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ΔΥΟ NEA ΒΡΑΒΕΙΑ για την ASTARTI Co. !  

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, 

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Astarti Co. (περήφανο μέλος της Family Farms PC) απέσπασε δυο νέα βραβεία 
στα Specialist Awards 2021.  

880 προϊόντα, αποκλειστικά Ελλήνων παραγωγών, αξιολογήθηκαν από 100 κριτές. Οι τράπεζες αξιολόγησης ήταν 
πολύωρες και απαιτητικές. Τα προϊόντα των παραγωγών, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Κορυφαία προϊόντα από 
κάθε γωνιά της χώρας. 

ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για το ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΑΔΟΠΑΞΙΜΑΔΟ Astarti, στην κατηγορία ΠΡΟΪΟΝ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ και σχετικό 
σχόλιο: ''Πολύ νόστιμο! Ισορροπία στη γεύση και δεν βγάζει καθόλου τάγγισμα. Μπράβο για την εξέλιξη της 
παράδοσης. Θερμά συγχαρητήρια!''  

ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ για το ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ ΜΕΛΙ ΚΥΘΗΡΩΝ Astarti, στην κατηγορία ΜΕΛΙ και σχετικό σχόλιο: 
''Εξαιρετικό προϊόν! Θερμά συγχαρητήρια για την παραγωγή ενός ντόπιου πολύτιμου μελιού.'' 

Η Astarti Co. θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους συντελεστές που συμβάλουν στην παραγωγή αυτών 
των προϊόντων.  

Ειδικότερα για το ΜΕΛΙ, ευχαριστούμε τον μελισσοκόμο και παραγωγό του θυμαρίσιου μελιού Κυθήρων Ηλία 
Κούρτη (Ilijar Kourti) για την εξαίρετη δουλεία του καθώς και τον αγαπητό φίλο και μελισσοκόμο Γιάννη 
Πρωτοψάλτη για τις συμβουλές και την συμπαράσταση του. Χωρίς αυτούς η Astarti Co. δεν θα μπορούσε να 
βγάλει ένα τέτοιο προϊόν.   

 

TWO NEW AWARDS for ASTARTI Co. !  

Dear friends and colleagues, 

We are pleased to announce that Astarti Co. (proud member of Family Farms PC) won two new awards at the 
Specialist Awards 2021. 

880 products, exclusively from Greek producers, were evaluated by 100 judges. Evaluation banks were long and 
demanding. The products of the producers exceeded all expectations. Top products from every corner of the 
country. 

GOLD AWARD for ASTARTI ORGANIC OLIVE OIL RUSKS (PAXIMADIA), in the category LOCAL PRODUCT and relevant 
comment: '' Very tasty! With a balanced taste and does not produce any rancidification. Well done for the 
evolution of the tradition. Congratulations!'' 

SILVER AWARD for ASTARTI KYTHERIAN THYME HONEY, in the category HONEY and related comment: '' Excellent 
product! Warm congratulations for the production of this local precious honey. '' 

Astarti Co. would like to warmly thank all the contributors to the production of these products. 

Especially for the honey, we would like to thank the beekeeper and producer of this wonderful Kytherian thyme 
honey Mr. Ilias Kourti (Ilijar Kourti) for his excellent work and our dear friend and beekeeper Mr. Giannis 
Protopsaltis for his advice and support. Without them Astarti Co. could not make such a product. 

 


