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Το Ελληνο Ιταλικό Επιμελητήριο Αθήνας στα πλαίσια των δράσεων για την προώθηση 
των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, διοργανώνει ένα διήμερο 

συναντήσεων,μεταξύ ιταλικών παραγωγικών εταιρειών στον τομέα των τροφίμων και 
ελλήνων επιχειρηματιών του κλάδου.Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν την 

Δευτέρα 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (απο τις 10:00 εως τις 16:30)  και την Τρίτη 7 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (απο τις 09.30 εως τις 14:00), στην αίθουσα του ξενοδοχείου 

PHILIPPOS HOTEL (Μητσαίων 3-Ακροπολη) και θα λάβουν μέρος οι παρακάτω 
εταιρείες : 

1) PASTA PAONE  www.pastapaone.it                                                                             
προϊόντα: κλασικά ξηρά ζυμαρικά ( PASTA CLASSICA: Spaghetti, vermicelli, bucatini, 

linguine, fettuccine, penne, conchiglie, rigatoni PASTA TRADIZIONALE: farfalle, tricolore, 
pappardelle, PASTA TRAFILATA AL BRONZO), ρυζι ( superfine Arborio – Carnaroli – 

Parboiled), άλευρα και αποφλοιωμένες ντομάτες κονσέρβα 

2) FRACCARO SPUMADORO spa – www.fraccarospumadoro.it                               
προϊόντα γλυκα, croissants και παρεμφερή προϊόντα ζύμης, ( plumcake, strudel , 
ταρτες), cakes, πανεττονε ( panettone) & παντορο ( pandoro) , και αντιστοιχα 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

3)  G&G PROFESSIONAL FOOOD*                                                                                       
προϊόντα: τροφοδοσίες για catering κάι HO.RE.CA.με περισσότερο από 200 προίοντα          
( ψωμή, γλυκά, σάλτσες, κατεψυγμένα έτοιμα πιάτα με βάση τα ζυμαρικά, αλλαντικά, 

τυριά, αλμυρά snack, κρασιά, χυμούς,καφέ…)                                                                                                         
* ο υπέυθυνος της εταιρειας, αντιπροσωπευει και τις εξης εταιρειες:                                                        - 

SALUMIFICIO LA COPPA www.lacoppa.it ( παραδοσιακά αλλαντικά salame, prosciutto cotto e 
crudo, pancetta,lonza, lardo, mortadella, roast beef,coopa)                                                                                   

- VALLEDORO SPA  www.valledorospa.it ( αρτοποιματα αλμυρά  και γλυκά, βιολογικά και gluten 
free -  grissini, crostini)                                                                                                                                                  

-  LE MANZANE www.lemanzane.com ( κρασιά από το Treviso) 

4) MOPUR VEGETAL FOOD www.mopur.net                                                        
προϊόντα:αλλαντικά vegan ( σαλαμι, φιλεττο, burger, carpaccio), mayonese vegan, 

κρέμα κακάο vegan 

5) SOCIETA’ AGRICOLA COLVENDRA’ www.colvendra.it                                            
προϊόντα  : αφρώδεις οίνοι και μη, σαμπάνιες από την περιοχή του VENETO                            

( PROSECCO DRY – PROSECCO FRIZZANTE – SPUMANTE EXTRA DRY – SPUMANTE 
ROSATO, CABERNET, PINOT GRIGIO) 
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         Για την καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτησή σας, παρακαλουμε , να  καλέσετε στο τηλ.            
210. 7213209 την κα. BREVETTI SABRINA για να σας ορίσει προσωπικό ραντεβού ή να 

στείλετε το παρόν συμπληρωμένο στο  φαξ  210.7213212 
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