Οδηγός γεύσης
τοπικών ποιοτικών προιόντων

Flavor guide
of local quality products

Ελληνικά Προϊόντα
Greek Products

Ο

Συνεταιρισμός μας έχει μία παράδοση περισσότερο από 80 χρόνια στην
περιοχή μας. Δημιουργήθηκε το 1925 ως Συνεταιρισμός παραχελωΐτιδας, το 1935 δημιουργήθηκε η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου, το 1975 ενσωμάτωσε την περιοχή Ναυπακτίας με την ονομασία Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου – Ναυπακτίας και τέλος το 2012 μετατράπηκε σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό με την ονομασία Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου – Ναυπακτίας «Η Ένωση».
Όραμά μας να γίνουμε μια σύγχρονη επιχειρησιακή μονάδα με παροχές
υψηλών προδιαγραφών, με στόχο να γίνουμε ένα «πρότυπο» συνεταιρισμού
παράδειγμα προς μίμηση.
Κύριες δραστηριότητες είναι η συγκομιδή, επεξεργασία, τυποποίηση όλων
σχεδόν των βασικών αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή,
όπως είναι το βαμβάκι, ελιά καλαμών, λάδι κουτσουρελιάς, καλαμπόκι, σιτηρά και η εμπορία αγροτικών εφοδίων με 10 καταστήματα πώλησης.
Ο Συνεταιρισμός δραστηριοποιείται από την περιοχή Οινιαδών, Αγγελοκάστρου, Μακρυνείας, Μεσολογγίου, Αρακύνθου, Ευηνοχωρίου, Μακύνειας,
Ναυπάκτου και πρόσφατα μέχρι Ευπάλιο.

O

ur Association has a tradition more than 80 years in our region. Created
in 1925 as Cooperative paracheloitidas, in 1935 created the Union of
Agricultural Cooperatives of Messolonghi in 1975 incorporated the area
Nafpaktias called Union of Agricultural Messolonghi – Nafpaktias and finally
Cooperatives in 2012 was converted into a primary cooperative under the
name Agricultural Cooperative Messolonghi – Nafpaktias «The Union».
Our vision is to become a modern business unit with high quality
amenities, in order to become a «standard» cooperative emulated.
Main activities are the harvesting, processing, standardization of almost
all agricultural commodities produced in the region, such as cotton,
kalamata olives, Koutsourelis oil, corn, grain and agricultural supplies
market with 10 stores.
The cooperative operates from area Oiniades, Aggelokastro, Makrynia,
Messolonghi Arakynthos, Evinochori, Makyneia, Nafpaktos and until
recently Efpalio.

Γαλακτοκομικά προϊόντα / Cheese products
Γραβιέρα

Graviera

Σκληρό κίτρινο τυρί από πρόβειο γάλα και έως 10%
κατσικίσιο γάλα από ζώα της περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας.
Άρωμα λεπτό βουτυράτο, ήπια σχεδόν γλυκιά γεύση,
απαλή συμπαγή και λεία υφή και ευχάριστη πικάντικη
επίγευση με σημαντική διάρκεια.
Συσκευασίες:
• Βάκουμ 300 γραμμαρίων
• Κεφάλια 9 κιλών

Hard yellow cheese from organic sheep’s milk and up
to 10 % goat’s milk from livestock farms in the areas of
Aitoloakarnania.
Soft and smooth solid texture with a fine buttery
aroma and a mild, almost sweet flavour, leaving a pleasant spicy aftertaste of long duration.
Packaging:
• 300 gr vacuum pouch
• 1 kg vacuum pouch

Φέτα

Feta

Μαλακό Τυρί (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) από πρόβειο γάλα και έως 30 % κατσικίσιο γάλα.
Έχει συμπαγή δομή με αμυγδαλωτές οπές μικρού μεγέθους σε όλη τη μάζα. Έχει μέτρια σκληρή τυρομάζα,
που υποχωρεί εύκολα στην πίεση του πιρουνιού και
ήπια γεύση ελαφρά αλμυρή και πιπεράτη με μια αίσθηση κρέμας βουτύρου. Στο στόμα η υγρασία είναι
ευχάριστη και επιτρέπει στο τυρί να εκφράσει το γευστικό του χαρακτήρα με υφή απαλή σχεδόν κρεμώδη.
Η επίγευση που αφήνει είναι έντονη και με διάρκεια.
Συσκευασίες:
• Δοχείο λευκοσιδηρό 15 κιλών
• Δοχείο λευκοσιδηρό 7,5 κιλών
• Τάπερ 1,1 κιλού σε άλμη
• Τάπερ 2,5 κιλού σε άλμη
• Τάπερ 4 κιλών σε άλμη
• Τάπερ 400 γραμμαρίων σε άλμη

