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Στο Μενοίκιο
όλα γίνονται φυσικά 

Μια καθετοποιηµένη γαλακτοπαραγωγική µονάδα µε ταυτότητα τα βιολογικά προϊόντα

Στην σκιά του Μενοίκιου Όρους, στην 
πεδιάδα του ∆ήµου Προσοτσάνης, ο 
Αγροκτηνοτροφικός Βιοµηχανικός 
Συνεταιρισµός Προσοτσάνης «Μενοί-
κιο» αναπτύσσει τη δραστηριότητά 
του εκφράζοντας το κοινό όραµα µιας 
οµάδας ανθρώπων της ευρύτερης πε-
ριοχής, για τη δηµιουργία ενός πρό-
τυπου αγροκτήµατος. Σε αυτή την εύ-
φορη πεδιάδα έχουν εγκατασταθεί η 
κτηνοτροφική µονάδα, η µονάδα απο-
θήκευσης των ζωοτροφών και το τυρο-
κοµείο του Συνεταιρισµού, ενώ γύρω 
από τις εγκαταστάσεις εκτείνεται ένα 
περιφραγµένο λιβάδι όπου τα ζώα βό-
σκουν ελεύθερα σε ένα προστατευµέ-
νο περιβάλλον, ανάλογα µε την επο-
χή και τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να 
διατρέχουν κανένα κίνδυνο.
 Παράλληλα, οι άνθρωποι του Συνε-
ταιρισµού φροντίζουν ώστε το σιτη-

ρέσιο, η ποσότητά του και ο χρόνος 
σίτισης να είναι αυστηρά προκαθορι-
σµένος και σταθερός, δηµιουργώντας 
έτσι τις ιδανικές συνθήκες για την πα-
ραγωγή υψηλής και σταθερής ποιό-
τητας βιολογικού γάλακτος. 
Αυτή η οργάνωση είναι που επιτρέ-
πει στο Μενοίκιο να αναπτύσει ολο-
ένα και περισσότερο την παραγωγι-
κή του δραστηριότητα στον τοµέα των 

βιολογικών προϊόντων. Στο τυροκο-
µείο του Συνεταιρισµού παράγονται  
υψηλής ποιότητας και πιστοποιηµέ-
να από έγκριτους φορείς βιολογικά 
γαλακτοκοµικά προϊόντα, µε διαδικα-
σίες τήρησης όλων των αρχών υγιει-
νής και ασφάλειας µε βάση τα πρότυ-
πα HACCP και ISO 22000. 
Βασικός στόχος του Συνεταιρισµού εί-
ναι η παραγωγή καινοτόµων βιολογι-
κών προϊόντων, υψηλής διατροφικής 
αξίας, µε το βλέµµα στραµµένο στην 
εξαγωγική δραστηριότητα και τις διε-
θνείς αγορές, στις οποίες τα βιολογι-
κά προϊόντα έχουν διαρκώς αυξανό-
µενη ζήτηση. Προς αυτό τον σκοπό, 
το Τµήµα Έρευνας & Ανάπτυξης απο-
τελείται από νέους επιστήµονες που 
επιδιώκουν τη διαρκή βελτίωση της 
ποιότητας, αλλά και την ανάπτυξη νέ-
ων οριζόντων στην υγιεινή διατροφή. 

Βιολογικό Κατσικίσιο και Βιολογικό Πρόβειο 
Γιαούρτι από τον Συνεταιρισµό Μενοίκιο
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Τι είναι το Κεφίρ;
Το Κεφίρ είναι προϊόν ζύµωσης από 
100% ελληνικό, βιολογικό, κατσικίσιο 
γάλα. Η προσθήκη καλλιέργειας Κεφίρ 
προσδίδει στο προϊόν µοναδική, πλούσια, 
κρεµώδη γεύση. Συµβάλλει στην οµαλή 
λειτουργία του εντέρου, ενισχύοντας 
το πεπτικό σύστηµα. Είναι πλούσιο 
σε ασβέστιο, µαγνήσιο και φώσφορο, 
βιταµίνες, καθώς και σε πρωτεΐνες 
υψηλής διατροφικής αξίας.  
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