
 

 
Πιςτοποίηςη ςτο «Κρητικό 

Εργαςτήρι» 
 

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηςη το  «ΚΡΗΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ» ςασ γνωςτοποιεί την απόκτηςη 

τησ πιςτοποίηςησ ISO 22000 – HACCP από την TUV Austria Hellas. «Όπωσ αναφζρεται ςτο 

ςχετικό δελτίο τφπου η αφοςίωςη μασ ςτην παραγωγή  προϊόντων υψηλήσ ποιότητασ 

ςφμφωνα με τα πιο ςφγχρονα πρότυπα είναι πλζον πιςτοποιημζνη από ζναν από τουσ 

μεγαλφτερουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίηςησ. 

τα πλαίςια τησ εξωςτρεφοφσ ανάπτυξησ τησ επιχείρηςήσ μασ, το Κρητικό εργαςτήρι θα 

ταξιδζψει ςτο εξωτερικό με την ονομαςία Deli Creta. Σο νζο εταιρικό ςήμα και η νζα 

ςυςκευαςία ςχεδιάςτηκαν ειδικά για τουσ πελάτεσ του εξωτερικοφ. Με γεφςεισ που ήδη 

ζχουν κερδίςει τουσ Έλληνεσ καταναλωτζσ, η Deli Creta θα παρουςιαςτεί για πρϊτη φορά 

ςτη διεθνή ζκθεςη τροφίμων και ποτϊν Anuga 2013, ςτην Κολωνία τησ Γερμανίασ από τισ 5 

ζωσ τισ 9 Οκτωβρίου. Σα προϊόντα που θα παρουςιάςουμε ςτουσ πελάτεσ που είναι 

πρόθυμοι να ταξιδζψουν ςτισ κρητικζσ παραδοςιακζσ γεφςεισ είναι μεταξφ άλλων η 

μαραθόπιτα με άγρια μάραθα, τα γκουρμζ καλιτςοφνια μασ με γζμιςη μείγματοσ τριϊν 

τυριϊν (πυχτόγαλο, ανθότυρο και τυρομάλαμα) και μια νζα πρωτότυπη γευςτική πρόταςη, 

το κολοκυθοτυροπιτάκι με ελληνική φζτα ΠΟΠ. 

Σο Κρητικό εργαςτήρι ςασ ευχαριςτεί για την εμπιςτοςφνη που δείχνετε ςτα προϊόντα μασ 

όλα αυτά τα χρόνια και υπόςχεται να ςυνεχίςει με το ίδιο πάθοσ και μεράκι για να φζρνει 

πάντα κοντά ςασ τισ αγνότερεσ και νοςτιμότερεσ κρητικζσ γεφςεισ». 

********************************************************************* 

It is with great pleasure to announce that “KRITIKO ERGASTIRI” has been certified with 

ISO22000 – HACCP by TUV Austria Hellas. Our strong commitment to produce high quality 

products according to most modern standards is now certified by one of the greatest 

inspection and certification organizations.  

In its effort to expand to foreign markets, Kritiko Ergastiri will travel abroad under a new 

brand name; Deli Creta. The new company logo and the new packaging box were especially 

designed for foreign customers. With our already known successful recipes, we will present 

Deli Creta for the first time in the Anuga 2013 International Food and Beverage Fair hosted 

in Cologne, Germany from 5 to 9 October. The products which will be presented to those 

who are willing to travel to the Cretan traditional tastes are among others: the fennel pie 

with wild fennels, our gourmet kalitsounia pies with filling of three cheeses (pichtogalo, 



anthoryros and tyromalama) and a new original taste, zucchini-feta pie with Greek feta 

cheese PDO.  

Kritiko Ergastiri would like to thank you for your trust in our products during all these years 

and promises to continue with the same passion to bring to you the purest Cretan tastes. 

 

 


