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Βραβείο Ποιότητας για το τυρί «καλαθάκι» Χρυσαφή

Ποιοτικά ληµνιά προϊόντα

εταξύ των 12 καλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων
νησιού µας. Θα πρέπει να µε. Κάνουµε µια προσπάθεια
non παράγουν εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα
επιστρέψουµε στην καλλιέργεια, για να διαφυλάξουµε
και non βραβεύτηκαν σε εκδήλωση που έγινε
να ενισχύσουµε
και να αναδείξουµε τα επώνυµα
πριν από λίγες µέρες στο Μουσείο Μπενάκη, είναι n
τον πρωτογενή τοµέα. Αν
τοπικά µας προϊόντα.
ληµντακή επιχείρηση «Χρυσάφη», για τα τυροκοµικά
έχουµε καλή πρώτη ύλη,
∆υστυχώς n Πολιτεία
και τα άλλα προϊόντα της και ειδικότερα για το τυρί
θα έχουµε πάντα καλή δε διαθέτει τους µηχανισµούς
«καλαθάκι».
για να διαφυλάξει
ποιότητα.»
Τα 12 φετινά βραβεία του
Στη γιορτή της προκοπής
Η πολιτική που ξεκίνησε n τα προϊόντα µας από τους
και του µόχθου, όπως ονοµάστηκε,
περιοδικού
«Γαστρονόµος»
αντιγραφείς.
εταιρεία «Χρυσάφη» µε το επίδοξους
δόθηκαν σε πρόσωπα
στην ετήσια
σύνθηµα «από το χωράφι, Αυτό το κάνουµε εµείς, και
και εταιρείες που δηµιουργούν
εκδήλωση για τα Βραβεία
στο ράφι», µε πι συνδροµή εκεί στηρίζουµε όλη µας
διακεκριµένα
Ποιότητας του περιοδικού
του Τµήµατος Επιστήµης την πολιτική.».
«Γαστρονόµος» της προϊόντα, µε αγάπη, µεράκι,
Τροφίµων και ∆ιατροφής Τα προϊόντα «Χρυσάφη»
γνώση και κόπο και
γκερδίζουν
εφηµερίδας «Καθηµερινή», ρ,
τα βρίσκει κανείς στα εννέα
του Πανεπιστηµίου
τα τυριά της Λήµνου κερδίζουν όχι µόνο την
σηµεία πώλησης της
Αιγαίου - όπως υποστηρίζει
εγχώρια
αγορά, αλλά καταβάλλουν
µεγάλες
ότι «n ανάπτυξη θα έρθει
και συγκεκριµένα της εταιρείας
ο κ. Χρυσάφης - «βοήθησεεταιρείας στη Λήµνο και
φτάνουν να κατακτούν
προσπάθειες, συµβάλλοντας µέσα από το παρελθόν. Αν
«Χρυσάφη» κέρδισαν
τα µέγιστα. Έχουµε σε επιλεγµένα καταστήµατα
και το εξωτερικό.
τις εντυπώσεις.
στη διατήρηση της αναδείξουµε τα παραδοσιακά
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη,
µια εξαιρετική συνεργασία
µας προϊόντα, θα µε το πανεπιστηµιακό
To τυρί «καλαθάκι» Χρυσάφη
Τι εκτιµήθηκε
γεωργίας και της κτηνοτροφίας
m Μυτιλήνη και
µαζί µε το τυρί «κασκαβάλι»
Τµήµα της Λήµνου, µας σε άλλες πόλεις της χώρας. φµρς
Η εταιρεία «Χρυσάφη» εκτιµήθηκε στο νησί, κάνονταςκαταφέρουµε να αναπτύξουµε
την οικονοµία του βοηθάνε και τους βοηθά¬
εντυπωσίασαν
συµβόλαια προαγοράς
ότι αποτελεί ένα
όλους τους κριτές, που τα
του προϊόντος από
σηµαντικό παράγοντα
ξεχώρισαν µεταξύ εκατοντάδων
τους παραγωγούς,
ενώ
ανάπτυξης της ληµνιακής
προµηθεύουν τους γεωργούς
άλλων τυροκοµικών οικονοµίας, καθώς απασχολεί
προϊόντων από όλη
µε τον ποικιλιακό
γύρω στα 60 άτοµα
τη χώρα. To «καλαθάκι»,
προσωπικό, ενώ για σπόρο του σταριού µαυραγάνι.
που χρόνια τώρα έχει την παραγωγή των προϊόντων
κερδίσει το ενδιαφέρον
«Ηταν για µας µια σηµαντική
εργάζονται περίπου
βράβευση», δήλωσε
των καταναλωτών, αλλά 300 οικογένειες.
και το «κασκαβάλι», που Ο Μιχάλης και ο Μάκης στο «E» ο Μιχάλης Χρυσάφης,
υποστηρίζοντας ότι
είναι ένα από τα mo παλιά Χρυσάφης, πρώτα ξαδέλφια,
τυριά της Λήµνου, καθώς
n προσπάθεια που καταβάλλει
ξεκίνησαν την επιχείρησή
είναι γνωστό για την
επιχείρηση
τους το 1984 δηµιουργώντας n
παραγωγή του κατά τους
«Χρυσάφη» για την ανάδειξη
ένα αρτοποιείο,
µεσαιωνικούς χρόνους από
ενώ το 1991 δηµιούργησαντων παραδοσιακών
τους κτηνοτρόφουςκεχαγιάδες
«αποφέρει
και το τυροκοµείοπροϊόντων,
του νησιού.
στο Καρπάσι. Σήµερα, καρπούς», καθώς πιστεύει
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