
 

Ανακαλύψτε τα μυστικά του 
Κρητικού μελιού! 

 



 

Η εταιρεία μας 
 



  

Ελληνική Εταιρεία  “Μελίγυρις” 

  
Ακολουθώντας τη μελισσοκομική παράδοση της οικογένειάς 
του από το 1920, ο Μανώλης Στεφανάκης ίδρυσε τη 
μελισσοκομική μονάδα "Μελίγυρις«, η οποία ασχολείται με την 
παραγωγή σπάνιων τύπων μελιού από άγρια βότανα της 
κρητικής γης.  
 
Το επιστημονικό υπόβαθρο του Μανώλη ως απόφοιτος του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και η μακροχρόνια 
συμμετοχή του στην οικογενειακή επιχείρηση, τον οδήγησαν να 
συσχετίσει το μικροκλίμα σε διαφορετικές γεωγραφικές 
περιοχές (ανάλογα με το υψόμετρο, τη σχετική υγρασία και τη 
σύνθεση του εδάφους) με τα οργανοληπτικά & βιοχημικά 
χαρακτηριστικά του παραγόμενου μελιού.  
 

 
Μπελιμπασάκη 9, Αρκαλοχώρι, Ηράκλειο 

Κρήτη 70300 ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλ / Φαξ: +30 2891029066 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@meligyris.com 
www.meligyris.com 



  

Κρητική Μελισσοκομική Μονάδα “Μελίγυρις” 

  
Η μελισσοκομική μονάδα Μελίγυρις βρίσκεται στο Αρκαλοχώρι, ένα 
χωριό στα περίχωρα της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης. Η ομάδα 23 
ειδικών και 9 πωλητών, συνδυάζει την επιστημονική γνώση με την 
οικογενειακή παράδοση για να προσφέρει μια σειρά από αποκλειστικά 
προϊόντα μελιού. 



  
  

Η φιλοσοφία μας 
  

Η φιλοσοφία μας συνίσταται στην παραγωγή και τυποποίηση 
μελιού  υψηλής θρεπτικής αξίας. 
 
Το μέλι μας φέρει μοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τα 
οποία συνδέονται άμεσα με το ειδικό έδαφος και την εξαιρετική 
χλωρίδα της Κρήτης. 
 
Το μέλι μας συλλέγεται προσεκτικά και συσκευάζεται για να 
διατηρηθούν όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα διατροφικά 
οφέλη.  
  
  



«Το όραμά μου είναι να δημιουργήσω 

εξαιρετικά κρητικά προϊόντα, 

διατηρώντας υψηλά πρότυπα 

ποιότητας και χρησιμοποιώντας 100% 

φυσικά, μη επεξεργασμένα συστατικά.  

Πιστεύω ακράδαντα και θα ήθελα να 

προωθήσω περαιτέρω τα οφέλη της 

ελληνικής διατροφής για ευημερία και 

ευεξία». 

κ. Μανώλης Στεφανάκης 
Γεωπόνος 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Η αποστολή μας 



 

Πιστοποιήσεις 
 



Πιστοποιήσεις ποιότητας 
 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα του μελιού μας, η 
παραγωγή και η τυποποίηση πιστοποιούνται από την TÜV NORD για 
συμμόρφωση με τις πρακτικές ασφάλειας τροφίμων IFS (International 
Food Standard). 
 
Επιπλέον, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξασφαλίζοντας ότι το μέλι Μελίγυρις δεν 
συλλέγεται από γενετικά τροποποιημένα φυτά. 
 
Εκτός αυτού, η εταιρεία έχει καθιερώσει αυστηρές μεθόδους ποιοτικού 
ελέγχου, μέσω εμπεριστατωμένης ανάλυσης, προκειμένου να διασφαλίσει 
την υπεροχή του προϊόντος. 



Ένα συγκεκριμένο τμήμα παραγωγής της μονάδας μας πιστοποιείται ως 
βιολογική μελισσοκομία (BIOHELLAS). 
Επιπλέον, όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα με το 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ (ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ). 

Οι πιστοποιήσεις μας 



Οι πιστοποιήσεις μας 
 
Η Μελίγυρις έχει πιστοποιηθεί με ειδική άδεια εξαγωγής για τις ΗΠΑ και 
τον Καναδά. 



