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H oικoγ6vειo Aργoυδ6λn φτι6xvει τo δικ6 τng ταx(vι, xειρoπo(nτo xoλβ6 και noρoδooιoκ6 γλυκ6 αn6
τo 1925. H κυρ(o Γεωργ(ο, εκnρ6oωπog τng τρ(τng γεvι6g, αM6 κoι o ovιψι6g τng Bαoilng, onμεριv6g
διαxειριατlig τng επιxε(ρnong, μog ξεvoγo0v ατo εργοατιiρι6 τoυg και μαg διnγoιjvιαι τnv ιατoρ(o τoυg.

Πcbg ξεκfuηoε η oxEoη τηq oικoγivειdg
σoζ με τηv Παραγωγη ταxιvιoa και xαλβα;
Πιilq φτdoαμε oτo oημερα;

Γεωργ(o Aργoυδ6λn, Πριilτog ξεκivn-
oε o Δnμfiτρtog N. Αργoυδdλng τo
1B50, o oπoiog μεταφθρθnκε απo
τn Σμιiρvn, τ6πo καταγωγtig τnq or
κoγdvεtdg μαζ, στn Mυτιλlivn 6πoυ
dρxιoε τnv επεξεργαoiα ooυoαμtof
κα1 τnv παραγωγfi ταxtvtot καr xαλ-

βd. Απ6 τoτε, n αλυoiδα τng δrαδo-
xnζ δεν doπαoε πoτd. Mαζi με ιov γlo
τoυ βρ6θnκαv oιn Συρo καt oυγ6xt-
gqr; φτtαxr'oιταζ επionq λoυκoυμrα
καr γλυκα κoυταλtoυ. To 1925 or
παππoιiδεg μαg t'rρθαv αrα Ι(αμivrα
καl δnμroυργnσαv τn xαλβαδoπor
iα-ταxrvoπotiα πoυ βλdπετε. Σfrμιε-

ρα oυvεxi(oυμε lnι .lαρn,\οοn ιωι'
xεtρoποtnτωι' πρoioιτωr' απo αyvd
υ).rκα oυμβαδrζoιταg βdβαια ι<αr με
τoυg oυμρovoυg καv6vεg αoφαλεrαg
τρoφΙμωv (δlαθ6τoυμε πtαιoπoinon
HΑCCP), αλλα καl με τlg αι,αγκεg τng

α1'oρoc. Πρooφατo, μολroια, βγαλα-
με ει'α ι_εo πρoiov, τo Αρtoιov.'Εvαv
xαλβd πoυ αvιi γrα ζdxαρn περtdxεr

μαλτιτ6λn, n oπoiα δrαθ€τεi 4oo/oλι_

γ6τερεg θερμiδεg.
An6 noa nρoμηθεaεoτε πρc0τεg aλεq;

Booilng Aργoυδ6λng, Γtα vα δnμr_
oυργoliμε πρoΙoντα υψnλng πol6τn-
ταg xρειαζoμαoτε 6,τι πlo εκλεκτ6.
Tα ooυodμια Σoυδdv και Atθtoπiαg
πoυ δlαθ6τoυμε θεωρoιiνται απo τα
καλυτερα κα1 τα ΙΙto ειiγευoια παμ<o-
oμiωg, καθιbq dxoυv μεγdλτι περιε_
lαtt<oτnτα oε dλαrα, γl'αυτo εivαt καr
τα πlo ακρrβd. ooo γrα τoυg ξnρofg
καρπotg (αμtγδαλα) καr τn ζdxαρn,
τα πρoμnθευoμαoιε εiτε απ6 dλλnvεg
παραγωγoυg εiτε τo εtodγoυμε. Σκo-
πog μαq εivαt vο βρior<oυμε o,ri καλυ-
τερo παραγεταr ornv Eλλdδα. Αv κdτι
δεv υπdρxεr εδιil, τo αvαζnτoliμε dξω.
8αoι<6 μαq κρrτfiριo, n πotoτnτα.
Πoια η 6ια6ικoo[α nαραγωγηg τoυ ταxι-
vιo1 και τoυ xαλBd:

B.A.: Αρxtκα τo'ooυodμt μπαΙvεt oε
δεξαμεvdg με αλατovερo oπoυ φoυ-



σΙ(d)vεΙ t<αΙ ξεxωρiζε1 απo τoV φλo16.
oι καθαρoi καρπoi επrπλ6oυv, εvιb
or ξdvεg υλεq (φλot6q, υπoλεiμματα
xιilματog rcλ.) oυμεντριbvoιταl στov
πdτo. Στn oυv€xεlα μαζευπαι με ooυ-

ρωτfiρrα, ξεπλdvεται με αφθovo κρυo
vερ6, αιεψιilvετα1 ι<Cι1 oιγoι<αβoυρ-
δiζεταt ιboιε vα vooιιμioεt xωρiq vα
πικρioεt. Tfλog, αλ€θεταr διio φoρ€g
oε παραδootακoιig μtiλoυg με μυλ6-
πετρεg (oαv αυτ6g ιωv ελαloτρrβεi-
ωv) κοr γivεταl τοxivl. Mετd oεtρd
6xεr n καραμ6λα. Zοxαρn, vερo καl
ελαxloιn γλυκ6ζn (γlα vα oπdεt τnv
πoλυ γλυκα) μπαIvoυv oε θvα αvo-
ξεiδωτo καζαvl καt αvακατεtoνταt
εvιil παρdλλnλα ζεorαivoνται, μdxρι
Vα σxnμCιτlστεi μrα λευκfi ελααιtκn
καραμdλα. Aπo εκεi καt π6ρα, ξεκl-
\ .iεl n τε\\-n. Ταxir't καl καρoμε)''ο
πεφιoυι,it t..\.l.'J }] i']olμΙΟ lμε
ταΜrκdg λεκαvεg1 καt (υμιυι oι ιo l με
απαλ69, αρloιoτεxvtκdq ruvnoεtg απ6
τoυg τεxviτεg μαg ιiloτε vα αVαμεΙ-
xθoιjv oωoτd δivoιταg oτov xαλβd
τn φivα tvιilδn υφn τoυ.
Πoa μπoρε[ καvεfg vα Βρει τα nρoi|6ντo

σαζ; Διoθeτετε Και oτηv nεριφΕρεια; ΣU-
v ε ργd ζε oτ ε μ ε μ εγdλα oo υ n ε ρ μ6 ρ κετ ;

B.A., oλα τα πρoi6ιτα μαg (ταxivι,
xαλβdg, γλυκα τoυ κoυταλιori, μαρμε-
λdδεg, λoυκoυμtα, βυoorvαδα, υπo-
βρυxιo) δrατiθεvιαt εδιil, oτo τμnμα
λlαvrκfig τoυ εργcιστnρioυ, καi oτo
πρατnρt6 μαζ σιov Πεtραtd. Eπiong
τα βρioκετε oε παντoπωλεiα καl μr
κρd μαγαζtd με τρ6φιμα oε Αττlκn,
Πελoπdwnoo, Στερεd Ελλαδα καl
vnoι<i. Πρoτtμoιiμε vα μn oυvεργαζ6-

μαoιε με μεγdλα ooυπερμαρκετ γtατi
n (ρτnon εivαr μεγαλn καr n κdλυψf
τng δυoκoλn απ6 μια μrκρri μovαδα
6πω9 εμεig. Eπionq, n olκovoμιt<fι
εξαρτnon απ6 €vαv n δto μεγdλoυq
πελατεq δεv ευvoεi μια επtxεiρnon,
εtδπ<d oε περ16δoυ9 κρiong oπωg
αυτli πoυ δrαvυoυμε. z.n.
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