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Η εταιρεία Μανωλιτσάκης 
με ιδιαίτερη περηφάνεια 
παρουσιάζει ένα νέο προϊόν, 
το κοτόπουλο «Άρωμα Κρήτης» 
το οποίο εκτρέφεται σε άριστες 
συνθήκες και διατρέφεται με τις 
αγνότερες πρώτες ύλες.

Η εταιρεία
Η εταιρεία αγροκτήματα Κρήτης Μανωλιτσάκης ιδρύθηκε το 
1995 και βρίσκεται στους πρόποδες του Ψηλορείτη, στο χωριό 
Πετροχώρι Αμαρίου, δίπλα στην όχθη του ποταμού Πλατύ, στο 
νομό Ρεθύμνου της Κρήτης. Διαθέτει ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις για την εκτροφή κοτόπουλων και εξειδικευμένο 
προσωπικό σε μια έκταση 80.000 τ.μ., με 4.500 τ.μ. στεγασμένων 
χώρων εκτροφής. Διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα πτηνοσφα-
γεία της Ελλάδας, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2022 
και βρίσκεται στο ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου. 



Νέο  
προϊόν!

 Συγκριτική Δοκιμή

Σύσταση %
 Κοτόπουλο Συμβατικό 

 «Άρωμα Κρήτης» Κοτόπουλο

 Στήθος     Μπούτι Στήθος    Μπούτι

Ολ. Πρωτεΐνες % 21,9 19,8 20,67 17,49

Λίπος % 1,4 5,4 1,7 7

Ω3 2,85 2,75 0,85 0,95

Ω6 25,9 27,6 13,15 12,1

Το ελαιόλαδο περιέχει υψηλά 
επίπεδα μονοακόρεστων λιπα-
ρών οξέων καθώς και πληθώρα 
βιοδραστικών συστατικών, τα 
οποία είναι κυρίως, τα φαινολικά 
συστατικά, τα οποία παρουσιά-
ζουν ισχυρές αντι-φλεγμονώδεις 
και χημειο-προστατευτικές ιδιό-
τητες, προσφέροντας σημαντικά 
οφέλη στην ανθρώπινη υγεία.

Eλαιόλαδο
Το έλαιο του λιναρόσπορου περιέχει 
μεγάλη ποσότητα πρωτεϊνών, γλυ-
κερίδια του λινολεϊκού, ελαϊκού και 
λινελαϊκού οξέος και χαρακτηρίζε-
ται από σημαντική αντιφλεγμονώδη 
και καρδιοπροστατευτική δράση. Ο 
εμπλουτισμός της διατροφής των 
πουλερικών με λιναρόσπορο ενι-
σχύει την περιεκτικότητα του κρέ-
ατος τους σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Λιναρόσπορο

Το χαρούπι είναι ο καρπός της 
χαρουπιάς και συναντιέται κυ-
ρίως στην Κρήτη. Τα χαρούπια 
είναι πλούσια σε σάκχαρα και η 
προσθήκη τους στη διατροφή 
των πουλερικών ενισχύει τη γεύ-
ση και το άρωμα του κοτόπουλου 
λόγω του ελκυστικού αρώματος 
και της γλυκιάς γεύσης τους. Το 
χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο 
και το χαμηλό ποσοστό πρωτε-
ϊνών τα καθιστά ιδανική τροφή 
για κρεοπαραγωγά ορνίθια με 
αργό ρυθμό ανάπτυξης.

Xαρούπι

Κοτόπουλο Κρητικής Διατροφής που εκτρέφεται με:

Το κοτόπουλο «Άρωμα Κρήτης» χαρακτηρίζεται από:

Εγγύηση ποιότητας

Το κοτόπουλο «Άρωμα Κρήτης» 
Είναι ένα κοτόπουλο που παράγεται κάτω από ιδανικές συνθήκες 
εκτροφής με χαμηλή πυκνότητα και έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στη διατροφή του. Αποτελεί προϊόν καινοτόμου έρευνας που έγι-
νε από τα Αγροκτήματα Κρήτης Μανωλιτσάκης σε συνεργασία 
με καθηγητές από τα Εργαστήρια Διατροφής και Ζωοτεχνίας του 
Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. 