 

Προϊόντα 
 



ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΡΙΟ ΘΥΜΑΡΙ ΑΓΡΙΟ ΘΥΜΑΡΙ ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟ 

10 Διαφορετικές Ποικιλίες Μελιού 
  από Άγρια Κρητικά Βότανα 



ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ & ΚΑΣΤΑΝΙΑ 

ΜΕΛΙ ΤΣΑΪ ΤΟΥ 
ΒΟΥΝΟΥ ΜΑΛΟΤΗΡΑ 

10 Διαφορετικές Ποικιλίες Μελιού 
  από Άγρια Κρητικά Βότανα 



10 Διαφορετικές Ποικιλίες Μελιού 
  από Άγρια Κρητικά Βότανα 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ 
ΑΣΠΡΟΘΥΜΑΡΟ 

ΕΡΕΙΚΑΣ 



ΛΕΒΑΝΤΑ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 

10 Διαφορετικές Ποικιλίες Μελιού 
  από Άγρια Κρητικά Βότανα 



ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΓΡ.ΘΥΜΑΡΙ 

ΑΓΡΙΟ ΘΥΜΑΡΙ ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟ ΑΣΠΡΟΘΥΜΑΡΟ 

Το άγριο κρητικό θυμάρι 
προσφέρει ένα μέλι με 

έντονη γεύση και χρυσό 
χρώμα. 

Είναι ένα μέλι εξαιρετικής 
ποιότητας με 

αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό 

για τη θεραπεία 
αναπνευστικών και 

πεπτικών προβλημάτων. 

Το λευκό θυμάρι 
αναπτύσσεται στα βουνά 
της Κρήτης σε υψόμετρο 
1500 μέτρων. Η χαμηλή 

ατμοσφαιρική υγρασία και 
οι θερμές και ξηρές 

κλιματολογικές συνθήκες 
της συγκεκριμένης 

περιοχής δίνουν ένα 
μοναδικό άρωμα και 

συνεκτική υφή σε αυτό το 
είδος μελιού. 

Ένα βιολογικό 
πιστοποιημένο μέλι που 
συλλέγεται από τα πιο 

ευγενή βότανα της 
Κρητικής χλωρίδας: 

θρούμπι, θυμάρι, μαλοτήρα 
(sideritis syriaca), πλουμί 
(ebenus cretica) και άλλα 
δασικά φυτά. Αυτό το μέλι 

είναι ανοιχτόχρωμα, με 
γεμάτο σώμα και υψηλή 

θρεπτική αξία. 

Μέσα στο 
οικοσύστημα μας, η 

συνύπαρξη του 
πεύκου με το θυμάρι, 

μας δίνει μέλι με 
ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, 
γνωστά από τη 
μινωική εποχή. 

10 Διαφορετικές Ποικιλίες Μελιού 
  από Άγρια Κρητικά Βότανα 



ΕΡΕΙΚΗ     ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 

ΒΙΟΛ.ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ 

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ & ΚΑΣΤΑΝΙΑ 
Στα κρητικά δάση 

αναπτύσσεται το βότανο 
φασκόμηλο, το οποίο 

είναι πολύ δημοφιλές για 
τα διατροφικά του 
οφέλη: εμποδίζει 

διάφορες ασθένειες και 
προσφέρει σθεναρότητα 
στο ανθρώπινο σώμα. 
Το μέλι φασκόμηλου 

είναι ανοιχτόχρωμο, έχει 
βαρύ σώμα και ήπια και 

ευχάριστη γεύση. 

Συλλέγεται από τα 
ελληνικά δάση με 
μεγάλο υψόμετρο 

κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού. Αυτό το 

λεπτό μέλι έχει 
σκούρο χρώμα, 

έντονη γεύση και δεν 
είναι ιδιαίτερα γλυκό 

στη γεύση. 

Ένα παχύ, κεχριμπαρένιο 
μέλι, που συλλέγεται από 

τα πευκοδάση, όπου 
ανθίζει το άγριο βότανο 

«ερείκη«. Είναι 
αρωματικό και 

λουλουδάτο με μια πολύ 
έντονη γεύση, σχεδόν 

πικρή. Θεωρείται επίσης 
εξαιρετικά  θρεπτικό. 

Συλλέγεται κυρίως 
στις ελληνικές 

νησιωτικές περιοχές. 
Το νέκταρ των 

εσπεριδοειδών δίνει 
μια μοναδική γεύση, 
έντονο άρωμα και 

ανοιχτόχρωμο 
χρώμα. 

10 Διαφορετικές Ποικιλίες Μελιού 
  από Άγρια Κρητικά Βότανα 



10 Διαφορετικές Ποικιλίες Μελιού 
  από Άγρια Κρητικά Βότανα 

       ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ( ΜΑΛΟΤΗΡΑ )         ΛΕΒΑΝΤΑ 

Η λεβάντα ευδοκιμεί σε 
υψόμετρα άνω των 500 
μέτρων. Το παραγόμενο 
μέλι έχει έντονο άρωμα 

και κεχριμπαρένιο 
χρώμα , χαρακτηριστικό 
των Ελληνικών βουνών. 

