
                                                               
                                                    

Διανομή παραδοσιακών & ιστορικών προϊόντων 
‘’ΚΥΚΝΟΣ’’ 

 

                                                                      
       

Μια ιστορία γεύσης και παράδοσης 
Η ιστορία ξεκινά πριν από έναν αιώνα στο Ναύπλιο σε ένα μικρό συσκευαστήριο λαχανικών και τοματοπολτού.  

Η συναρπαστική πορεία προς την κορυφή, είναι μια ιστορία φροντίδας και αγάπης που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. 
 

          
 

100 χρόνια μπροστά 
Ένας ολόκληρος αιώνας απ' τη στιγμή που η πρώτη κονσέρβα KYKNOS έκανε την εμφάνισή της στα ελληνικά νοικοκυριά. 

Από τότε μέχρι σήμερα, άλλαξαν πολλά. Η αγάπη και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών όμως στο όνομα KYKNOS 
παρέμειναν σταθερές κι αναλλοίωτες. Η παραγωγή ασφαλών προϊόντων υψηλής ποιότητας, η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, 
η αίσθηση εταιρικής ευθύνης και η καινοτομία, είναι μερικές μόνο απ’ αυτές. Εξελίσσοντας την τέχνη της κονσερβοποίησης  

στην υψηλότερή της μορφή, δίνουν διάρκεια ζωής στην απόλαυση των θησαυρών της ελληνικής γης. 
 

               
 



                        
 

Στο πρότυπο εργοστάσιό στο Ν. Ηλείας, παράγονται προϊόντα σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα ποιότητας,  
έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της παραγωγής από το «χωράφι μέχρι το ράφι» όπως συνηθίζουν να λένε. 

Για να βρίσκονται στον τόπο παραγωγής της πρώτης ύλης, το 2002  μετέφεραν όλη την παραγωγική δραστηριότητα  
και το διανεμητικό κέντρο στο χωριό Σαβάλια δίπλα στον εύφορο κάμπο της Ηλείας.  

Το 2006, έγινε πλήρη ανακαίνιση του εργοστασίου, επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων,  
ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και δημιουργία νέων υπερσύγχρονων γραμμών παραγωγής. 

 
Οι διεθνείς διακρίσεις ποιότητας και καινοτομίας που κερδίζουν τα προϊόντα KYKNOS επιβραβεύουν το αρχικό όραμα  

των ιδρυτών της εταιρίας για παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας μέσα από ένα πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης. 
Οι τομάτες που αποτελούν την πρώτη ύλη των προϊόντων είναι πιστοποιημένες για ολοκληρωμένη διαχείριση γεωργίας  

σύμφωνα με το πρότυπο GLOBAL GAP γεγονός που εγγυάται ότι 
δεν περιέχουν κατάλοιπα βλαβερών χημικών φυτοπροστατευτικών ουσιών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα). 

           
Κανένα προϊόν δεν περιέχει συντηρητικά ενώ είναι όλα GMO και Gluten free πιστοποιημένα από αρμόδιους φορείς. 

Η διαδικασία παραγωγής, συσκευασίας και διανομής είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με τα πρότυπα BRC  
(Global Standard for Food Safety) και IFS (Food Standard for auditing quality and food safety of food products) 

 

Ο αγρός… 
Η ιστορία των προϊόντων ξεκινά από τη γη που καλλιεργούν, με σεβασμό στην αειφορία του εδάφους, το περιβάλλον 

και τη βιοποικιλότητα. Είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που εφάρμοσε σύστημα «ολοκληρωμένης διαχείρισης» 
στην καλλιέργεια της τομάτας που επεξεργάζεται (2005). 

Κάθε χωράφι επιβλέπεται διαρκώς από το γεωπονικό τμήμα και κάθε παρέμβαση στην καλλιέργεια ελέγχεται  
και καταγράφεται απ’ αυτό. 

Κοινός στόχος, δικός τους και της ομάδας καλλιεργητών KYKNOS, είναι η παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών  
και επαρκών καρπών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη φύση και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας. 