Το κοτόπουλο «Άρωμα Κρήτης» διατρέφεται με μίγμα κρητικών 
βοτάνων, ελαιόλαδο, χαρούπι και λιναρόσπορο, τροφές πλούσιες 
σε ελαϊκό οξύ και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα καθώς και φυσι-
κές αντιοξειδωτικές ουσίες. Έτσι, επιτυγχάνεται σημαντική ανα-
βάθμιση της ποιότητας και της γεύσης του. Πρόκειται λοιπόν, για 
προϊόν «κρητικής διατροφής» με φυσικό εμπλουτισμό σε ωφέλι-
μα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. 

Εφαρμοσμένη έρευνα
Η παραγωγή του κοτόπουλου «Άρωμα Κρήτης» πραγματοποιή-
θηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες από την 
ομάδα ερευνητών των Εργαστηρίων Διατροφής και Ζωοτεχνίας 
του Τμήματος Κτηνιατρικής, του Α.Π.Θ., οι οποίοι επιμελήθηκαν 
το σχεδιασμό της εκτροφής και την παραγωγή του κοτόπουλου 
«Άρωμα Κρήτης», στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος (Επι-
τροπή Ερευνών Α.Π.Θ., κωδικός έργου 73852).

Yψηλή διατροφική αξία
Το κοτόπουλο «Άρωμα Κρήτης» έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά 
του συμβατικού κοτόπουλου, ενώ είναι πλουσιότερο σε ελαϊκό 
οξύ και διαφέρει στο προφίλ των λιπαρών οξέων έχοντας πε-
ρισσότερα ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι ιδιαίτερα 
ευεργετικά για την υγεία του καταναλωτή. Παράλληλα, διαθέτει 
διακριτή γεύση, η οποία ενισχύει τις υψηλές του προδιαγραφές. 

Η συνεργασία της επιχείρησης «Αγροκτήματα Κρήτης Μανωλι-
τσάκης» με διακεκριμένους ερευνητές των Εργαστηρίων Δια-
τροφής και Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., 
διασφαλίζει τη πρακτική εφαρμογή της έρευνας σε όλη την 
αλυσίδα παραγωγής του κοτόπουλου με απώτερο στόχο την 
καινοτομία στη παραγωγή των προϊόντων της. Ο σύγχρονος 
τεχνολογικός εξοπλισμός στη διαδικασία παραγωγής όλων των 
προϊόντων της επιχείρησης, το νέο υπερσύγχρονο πτηνοσφα-
γείο, καθώς και η εφαρμογή συστήματος HACCP, αποτελούν 
εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας. 

Σημαντική βελτίωση των οργανοληπτικών  
του χαρακτηριστικών

Ευχάριστο Άρωμα

Σημαντική Τρυφερότητα

Ήπια εξαιρετική Γεύση

Εξαιρετικό χρυσαφί Χρώμα

Σημαντική βελτίωση της  
οξειδωτικής του σταθερότητας

Βέλτιστο επίπεδο ευζωίας σε επίπεδο εκτροφής   
(ελάχιστη φόρτιση δαπέδου και αργή ανάπτυξη)

H Κρήτη διαθέτει μια πλούσια 
αρωματική & φαρμακευτική 
χλωρίδα, με μερικά είδη φυτών 
τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά 
αλλού στον κόσμο. Στη διατροφή 
των πουλερικών χρησιμοποιείται 
ένα ειδικό μίγμα από κρητικά βό-
τανα που ενισχύει την υγεία τους, 
αυξάνοντας την αντιοξειδωτική, 
αντιμικροβιακή, ανοσοενισχυτική, 
αντιπαρασιτική, αντιπρωτοζωική 
και αντιμυκητιακή λειτουργία του 
οργανισμού τους ενώ ενισχύουν 
το άρωμα του κρέατός τους.

Αρωματικά Βότανα