 

Στη πλούσια χλωρίδα 
των βουνών μας 

ευδοκιμεί και το «Τσάι 
του βουνού» σε 

υψόμετρο 800-2000 
μέτρα. Πολύτιμο βότανο 

γνωστό από την 
Μινωική εποχή για τις 

ιδιότητες του.  
 



10 Διαφορετικές Ποικιλίες Μελιού 
  από Άγρια Κρητικά Βότανα 



10 Διαφορετικές Ποικιλίες Μελιού 
  από Άγρια Κρητικά Βότανα 



Διάφορα είδη συσκευασίας 
 

ΓΥΑΛΙΝΑ ΒΑΖΑ 
30/120/150/270/450/800gr 

METAL TIN 

250/400/700/1500gr SQUEEZE BOTTLE 

500gr 



 

 

Βιολογική  συσκευασία 2X270 γρ : 

Βιολογικό Μέλι ‘Αγριο Θυμάρι  270 γρ &  

Βιολογικό Μέλι  Φασκομηλιά 270 γρ 

(  540 ΓΡ )  

Ένα ιδανικό δώρο από την Ελλάδα! 

4 εποχές Κρητικό Μέλι 
Μία ποικιλία  μελιού από κάθε εποχή του  

χρόνου: 

Άνοιξη- ΜΕΛΙ ΔΑΣΟΥΣ ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ  
Καλοκαίρι –ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟ 

Φθινόπωρο- ΜΕΛΙ ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΩΝ & 
ΑΣΠΡΟΘΥΜΟΥ 

Χειμώνας –ΜΕΛΙ ΔΑΣΟΥΣ ΕΡΕΙΚΗΣ 

4x120 γρ 

 

        ΜΕΛΙ ΑΓΡΙΟ ΘΥΜΑΡΙ 120 γρ 

ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟ 120 γρ 



Συσκευασία Δώρου Μέλι με Ξηρούς 
Καρπούς  3X150 γρ : 

(  450 γρ)  

Συσκευασία Δώρου 2X400 γρ  Μεταλ. : 

Πευκοθύμαρο  μεταλ.400 γρ &  
Βιολογική Φασκομηλιά  μεταλ.400 γρ 

(  800 γρ )  

Ένα ιδανικό δώρο από την Ελλάδα! 



The  ideal  gift  from  Greece! 

ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΥ ΜΕ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ 

Ιδανικός ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ, 
Μέλι & Βότανα από την 

Ελλάδα 

Ιδανικά μέλια με βότανα: 

ΜΕΛΙ ΜΑΛΟΤΗΡΑΣ & ΜΕΛΙ 
ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ 

2x120 γρ  

ΜΑΛΟΤΗΡΑ ΤΣΑΪ 7 γρ & ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ 
ΒΟΤΑΝΟ 17 γρ 



Νέα Προϊόντα 

LIMITED EDITION 2020 

ΜΕΛΙ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΙΑ & ΑΓΡΙΟ 
ΘΥΜΑΡΙ  , 550gr 



ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

‘’20 Years Anniversary’’ 
ΑΓΡΙΟ ΘΥΜΑΡΙ    ΒΙΟΛ. ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ ΑΓΡΙΑ ΡΙΓΑΝΗ & ΜΕΝΤΑ 



 

Σημεία Πώλησης 
 



  

Επιλεγμένα Σημεία Πώλησης 

  
Τα προϊόντα Μελίγυρις μπορούν να βρεθούν: 
 
 
 σε όλα τα Ελληνικά Αεροδρόμια                                                           

(Ελληνικά Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών)  
 



  
  

Επιλεγμένα Σημεία Πώλησης 

 

  
 Εμφάνιση σε μερικά από τα καλύτερα Delicatessen  

                  Ελλάδα  
 Υπεραγορά Θανόπουλος   
  Ευρώπη 
 Fortnum & Mason, Λονδίνο  
                  Galeries Lafayette, Παρίσι 
 Käfer, Γερμανία  
 Η.Π.Α. 
                  Go Greek,  Beverly Hills 
 
  
  
 επιλεγμένα διάσημα ξενοδοχεία & εστιατόρια 

 Four Seasons, Κύπρος 
         Hilton hotel store, Αθήνα 

                  Εστιατόριο Milos , Αθήνα & Νέα Υόρκη 
                  Εστιατόριο Dionysos, Αθήνα 
 

 

  

   
  

