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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

17Ιανουαρίου 2023 

Το Ελαιοπουλάκι τησ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣξεχώριςε για άλλη μια χρονιά για την 

ανώτερη γεφςη του ςτα SuperiorTasteAwards 2023 

Το δθμοφιλζσ Ελαιοπουλάκι, το πατενταριςμζνο κοτόπουλο που τρζφεται με 100% 

φυτικζσ τροφζσ που βαςίηονται ςτο αγνό ελαιόλαδο και το καλαμπόκι, διακρίκθκε 

για άλλθ μια φορά με το Βραβείο Ανϊτερθσ Γεφςθσ και δφο χρυςά αςτζρια από το 

Διεκνζσ Ινςτιτοφτο Γεφςθσ (ITI) ςτισ Βρυξζλλεσ, ξεχωρίηοντασ ανάμεςα ςε 

περιςςότερα από 2.000 προϊόντα τροφίμων και ποτϊν από όλο τον κόςμο.  

Το Ελαιοπουλάκι, που είχε διακρικεί με δφο χρυςά αςτζρια και ςτον αντίςτοιχο 

διαγωνιςμό του 2019, βραβεφτθκε και φζτοσ από 200 ςεφ και ειδικοφσ τθσ 

γαςτρονομίασ για τθ ηουμερι υφι, τθν πλοφςια γλυκιά γεφςθ καιτθ χρυςαφζνια του 

εμφάνιςθ. Η νζα αυτι ςπουδαία διάκριςθ επιβεβαιϊνει ζμπρακτα τθν προςιλωςθ 

τθσ εταιρείασ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ςτθ διατιρθςθ τθσ άριςτθσ ποιότθτασ και γεφςθσ των 

προϊόντων τθσ.  

Ο Θάνοσ Αγγελάκθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ, διλωςε ςχετικά: «Το 

γεγονόσ ότι θ νζα χρονιά ξεκίνθςε με μία από τισ πιο ςθμαντικζσ πιςτοποιιςεισ 

γεφςθσ παγκοςμίωσ για τθν εμβλθματικι ςειρά προϊόντων Ελαιοπουλάκι, μασ 

γεμίηει χαρά, περθφάνια και αιςιοδοξία.Δεςμευόμαςτε να ςυνεχίςουμε να 

επενδφουμε ςτθν ποιότθτα και ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ, με ςτόχο να 

προςφζρουμε ακόμθ πιο νόςτιμα και καινοτόμα προϊόντα κοτόπουλου που 

ταυτόχρονα να ξεχωρίηουν και για τθν υψθλι διατροφικι τουσ αξία.». 

 
Λίγα λόγια για την Αγγελάκησ Α.Ε. 

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΕ ζχει ςυμπλθρϊςει 60 χρόνια επιτυχθμζνθσ πορείασ ςτον κλάδο τθσ 

πτθνοτροφίασ, παραμζνοντασ πιςτι ςτισ ίδιεσ αξίεσ και αρχζσ που είχαν ο Νικόλαοσ 

και θ Παναγιϊτα Αγγελάκθ όταν δθμιοφργθςαν, το 1962, μια μικρι οικογενειακι 

επιχείρθςθ ςτθ Χαλκίδα. Σιμερα, με αφοςίωςθ, μεράκι και ςυνζπεια, θ επιχείρθςθ 

αυτι ζχει εξελιχκεί ςε μια κακετοποιθμζνθ μονάδα παραγωγισ κοτόπουλου, με 

ζδρα τον Ποφρνο Ευβοίασ, που προςφζρειάμεςα πάνω από 200 κζςεισ εργαςίασ και 

ζμμεςα εκατοντάδεσ ακόμθ κζςεισ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, αποτελϊντασ ζναν 
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ςτακερό πυλϊνα ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ και εκνικισ οικονομίασ.  

Τα θνία τθσ επιχείρθςθσ ζχει πλζον αναλάβει θ νζα γενιά τθσ οικογζνειασ Αγγελάκθ, 

ο Θάνοσ και ο Ταξιάρχθσ, ςυνεχίηοντασ αναλλοίωτθ τθ φιλοςοφία μιασ 

παραδοςιακισ οικογενειακισ επιχείρθςθσ. Στακερι επιδίωξθ όλα αυτά τα χρόνια 

είναι θ ανάπτυξθ και δθμιουργία καινοτόμων προϊόντων, ζχοντασ πάντα ςτο 

επίκεντρο τον άνκρωπο και τισ ςφγχρονεσ διατροφικζσ ανάγκεσ. Παράλλθλα, μία 

από τισ κορυφαίεσ προτεραιότθτεσ τθσ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ είναι θ αειφόροσ ανάπτυξθ, με 

ςτόχο να καταφζρει να γίνει, ςε βάκοσ δεκαετίασ, μια ανκρακικά ουδζτερθ 

πτθνοτροφικι εταιρεία. 

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ εταιρείασ, Θάνοσ Αγγελάκθσ, μζνει ςτακερόσ ςτο 

όραμά του: θ ποιότθτα να μθν κυςιάηεται ποτζ ςτον βωμό τθσ ποςότθτασ, με τα 

προϊόντα τθσ εταιρείασ να παραμζνουν κορυφαία ςε γεφςθ και διατροφικι αξία και 

να μθ κυμίηουν ςε τίποτα τυποποιθμζνα προϊόντα χωρίσ φανταςία.  

 

Στοιχεία επικοινωνίασ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. 

ΙΙ Κρφα Βρφςη Ποφρνου Ευβοίασ ΙΙ Ειρήνη Χαλκιά ΙΙ marketing@aggelakis.gr 

 
 

 
 


