
 

 

 

 

 

 

  

Η επιχείρησή μας 

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ Ελληνικό Μέλι, είναι μια οικογενειακή μελισσοκομική 

επιχείρηση που εδρεύει σε ένα μικρό χωριό της Θεσσαλίας, το Πέτρινο 

Καρδίτσας. Παράγουμε ποικιλία εξαιρετικής ποιότητας μελιών όπως 

επίσης και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων. Η επιχείρησή μας, έχει 

πάρει το όνομα της θεάς Αφροδίτης, συνυφασμένη με την ομορφιά, τον 

έρωτα και το πάθος.  

 

Επί του παρόντος, επισκεπτόμαστε κυρίως τρεις περιοχές της Ελλάδας, 

συλλέγοντας τρεις διαφορετικές ποικιλίες μελιού. Επιλέγουμε και 

μεταφέρουμε τα μελίσσια μας σε τοποθεσίες ξακουστές για τη 

μοναδικότητα και την ποικιλομορφία της βλάστησής τους. Επίσης 

υιοθετούμε και εφαρμόζουμε τεχνικές κρύας εξαγωγής του μελιού, ενώ 

υποστηρίζουμε την απουσία βιομηχανικού φιλτραρίσματος ώστε να 

προσφέρουμε το προϊόν μας με όλα του τα θρεπτικά συστατικά και 

αρώματα. Το μέλι μας, καταλήγει στο τραπέζι σας χωρίς καμία 

επεξεργασία, θέρμανση ή παστερίωση.  

 

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ είναι μια επιχείρηση που υποστηρίζει σθεναρά τη 

βιωσιμότητα της μελισσοκομίας. Αποφεύγουμε ρητά οποιαδήποτε 

χρήση αντιβιοτικών και υποπροϊόντων τους, όπως και οποιαδήποτε 

χημική θεραπεία. Αντιθέτως, χρησιμοποιούμε φυσικά συστατικά όπως 

βαλσαμόχορτο, σκόρδο και ρίγανη με στόχο την ενδυνάμωση του 

ανοσοποιητικού συστήματος των μελισσών και την πρόληψη τυχόν 

ασθενειών.   
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Προϊόντα 

• ΑΦΡΟΔΙΤΗ Μέλι Ελάτης 

Περιγραφή 

Το ΑΦΡΟΔΙΤΗ Μέλι Ελάτης αποτελεί μία σπάνια ποικιλία 

μελιού προερχόμενο κυρίως από τα αειθαλή κωνοφόρα 

που κοσμούν τα ελληνικά βουνά. Είναι ένας γευστικός και 

ισορροπημένος συνδυασμός μελιτώματος και μελιού από 

το νέκταρ ανθέων. Συλλέγεται στα παρθένα ελατοδάση των 

Αγράφων Ευρυτανίας, σε υψόμετρο 1200 έως 1600 

μέτρων, όπου η ανθρώπινη παρέμβαση σχεδόν 

εκμηδενίζεται.  

Υφή – Άρωμα  

Χαρακτηριστικό  του ΑΦΡΟΔΙΤΗ Μέλι Ελάτης είναι το 

εντυπωσιακό σκούρο χρυσοκόκκινο χρώμα του, το 

οποίο το κάνει ιδιαίτερα δημοφιλές. Το μέλι αυτό 

έχει μια πηχτή σύσταση και η διαδικασία φυσικής 

κρυστάλλωσής του είναι πολύ αργή. Πιο 

συγκεκριμένα, διατηρεί την ρευστή μορφή του για 

περισσότερο από 18 μήνες  όταν αποθηκεύεται σε 

θερμοκρασία δωματίου.  

Γεύση 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ποικιλίας 

μελιού είναι η έντονη γεύση του με μέτρια γλυκύτητα και 

έναν τόνο ήπιας ξυλώδους και ζεστής γεύσης.  

Γαστρονομία 

Ιδανικό πάνω σε μία φέτα ψωμί, με ελληνικό γιαούρτι ή 

προσθέτοντάς το σε ένα κρύο smoothie φρούτων.  