Aquila resort hotels , Κρήτη  
Nana beach  & Nana princess , hotels ,Κρήτη  
Aldemar resort hotels  
Μινωικές Γραμμές 



  

Εξαγωγές 
  
Προϊόντα Μελίγυρις βρίσκονται σε : 

 Γαλλία  Ηνωμένο Βασίλειο  Γερμανία Καναδά 



 

Καλύτερες Στιγμές 
 



 
 

100 Best Greek Products in 2012 

“Τα προϊόντα “Μελίγυρις” επιλέχθηκαν από τα 100 καλύτερα 
ελληνικά προϊόντα από το διάσημο περιοδικό γαστρονομίας  
ΒΗΜΑ GOURMET το 2012 

Great Taste Awards 2014  
Διακρίσεις του Meligyris στο διεθνή διαγωνισμό "Great Taste Awards 

2014" της Guild of Fine Food που διοργανώθηκε στο Λονδίνο. 
Δέκα χιλιάδες (10.000) προϊόντα συμμετείχαν στον διαγωνισμό, από 
τα οποία μόλις εκατόν είκοσι τέσσερα (124) προκρίθηκαν. Μεταξύ 
των λίγων διακεκριμένων προϊόντων είναι το ζευγάρι μας που 
συμμετείχε σε αυτό το σημαντικό διαγωνισμό! 
Τα προϊόντα μας που έλαβαν διάκριση είναι το βιολογικό μέλι δάσους 
θυμαριού και αγριοβοτάνων και  το κρητικό Θυμαρίσιο μέλι. 
Τα βραβεία που απονεμήθηκαν σε αυτόν τον διαγωνισμό είναι μια 
μεγάλη διάκριση για την εταιρεία μας, καθώς υπήρχαν πάνω από 400 
ειδήμονες που συμμετείχαν σε αυτή τη διεθνή εκδήλωση.                     

        

                                                                       

 

Οι καλύτερες στιγμές 
 
Μια σταγόνα του μελιού “Μελίγυρις” είναι αρκετή για να χαραχθεί το άρωμα 
και η γεύση για πάντα στη μνήμη σας !! 



 
 

        

                                                                       

America Awards 2020 USA  

Χρυσό & Ασημένιο Βραβείο Μέλι 
“Μελίγυρις”  

Οι καλύτερες στιγμές 
 
Μια σταγόνα του μελιού “Μελίγυρις” είναι αρκετή για να χαραχθεί το άρωμα 
και η γεύση για πάντα στη μνήμη σας !! 



 
 

        

                                                                       

11th Eλληνικό Φεστιβάλ Μελιού  

Διαγωνισμός Ελληνικού Μελιού Υψηλής 
Ποιότητας 

Ασημένιο & Χάλκινο Βραβείο Μέλι 
“Μελιγυρις”  

 
  

Οι καλύτερες στιγμές 
 
Μια σταγόνα του μελιού “Μελίγυρις” είναι αρκετή για να χαραχθεί το άρωμα 
και η γεύση για πάντα στη μνήμη σας !! 



Οι καλύτερες στιγμές 
 
 
•Αεροδρόμια 
 

  
Ως μέρος του αφιερώματος στην Κρήτη το καλοκαίρι του 2016, 
η  κορυφαία ελληνική αεροπορική εταιρεία AEGEAN επέλεξε και 

προσέφερε 
  ΜΕΛΙΓΥΡΙΣ Κρητικό Θυμαρίσιο Μέλι σε επιβάτες πρώτης θέσης 

των ιδιαίτερων χώρων αναμονής στα ελληνικά και κυπριακά 
αεροδρόμια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι καλύτερες στιγμές 
 
Limited Edition  

Το 2018 ( και συνεχίζουμε και το 2020 ) αυτό το αποκλειστικό πακέτο, 
σχεδιασμένο για τον εορτασμό της 10ετούς συνεργασίας μας με τα ελληνικά 
καταστήματα αφορολόγητων ειδών (HDFS), έχει παρουσία σε όλα τα ελληνικά 
αεροδρόμια! Αμέσως έγινε ο καλύτερος πωλητής μας! 

LIMITED EDITION 2020 

ΜΕΛΙ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΙΑ & 
ΑΓΡΙΟ ΘΥΜΑΡΙ  

550gr 



Οι καλύτερες στιγμές 
Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας επισκέφθηκε την Κρήτη τον Μάιο του 2018, στο 
πλαίσιο του γύρου της Ελλάδας και εντυπωσιάστηκε από το μέλι του 
Μελίγυρις! 



 

    Ανακαλύψτε τα μυστικά του    
Κρητικού μελιού! 

 