 

Ο καρπός… 
Δίνετε τεράστια σημασία στο γενεαλογικό δέντρο των καρπών.  

Οι σπόροι μας είναι αυστηρά μη μεταλλαγμένοι και ανήκουν σε ποικιλίες τομάτας,  
κατάλληλες για τις εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. 

Οι τομάτες που καλλιεργούνται στον κάμπο της Ηλείας φημίζονται για την γλυκιά γεύση και το άρωμά τους.  
Για να επιτύχουμε το καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα, η συγκομιδή τους γίνεται στο πιο άριστο σημείο ωρίμανσής τους. 

Η γεύση φρέσκιας τομάτας διατηρείται σε όλα τα προϊόντα KYKNOS γιατί  
ο χρόνος που μεσολαβεί από τη συγκομιδή της τομάτας μέχρι το τελικό προϊόν δεν ξεπερνά τις 6 ώρες. 

 

Γνωρίζατε; 
 Γνωρίζατε ότι η Ελληνική Εταιρία Κονσερβών παραμένει εδώ και έναν αιώνα αμιγώς Ελληνική, δραστηριοποιείται στην 

Ελλάδα και χρησιμοποιεί 100% ελληνικές τομάτες; 

 Γνωρίζατε οτι για ένα κιλό τοματοπολτού KYKNOS χρειάζονται έξι κιλά φρέσκιας τομάτας; 

 Γνωρίζατε πως ο χρόνος κοπής της τομάτας από το χωράφι μέχρι την κονσερβοποίηση ΚΥΚΝΟΣ είναι μόνον 6 ώρες; 

 Γνωρίζατε πως η κονσερβοποίηση παραμένει ένας από τους πιο ασφαλείς τρόπους συντήρησης των τροφίμων και δεν 
απαιτεί συντηρητικά; 

 Γνωρίζατε ότι το κλίμα, το έδαφος και το υπέδαφος του κάμπου της Ηλείας δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για την 
καλλιέργεια τομάτας; 

 Γνωρίζατε ότι το μυστικό της υψηλής γεύσης και ποιότητας των προϊόντων τομάτας μας κρύβεται στο γεγονός ότι 
χρησιμοποιούμε ως πρώτη ύλη καλοκαιρινές τομάτες στο άριστο σημείο ωρίμανσής τους; 

 Γνωρίζατε πως κάποιες φορές μια πιστοποιημένη τομάτα σε κονσέρβα μπορεί να είναι πιο ασφαλής και υγιεινή από μια 
φρέσκια μη πιστοποιημένη; 

 Γνωρίζατε πως η τομάτα είναι φυσική πηγή του αντιοξειδωτικού λυκοπενίου που μπορεί να συμβάλλει στην διατήρηση της 
ανθρώπινης υγείας; 

 Γνωρίζατε πως τα παραδοσιακά προϊόντα ΚΥΚΝΟΣ είναι ‘ελεύθερα γλουτένης (gluten free);   
 



 

                
 
 
 

                                                 
        Τοματοπολτός    Τοματοπολτός 28%       Τοματοπολτός 28%         Κέτσαπ              Κέτσαπ                       Κέτσαπ                    
        Διπλ.συμπύκν.  Διπλής συμπύκνωσης    Διπλής συμπύκνωσης      γυάλινο            πλαστικό                      catering                      

  70γρμ                     410γρμ                          4,55Kg                   330γρμ              580γρμ                         4,5Kg          
 

                  
           Ψιλοκομμένες τομάτες            Αποφλοιωμένα τοματάκια                Σάλτσα πίτσας                          Φασόλια κόκκινα 
                      (κονκασέ)                                 (ολόκληρα)                        (χωρίς μπαχαρικά)                  (για σαλάτες & ethnic) 
                         2,5Kg                                        2,5Κg                                        2,6Κg                                        2,5Kg 
 

                                                                                
Ο KYKNOS της ζωής 

 
Επειδή η τελειότητα είναι θέμα λεπτομερειών, όλα περνούν από το δικό τους μικροσκόπιο.  

Ελέγχουν την παραγωγή τους από το χωράφι μέχρι το ράφι. 
 