 

• ΑΦΡΟΔΙΤΗ Μέλι Ανθέων  

Περιγραφή 

Το ΑΦΡΟΔΙΤΗ Μέλι Ανθέων συλλέγεται από τις μέλισσες 

κατά τη διάρκεια της επικονίασης τοπικών λουλουδιών και 

φαρμακευτικών βοτάνων. Είναι μια καλοκαιρινή ποικιλία 

που αντανακλά τη γεύση και τα αρώματα του ζεστού 

ελληνικού καλοκαιριού.   

 

 



Υφή – Άρωμα  

Η κρεμώδης υφή του ΑΦΡΟΔΙΤΗ Μέλι Ανθέων καθώς και το 

ανοιχτό χρυσοκίτρινο χρώμα του, το καθιστούν μία 

ακαταμάχητη επιλογή. Η συγκεκριμένη ποικιλία ίσως 

κρυσταλλώσει μετά από ένα χρονικό διάστημα μερικών 

μηνών. Ωστόσο, αυτό αποτελεί μία φυσική διαδικασία και 

είναι χαρακτηριστικό σημάδι φυσικού και ανεπεξέργαστου 

μελιού, που προέρχεται από το νέκταρ λουλουδιών. Απλώς, 

τοποθετήστε το βάζο σε ζεστό νερό και οι κρύσταλλοι θα 

αρχίσουν να ρευστοποιούνται.  

Γεύση 

Το μέλι αυτό χαρακτηρίζεται από μία σύνθετη, μοναδική 

γεύση με μία δυναμική γλυκύτητα και μια ήπια στυφότητα 

στο τελείωμα. Προσφέρει επίσης μία ελαφριά και 

φρουτώδη γευστική εμπειρία με λουλουδένιους τόνους.  

Γαστρονομία 

Ταιριάζει με ελληνικό γιαούρτι, δημητριακά και βρόμη. 

Επίσης συνδυάζεται με τυροκομικά προϊόντα και φρούτα 

ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ζαχαροπλαστική σαν 

φυσικό υποκατάστατο της ζάχαρης.  
 

 

• ΑΦΡΟΔΙΤΗ Μέλι Πεύκου  

Περιγραφή  

Το ΑΦΡΟΔΙΤΗ Μέλι Πεύκου είναι ένα εξαιρετικής ποιότητα 

μέλι μελιτώματος που συλλέγεται στα πευκοδάση της 

βόρειας Εύβοιας. Η χαμηλή του συγκέντρωση σε σάκχαρα 

το κάνει ιδανικό για μια δίαιτα χαμηλή σε θερμίδες. Επίσης, 

χάρη στην ισορροπημένη γλυκύτητά του, αποτελεί μία πιο 

υγιεινή εναλλακτική της κρυσταλλικής ζάχαρης. Το 

χαρακτηριστικό ελληνικό μέλι πεύκου είναι παγκοσμίως 

γνωστό για τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδη 

ιδιότητές του.   

Υφή – Άρωμα   

Ακατέργαστο, όπως μας το προσφέρει η φύση, το 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Μέλι Πεύκου έχει ένα μαγευτικό κεχριμπαρένιο 

χρώμα και ιδιαίτερη σύνθεση. Το Μέλι Πεύκου 

κρυσταλλώνει με αργό ρυθμό καθώς τα επίπεδα 

γλυκόζης που συγκεντρώνει είναι σχετικά χαμηλά. 



Ωστόσο, μετά από μια περίοδο ίσως κρυσταλλώσει  

καθώς είναι επίσης ένα αγνό, ακατέργαστο προϊόν. 

Για να το επαναφέρετε στην αρχική, ρευστή  μορφή 

του, τοποθετήστε το βάζο σε ένα δοχείο με ζεστό 

νερό.  

Γεύση  

Το ΑΦΡΟΔΙΤΗ Μέλι Πεύκου χαρακτηρίζεται από μία 

εξαιρετική, πλούσια, φρέσκια γεύση με έντονη γλυκύτητα. 

Οι ιδιαίτεροι, πεύκινοι γευστικοί τόνοι του το έχουν 

καθιερώσει ως μία από τις πιο αγαπημένες ποικιλίες στον 

κόσμο.   

Γαστρονομία  

Είναι ιδανικός συνδυασμός με φυσικό γιαούρτι, με ξηρούς 

καρπούς ή με μία φέτα ψωμί. Επίσης συνδυάζεται με 

λευκά, κρεμώδη τυριά.   
 

