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Πολυβραβευµένα τα προϊόντα της ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ

Η διαδροµή της εταιρείας ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ µε 
έδρα το Βαφειοχώρι του Κιλκίς ξεκινά-
ει τον Φεβρουάριο του 1987 φτάνοντας 
σήµερα να διαθέτει µεγάλη ποικιλία 
εκλεπτυσµένων γαλακτοµικών προϊό-
ντων. Η εταιρεία διαθέτει πλήρως εξο-
πλισµένο εργοστάσιο, το οποίο αναβαθ-
µίζεται συνεχώς, εφαρµόζει σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας και είναι πιστο-
ποιηµένη κατά ISO 220 0 0:20 05, ISO 
90012008 και AGR0CERT για τα προϊό-
ντα ΠΟΠ (Κασέρι και Φέτα). Η πρώτη ύλη 
που χρησιµοποιεί συλλέγεται καθηµε-
ρινά από 200 κτηνοτρόφους και πραγ-
µατοποιεί συνεχώς ελέγχους µικροβιο-
λογικούς και φυσικοχηµικούς, ώστε να 
εξασφαλίζεται ένα άριστο προϊόν.

Πείρα στην τυροκοµία
Πρόκειται στην ουσία για µία οικογενει-
ακή επιχείρηση που όλα αυτά τα χρόνια 
της λειτουργίας της παράγει παραδοσι-
ακά προϊόντα µε µεράκι βελτιώνοντας 
συνεχώς την υγιεινή των προϊόντων της 
ακολουθώντας τις επιθυµίες της αγο-
ράς. Απασχολεί 90 άτοµα προσωπικό, 
διαθέτει υποκαταστήµατα λιανικής πώ-
λησης και µε το δίκτυο διανοµών που 
διαθέτει (στόλος 30 φορτηγών) εφοδι-
άζει πάνω από 2.000 σηµεία πώλησης 
στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. 
Κύρια πλεονεκτήµατα της εταιρείας 
είναι η πείρα που έχει στην τυροκο-
µία, η καλή σχέση µε τους προµηθευ-
τές της, η αµεσότητα και η καλή φήµη 

που έχει δηµιουργήσει. 
Αδιάψευστο µάρτυρα της τεράστιας δυ-
ναµικής που αναπτύσσει στο χώρο της 
παραγωγής τροφίµων η γαλακτοβιοµη-
χανία ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ αποτελούν οι διακρί-
σεις που απέσπασαν πολλά από τα προ-
ϊόντα της σε δύο πρόσφατους διεθνείς 
διαγωνισµούς τροφίµων, στο Ηράκλειο 
της Κρήτης και στην Αθήνα.  

Κορυφαία ποιοτικά προϊόντα
Η πρώτη µε τη συµµετοχή στον διε-
θνή διαγωνισµό «Mediterranean Taste 
Awards» κατακτώντας το Χρυσό Βρα-
βείο µε το Τυρί Φέτα ΠΟΠ και το Κασέ-
ρι ΠΟΠ και το Ασηµένιο µε το Αριάνι Ξι-
νόγαλο και το Γιαούρτι Στραγγιστό 10% 
λιπαρά. Και η δεύτερη µε τη συµµετοχή 
στον ετήσιο διεθνή διαγωνισµό «Taste 
Olqmp Awards», στον οποίο κατέκτησε 
το Χρυσό Βραβείο γιά τη Φέτα ΠΟΠ, Γρα-
βιέρα και Ηµίσκληρο Κασέρι, το Αργυρό 
για το Κασέρι ΠΟΠ, το Βλαχοτύρι, το Για-
ούρτια αγελάδος 3,5% και το Επιδόρπιο 
Έδεσµα Ρυζόγαλο και το Χάλκινο για το 
Τυρί Κανέστρας, το Αριάνι, το Γιαούρ-
τι Κατσικίσιο και το Επιδόρπιο Έδεσµα 
Βανίλια. Βραβεία τα οποία αντανακλούν 
επί της ουσίας το σεβασµό της επιχείρη-
σης για τους καταναλωτές και την εξυ-
πηρέτηση των αναγκών τους µε κορυ-
φαία ποιοτικά προϊόντα, πίσω από τα 
οποία κρύβεται η σκληρή και διαρκής 
προσπάθεια από µέρους όλων των αν-
θρώπων της εταιρείας.

Με σεβασμό
στην αγορά
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Μοναδικά τυριά
Πλούσιο σε άρωµα, λευκό τυρί  µε λιγοστές µικρές 
τρύπες που παρασκευάζεται από παστεριωµένο 
αιγοπρόβειο γάλα µε µέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστο 
λίπος επί ξηρού 15% είναι το Τυρί Κανέστρας, ενώ 
το Βλαχοτύρι είναι λευκό τυρί που στραγγίζεται στην 
παραδοσιακή τσαντίλα και παίρνει τον χρόνο του να 
ωριµάσει και να αποκτήσει την µοναδική του γεύση.
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