Soft cheese (Protected Designation of Origin) from sheep’s milk and up to 30% goat’s milk.
Bright white cheese with irregular small almond-shaped holes of compact structure throughout the body.
Soft, almost creamy texture with a pleasant moisture
content that allows the cheese to express its savoury
character. It has a mild, slightly salty and spicy taste
with a touch of butter cream, lightly peppery, properly
salted.
Leaves a strong, lasting aftertaste.
Packaging:
• 15 kgs lith tin
• 7,5 kgs lith tin
• 1,1 kgs plastic box, in brine
• 2,5 kgs plastic box, in brine
• 4 kgs plastic box, in brine
• 400 gr plastic box, in brine

Προϊόντα ξυδιού / Vinegar products
Βαλσάμικο

Balsamic vinegar

Γλυκιά ξεχωριστή γεύση, το έντονο άρωμα και το κόκκινο σκούρο χρώμα, φτιάχνεται από ξύδι κρασιού και
συμπυκνωμένο μούστο εξαιρετικής ποιότητας και ωριμάζει μέσα σε ξύλινα βαρέλια όπως το καλό παλιό κρασί.

With the sweet distinctive flavour, the intense dark red
colour, is made from wine vinegar and concentrated
must of excellent quality matures in wooden barrels
like good old wine.

Κρέμα βαλσάμικου

Balsamic cream

Μίγμα παλαιωμένου βαλσάμικου ξυδιού με μούστο από
τοπική ποικιλία κρασιού και εμπλουτισμός με φυσικά
αρώματα.

Aged balsamic vinegar and must of grapes enriched
with natural aromas.

Ξύδι

Vinegar

Λευκό και κόκκινο.

White and red.

Ξύδι με αρωματικά

Vinegar with herbs

Λευκό κρασί με βότανα.

White vinegar with herbs.

Συσκευασία: Σε γυάλινα μπουκάλια των 250 ml

Packaging: Glass bottles of 250 ml

Προϊόντα Μελιού / Honey products
Μέλι

Honey

Μέλι σε ατομικές μερίδες ή σε συσκευασίες κιλού κατά
κύριο λόγο από ρείκι και κουμαριά.

Honey in individual portions or in packages of a kilogram mainly heather and arbutus tree.

Προϊόντα ψαριού / Fish products
Αυγοτάραχο

Botargo

Το αυγοτάραχο είναι η πολυτιμότερη τροφή της Μεσογείου. Θεωρείται το χαβιάρι του Νότου και είναι εφάμιλλο
με αυτό σε γευστική απόλαυση και διατροφική αξία.
Συσκευασίες αυγοτάραχου:
• Μπαστούνι καλυμμένο με κερί καπνιστό ή όχι, μέσα
σε κουτί (βάρος που κυμαίνεται αναλόγως τις απαιτήσεις του πελάτη).
• Τρίμμα, σε βάζο 50 γρ.
• Τρίμμα καπνιστό, σε βάζο 50 γρ.
• Αυγοτάραχο σε φέτες, σε βάζο 70 γρ.

Is the most valuable food of the Mediterranean. It is
considered as the caviar of the South and has equal
nutritional and culinary value.
Packaging of botargo:
• In a waxed bar, placed in a protective box (the product weight is up to the customer’s choice).
• Grated botargo, in a jar of 50 gr
• Smoked grated botargo, in a jar of 50 gr
• Botargo in slices, in jar of 70 gr

Καπνιστό χταπόδι

Smoked octopus

Συσκευασία: Βάζο των 100 γρ.

Packaging: Glass jar of 100 gr

Κοτόπουλο / Chicken
Κοτόπουλο

Chicken

• Κοτόπουλο νωπό
• Κοτόπουλο νωπό τεμαχισμένο
• Λουκάνικα κοτόπουλου

• Fresh chicken
• Fresh chicken shredded
• Chicken sausages

Συσκευασίες: Σε δισκάκι καλυμμένο με διάφανο
φιλμ.