• Κεραλοιφή ΑΦΡΟΔΙΤΗ (Με βαλσαμέλαιο) 

Περιγραφή 

Η κεραλοιφή ΑΦΡΟΔΙΤΗ με 

βάλσαμο είναι ένα φυσικό 

προϊόν που παράγεται 

ακολουθώντας την 

παραδοσιακή, αρχαία ελληνική συνταγή. Στην αρχαία 

Ελλάδα, το ελαιόλαδο και το κερί της μέλισσας 

αποτελούσαν τα κύρια συστατικά πολλών φαρμακευτικών 

και καλλυντικών προϊόντων. Το κερί της μέλισσας ήταν 

ήδη γνωστό για τις αντισηπτικές, καταπραϋντικές και 

αντιφλεγμονώδη δράσεις του που βοηθούν το δέρμα να 

παραμένει απαλό και ελαστικό.  

Συστατικά  

Όλα τα συστατικά της κεραλοιφής ΑΦΡΟΔΙΤΗ είναι 100% 

φυσικά. Η βάση της είναι το κερί της μέλισσας και το 

εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Το καινοτόμο προϊόν μας 

περιέχει επίσης εκχύλισμα του φυτού βάλσαμου, γνωστό 

για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Το ευχάριστο και 

χαλαρωτικό άρωμά της προέρχεται από το συνδυασμό 

αιθέριων ελαίων βανίλιας/μαστίχας ή 

κανέλας/γαρύφαλλου.  



Χρήση 

Η κεραλοιφή ΑΦΡΟΔΙΤΗ είναι πλούσια σε βιταμίνες, 

μέταλλα και αντιοξειδωτικά που θρέφουν και 

προστατεύουν το δέρμα. Συνδυάζοντας τη φυσική δράση 

του κεριού της μέλισσας και του βάλσαμου, ενυδατώνει 

το ξηρό και πολύ ξηρό δέρμα. Είναι επίσης ιδανική για την 

επούλωση πληγών από καψίματα, σκασμένα χείλη, ακμή 

αλλά και μια σειρά δερματικών παθήσεων όπως το έκζεμα 

και οι αιμορροΐδες. Η κεραλοιφή ΑΦΡΟΔΙΤΗ είναι επίσης 

ασφαλής για χρήση στο ευαίσθητο δέρμα του μωρού σας 

καθώς περιέχει μόνο 100%, αγνά, φυσικά συστατικά.  

 

Περιοχές που επισκεπτόμαστε  

• Άγραφα Ευρυτανίας  

Το Τροβάτο, στην περιοχή των Αγράφων Ευρυτανίας, είναι ένα μικρό 

και απομακρυσμένο χωριό, περιτριγυρισμένο από παρθένα δάση 

ελάτων, σε υψόμετρο 1200 έως 1600 μέτρων. Η εποχή της συλλογής 

μελιού ελάτης ξεκινάει από τις αρχές Μαΐου έως τα μέσα Ιουλίου. Οι 

μέλισσες επισκέπτονται και συλλέγουν μέλι εκτός από τα έλατα, από 

λουλούδια και βότανα των οποίων το άρωμα και η γεύση 

συγκεντρώνεται σε κάθε ένα από τα βάζα μας.   

 



 

• Πέτρινο Καρδίτσας (Θεσσαλία) 

Η περιοχή της Θεσσαλίας είναι γνωστή για τη μελισσοκομική της 

δράση. Η κύρια πεδιάδα και οι γύρω λόφοι χαρακτηρίζεται από 

πλούσια ποώδη βλάστηση ενώ κανείς συναντά μεγάλη ποικιλία 

λουλουδιών και φυτών. Το μέλι ανθέων που συλλέγεται στην 

περιοχή αυτή, είναι δημοφιλές για το ευχάριστο, και λουλουδένιο 

άρωμά του. 

 



 

 

• Δρυμώνας Ευβοίας  

Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Το βόρειο 

τμήμα της είναι καταπράσινο και εξαιρετικά όμορφο χάρη στα 

πυκνά, απέραντα πευκοδάση. Το άρωμα του πεύκου, σε συνδυασμό 

με τα τοπικά βότανα και άνθη, δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία 

για κάθε επισκέπτη.  

  



 

 


