιοχής.
Δυνατότητα διενέργειας συζητήσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των αγοραστών.
Οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και να ακού-
σουν την άποψη στελεχών, με πολυετή πείρα στις χώρες δραστηριοποίησης τους.

21:00  Δείπνο στο Ξενοδοχείο Ιβερίς 
Κλείσιμο της επίσκεψης με τοπικά εδέσματα και παραδοσιακή μουσική.

4η ημέρα Κυριακή 5-6-2022 

07:30 - 10:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο.
Όλα τα προϊόντα είναι τοπικά και έχουν επιλεγεί από παραγωγούς του Νομού Κοζάνης.

10:15 - 11:15 Επίσκεψη και ξενάγηση στο Αρχοντικό Πούλκως
Χτισμένο ανάμεσα στα 1752-1759, είναι ένα εξαιρετικό δείγμα αστικής αρχιτεκτονικής 
του 18ου αιώνα, εύγλωττος μάρτυρας της άνθησης των πόλεων της Δυτικής Μακεδονί-
ας, όπου το επιχειρηματικό δαιμόνιο των Ρωμιών εμπόρων κατάφερε να μετατρέψει τις 
ευκαιρίες που πρόσφερε η αχανής Οθωμανική αυτοκρατορία σε πλούτο και ποιότητα 
ζωής. (Θα εξαρτηθεί από την ώρα αναχώρησης των πτήσεων).

12:00 - 13:45 Καφεδάκι στο κέντρο της Κοζάνης

13:45   Αναχώρηση για αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης



ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ WEBSITE

4G GREEK GAIA’S GLOBAL GATE - 
ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ, ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕ-
ΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.

www.greekgaias.com

BELIDIS - ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ www.beliaswines.gr

BIO LIFE SECRETS  ΒΟΤΑΝΑ , ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ, ΑΝΘΟΝΕΡΑ, ΒΙΟΛΟ-
ΓΙΚΑ , ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ  www.bio-lifesecrets.gr

DIOFILI WINERY OF SIATISTA ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ www.diofili.gr

ENTEKA DISTILLERY - ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΠΟΤΟΠΟΙΕΙΟ www.11distillery.gr

ETHELEO ESSENTIAL OILS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ www.etheleo.gr

FILIPPOS PASTRY ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ www.filippospastry.eu

GOGOS PASTRY - ΑΦΟΙ Ι. ΓΚΟΓΚΟΥ Ο.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ www.gogospastry.gr

GRANDPA JOS - ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΙΔΕΡΙΤΗ www.grandpajos.eu

GRECA BOTANICA  ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ - ΒΟΤΑΝΑ www.grecabotanica.gr

HERBS & OILS ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ - ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ www.herbsandoils.gr

KORELAS MASTERPIES ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ www.korelas.com

NAKOS WINERY ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ www.nakoswinery.gr

rizes - ΡΙΖΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  DELICATESSEN ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ www.rizes.com.gr

TSIK TO TSIK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ / ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ www.tsik2tsik.gr

ZOOMSERIE ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ - ΓΛΥΚΟΥ www.zoomserie.gr

ΓΚΡΕΚΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ www.fetadimitriou.gr

ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ www.alpha-estate.com

ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΦΥΤΩΝ - ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ www.bagatzounis.com

ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ - Ι. ΣΤ. ΔΙΚΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ – DAIRY PRODUCTS www.bourinos.gr

ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ www.piperiesflorinis.gr

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ www.avramidisfamily.gr

ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΡΙΤΣΙΝΙΟΥ & ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ www.hanoglou.gr