Packaging: In tray covered with transparent film.

Ελιές / Olives
Ελιές Καλαμών

Kalamata Olives

Μικτό βάρος: 370 gr, 500 gr, 720 kgr, 1 kgr, 2 kgr,
3 kgr, 10 kgr, 12 kgr κατά παραγγελία.
Τύπος συσκευασίας: Βάζα πλαστικά, γυάλινα, λευκοσιδηρά, πλαστικά βαρέλια.

Gross weight: 370 gr, 500 gr, 720 kgr, 1 kgr, 2 kgr,
3 kgr, 10 kgr, 12 kgr (the product weight is up to the
customer’s choice).
Packaging type: Plastic packaging, glass jar, lith tins,
plastic barrels.

Ελιές Καλαμών εκπηρυνωμένες Pitted Kalamata Olives
Μικτό βάρος: 370 gr, 500 gr, 720 kgr, 1 kgr, 2 kgr,
3 kgr, 10 kgr, 12 kgr κατά παραγγελία.
Τύπος συσκευασίας: Βάζα πλαστικά, γυάλινα, λευκοσιδηρά, πλαστικά βαρέλια.

Gross weight: 370 gr, 500 gr, 720 kgr, 1 kgr, 2 kgr,
3 kgr, 10 kgr, 12 kgr (the product weight is up to the
customer’s choice).
Packaging type: Plastic packaging, glass jar, lith tins,
plastic barrels.

Ελιές Καλαμών σε ροδέλα Sliced Kalamata OIives
Μικτό βάρος: 370 gr, 500 gr, 720 kgr, 1 kgr, 2 kgr,
3 kgr, 10 kgr, 12 kgr κατά παραγγελία.
Τύπος συσκευασίας: Βάζα πλαστικά, γυάλινα, λευκοσιδηρά, πλαστικά βαρέλια.

Gross weight: 370 gr, 500 gr, 720 kgr, 1 kgr, 2 kgr,
3 kgr, 10 kgr, 12 kgr (the product weight is up to the
customer’s choice).
Packaging type: Plastic packaging, glass jar, lith tins,
plastic barrels.

Πράσινες Ελιές κανονικές

Green Olives

Εκπυρηνωμένες και με γέμιση πιπεριά, αμύγδαλο,
σκόρδο, πορτοκάλι, μήλο, καρότο.

Pitted, sliced and with red pepper, almond, garlic,
orange, apple, carrot.

Ελαιόλαδο / Olive Oil
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Extra Virgin Oil
Η πιο φυσική κατηγορία ελαιόλαδου με τέλειο άρωμα
και γεύση. Η οξύτητά του δεν ξεπερνά το 0,8°.
Έχει έντονη φρουτώδη γεύση και άρωμα φρεσκοκομμένου καρπού ελιάς.

The most natural category of olive oil with a perfect
aroma and flavor. Its acidity does not exceed 0,8°.
It has a strong fruity flavor and aroma of freshly cut
olives.

Παρθένο ελαιόλαδο

Virgin Oil

Φυσικό ελαιόλαδο με ευχάριστη γεύση και οσμή του
οποίου η οξύτητα κυμαίνεται έως 2°.

Natural olive oil with pleasant taste and odor, whose
acidity varies by 2°.

Ελαιόλαδο από εξευγενισμένα Olive oil of refined and virκαι παρθένα ελαιόλαδα
gin olive oils
Μίγμα παρθένου και εξευγενισμένου (ραφινέ) ελαιόλαδου. Έχει ευχάριστη γεύση και οσμή, μοναδικό διακριτικό άρωμα ώριμων φρούτων και φρέσκιας ελιάς,
χρώμα ανοικτό κιτρινοπράσινο και οξύτητα που δεν
ξεπερνά το 1°.

Blend of virgin and refined (refined) olive oil. It has a
pleasant taste and smell, a unique distinctive aroma of
ripe fruit and fresh olive, pale yellow and acidity does
not exceed 1 °.

Πυρηνέλαιο

Olive-pomace oil

Λάδι που προέρχεται από την ανάμιξη ραφιναρισμένου
πυρηνέλαιου και παρθένου ελαιόλαδου, του οποίου
η οξύτητα δεν ξεπερνά το 1°. Η παραλαβή του λαδιού
από τον πυρήνα της ελιάς και ο εξευγενισμός του, γίνεται κάτω από πολύ αυστηρές συνθήκες ελέγχου και έτσι
διασφαλίζεται η άριστη ποιότητά του. Το Πυρηνέλαιο,
έχει απαλή, ήπια γεύση. Θεωρείται ιδανικό για τηγάνισμα γιατί αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες.

