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APICRETA HONEY
Το Apicretahoney είναι θυµαρίσιο µέλι που µε βάση τα χαρακτηριστικά του είναι 
premium προϊόν. Συλλέγεται από µικρούς  παραγωγούς, που έχουν τις µέλισσες 
σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, γίνονται σχολαστικοί έλεγχοι ποιότητας κατά 
το πρότυπο ISO 22000:2005 και και φθάνει σε εσάς ακατέργαστο φέρνοντας σας 
όλη την αγάπη της µέλισσας για το κρητικό θυµάρι. Σκοπός µας είναι να σας 
προσφέρουµε ένα προϊόν του οποίου το όνοµα θα ταυτιστεί  µε την ποιότητα την 
αξιοπιστία και την ασφάλεια του καταναλωτή. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 800gr.  400gr. 200gr. 30gr.

ΜΕΛΙ ΕΡΕΙΚΗΣ
Έρικα ή σουσούρα. Ένας άγνωστος  στους αµύητους θάµνος που δίνει το µέλι 
ερείκης . Ένα µέλι πολύ υψηλής διατροφικής αξίας µε ιδιαίτερη γεύση που τα 
τελευταία χρόνια µόνο αναγνωρίζεται. Το κρητικό µέλι ερείκης συλλέγεται από 
ηµιορεινά ερεικοδάση όλου του νησιού εκεί που ο έρικας συνυπάρχει µε κου-
µαριές, λαδανιές , χαρουπιές και πολλά ακόµα φθινοπωρινά φυτά της πλούσιας 
κρητικής χλωρίδας. Η Apicreta το τυποποιεί µε όλους τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας κατά το πρότυπο ISO 22000:2005  και σας προσφέρει ,όλα τα ευεργε-
τικά οφέλη αυτού του σπάνιου µελιού. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr.

APICRETA ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Η µελισσοκοµία είναι µεράκι, αγάπη για την µέλισσα και σεβασµός στο φυσικό 
περιβάλλον. Στην Κρήτη µε τα σπάνια και µοναδικά οικοσυστήµατα µικροί  βιο-
λογικοί παραγωγοί τρυγούν τον θησαυρό της κρητικής φύσης , τυποποιείται από 
την Apicreta σύµφωνα µε όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά το 
πρότυπο ISO 22000:2005 και φθάνει σε εσάς ακατέργαστο. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr.

Η Εταιρία
Η ιστορία µας ξεκινά πριν από σχεδόν 100 χρόνια, όταν ο θείος µας, Ανδρέας Πολέντας, τοποθετεί τα πρώτα του µελίσσια στο χωριό Ασκύφου Χανίων. 
Ο πατέρας µας, Σταύρος Γλυνιαδάκης, από µικρό παιδί µυείται στην µελισσοκοµία και µαγεύεται από τον κόσµο της µέλισσας. Με την πάροδο των 
χρόνων, µε συνεχή προσπάθεια και µελέτη η οικογένειά µας συσσωρεύει εµπειρία και γνώσεις για το θαυµαστό αυτό έντοµο. Σήµερα η βαθιά αγάπη 
και οι ισχυροί δεσµοί µε την φύση της Κρήτης καθώς και οι σταθερές σχέσεις µε τους ντόπιους µελισσοκόµους αποτελούν τη βάση της φιλοσοφίας µας. 

Συνεργαζόµαστε µε µικρούς µελισσοκόµους, αφοσιωµένους στις παραδοσιακές τεχνικές, βοηθώντας και συµβουλεύοντας τους ,παρακολουθώντας όλα 
τα στάδια παραγωγής,από την κυψέλη έως το βάζο σεβόµενοι τις µέλισσες και το έργο τους. Οι κυψέλες τοποθετούνται στα απάτητα βουνά της Κρήτης, 
όπου οι µέλισσες επισκέπτονται τα µωβ άνθη του φηµισµένου κρητικού θυµαριού. Συλλέγουµε, ελέγχουµε σχολαστικά και τυποποιούµε µόνο το άριστο 
ακολουθώντας πιστά το πρότυπο ISO 22000:2005 για την υγιεινή και την ασφάλεια και εγγυούµαστε ότι το µέλι Apicreta δεν περιέχει φάρµακα, χηµικά 
πρόσθετα ή συντηρητικά. Η πίστη και η προσπάθεια µας σας προσφέρει ένα υψηλής ποιότητας µέλι: αγνό, φυσικό, θρεπτικό και απολαυστικό. 
Για να µπορείτε πάντα να απολαµβάνετε ένα από τα µυστικά της κρητικής διατροφής.



ΠΕΥΚΟΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ 
ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ
Στο νοτιότερο σηµείο της Ευρώπης την Κρήτη, τα οικοσυστήµατα είναι µο-
ναδικά. Σε λίγα ορεινά σηµεία συνυπάρχουν θυµάρια και κωνοφόρα δέντρα 
που στο τέλος του καλοκαιριού εκκρίνουν ταυτόχρονα το νέκταρ τους. Ο 
ακούραστος φίλος του ανθρώπου  συλλέγει και αναµειγνύει  µε φυσικό τρό-
πο τα δυο διαφορετικά είδη µελιού για να µας προσφέρει το θαυµαστό προ-
ϊόν που λέγεται Πευκοθυµαρόµελο Κρήτης ΠΟΠ.  Η Apicreta το τυποποιεί 
σύµφωνα µε όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά το πρότυπο 
ISO 22000:2005 και σας το προσφέρει για να µπορείτε να απολαµβάνετε το 
ξεχωριστό αυτό µέλι. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400gr.

KALLISTON HONEY
Η Apicreta µε πολυετή εµπειρία στην µελισσοκοµία και αφουγκραζόµενη 
την ανάγκη της αγοράς για εξαιρετικής ποιότητας,προσιτό θυµαρίσιο µέλι 
σας προσφέρει την νέα σειρά «Κάλλιστον». Το Κάλλιστον συλλέγεται από 
µέλισσες που βρίσκονται στα νότια παράλια της Κρήτης µέσα σε θυµαρό-
τοπους που αναπνέουν  την αύρα του Λυβικού πελάγους και λούζονται από 
τον καυτό µεσογειακό ήλιο και δίνουν ανθίζοντας, ξεχωριστή γεύση και  
ιδιαίτερο άρωµα στο µέλι. Τυποποιείται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
σύµφωνα µε όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά το πρότυπο 
ISO 22000:2005 και φθάνει σε εσάς ακατέργαστο φέρνοντας σας όλη την 
αγάπη της µέλισσας για το κρητικό θυµάρι. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 950gr. 450gr. 250gr.

ΜΕΛΙ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ
Η κύρια συγκοµιδή µελιού στην Ελλάδα προέρχεται από το πεύκο. Στα µι-
κρά και σπάνια κρητικά πευκοδάση των Σφακίων και του Λασιθίου τα πεύ-
κα συµβιώνουν µε κυπαρίσσια, πρίνους, κέδρους και ενδηµικούς θάµνους 
σε µεγάλα υψόµετρα. Ο µοναδικός συνδυασµός όλων των παραπάνω που 
µόνο στο νησί της Κρήτης  υπάρχει δίνει το ξεχωριστό Μέλι Κωνοφόρων 
Κρήτης που έχει πιο δροσερό και φίνο άρωµα και πιο απαλή γεύση από 
τα άλλα µέλια δάσους. Τυποποιείται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σύµ-
φωνα µε όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας  κατά το πρότυπο ISO 
22000:2005  και φέρνει στον ουρανίσκο σας την µαγεία των κρητικών βου-
νών. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 950gr. 450gr.

ΜΕΛΙ 
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ
Η Κρήτη µε 1800 διαφορετικά φυτά από τα οποία 170 φυτρώνουν µόνο στο 
νησί διαθέτει περιοχές  µε ανθοφορία 10 µήνες το χρόνο. Σε αυτά τα ιδιαί-
τερα οικοσυστήµατα, σταθεροί, µη µετακινούµενοι µελισσόκηποι µε άοκνες  
µέλισσες µαζεύουν τον πλούτο της κρητικής γης. Με ένα και µοναδικό τρύγο 
στις αρχές του χειµώνα φέρνουν τους κόπους µιας ολόκληρης χρονιάς και  
δίνουν το µέ λι ποικίλης ανθοφορίας που αποτελείται από θυµάρι ,κωνοφό-
ρα και σπάνια κρητικά βότανα που η εταιρία Apicreta τυποποιεί ακατέργαστο 
σύµφωνα µε όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά το πρότυπο 
ISO 22000:2005 για να µπορείτε να απολαµβάνετε την κρητική φύση.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 950gr. 450gr.
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Apicreta
APICRETA - ΑΦΟΙ ΓΛΥΝΙΑ∆ΑΚΗ ΟΕ  Τυποποίηση µελιού

 Έλλης 42 & Καββαδία - Σούδα Χανιά - Τ.Κ. 73200   
Τηλ.: 28210 89336 - Κιν.: 6936080005

email: info@apicreta.gr  -  sales@apicreta.gr - www.apicreta.gr   
Follow us:  Instagram: @apicreta  -  Facebook: Apicreta

Ο αγώνας στον δύσκολο δρόµο για την κορυφή είναι συνεχής. 
Η αναγνώριση της προσπάθειας µας γεµίζει χαρά και ευθύνη να συνεχίσουµε  

προσφέροντας προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας.