Oil that comes from mixing refined olive-residue oil
and Virgin olive oil, whose acidity does not exceed 1°.
The reception from the kernel oil of olives and refining,
is done under very strict control conditions and thus
ensure the excellent quality. The olive-pomace oil, it
has a soft, mild taste. It is considered ideal for frying
because it withstands high temperatures.

Αρωματικό ελαιόλαδο με βό- Aromatic olive oil with herbs
τανα της Ελληνικής υπαίθρου of the Greek countryside
Ρίγανη, σκόρδο, δενδρολίβανο, πιπεριά κ.α.

Oregano, garlic, Rosemary, pepper, etc.

Συσκευασίες: Σε πλαστικούς και γυάλινους περιέκτες
με εύρος καθαρού βάρους από 250 ml - 5 lt.

Packing: In plastic and glass containers with a net
weight range from 250 ml - 5 lt.

Γλυκά του κουταλιού / Deserts
Γλυκά του κουταλιού

Desserts

Προϊόντα με βάση ελληνικά φρούτα και υλικά, βασισμένο σε παραδοσιακές συνταγές και παραγόμενο από
τοπικούς συνεταιρισμούς της Αιτ/νιας.

Greek fruit based products and materials, based on traditional recipes and produced by local cooperatives of
Ait/nias.

Γεύσεις: κυδώνι, μελιτζανάκι, σύκο, κεράσι, περγαμόντο, βερίκοκο, σταφύλι, καρότο, βύσσινο, νεραντζάκι, καρύδι, πορτοκάλι, τριαντάφυλλο κ.α.

Flavors: quince, aubergine, fig, cherry, bergamot,
apricot, grape, carrot, sour, bitter, nut, orange, rose,
etc.

Συσκευασία: Σε γυάλινα βάζα βάρους κατόπιν παραγγελίας.

Packaging: In glass jars weighing on demand of the
customer.

Αλάτι / Salt
Αφρίνα

Afrina

Το πιο καθαρό από όλα τα επιτραπέζια αλάτια και θεωρείται ως θαλασσινό αλάτι εξαιρετικής ποιότητας.
Συλλέγεται με παραδοσιακές μεθόδους από τη Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού – Μεσολογγίου στην Ελλάδα. Είναι
100% φυσικό αλάτι και δεν έχει υποστεί καμία μεταποίηση. Είναι φρέσκο, λαμπερό, λευκό αλάτι το οποίο
διατηρεί πάντα τη φυσική του υγρασία.

The purest of all table salts considered as sea salt of
exceptional quality. Collected by traditional methods
from the Etoliko Lagoon – Messolonghi in Greece. It is
100% natural salt and has not undergone any processing. It’s fresh, glowing, white salt which always preserves its natural moisture.

Συσκευασίες: Σε γυάλινα βάζα των 200 και 250 gr.

Packaging: Glass jars of 200 and 250 gr.

Κρασιά / Wines
Κρασιά

Wines

Με έμφαση στις τοπικές ποικιλίες του Νομού Αιτ/νιας
και πολυποικιλιακά κρασιά.
Το κρασί είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για διάφορους λόγους. Είναι ένα δημοφιλές ποτό που συνοδεύει
και ενισχύει ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών και μεσογειακών γεύσεων, από τις πιο απλές και παραδοσιακές
ως τις πιο σύνθετες και αφετέρου αποτελεί σημαντικό
γεωργικό προϊόν που αντικατοπτρίζει την ποικιλία του
εδάφους και το κλίμα ενός τόπου, με έμφαση στις τοπικές ποικιλίες του νομού Αιτ/νιας.

Focusing on local varieties of Ait/nias planned and polypoikiliaka wines.
The wine is of particular interest for several reasons. It
is a popular beverage that accompanies and enhances
a wide range of European and Mediterranean flavors,
from the most simple and traditional as the most complex and on the other hand is an important agricultural product that reflects the diversity of the soil and
the climate of a place,focusing on local varietiesof
Ait/nias planed.

Συσκευασίες: Σε γυάλινα μπουκάλια των 750 ml

Packaging: Glass bottles of 750 ml
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