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Η MINOS FOODS AEBE συστάθηκε 
το 1989, από το όραµα του ιδρυτή της, 

Αντώνιου Πλευράκη, µε στόχο τη 
δηµιουργία µιας βιοµηχανίας 

τροφίµων, που να παράγει υψηλής 
ποιότητας προϊόντα.

Σήµερα µε ισχυρή την αίσθηση 
συνέχειας, η δεύτερη γενιά της 

οικογένειας Πλευράκη, ηγείται µιας 
από τις δυναµικά αναπτυσσόµενες 

εταιρείες τροφίµων στην Ελλάδα, µε 
βασική δραστηριότητα την παραγωγή 

και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας 
και ζαχαροπλαστικής.
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Ακολουθώντας πιστά το όραµα του ιδρυτή της, προκειµένου να διασφαλίζει 
σταθερή & αρίστη ποιότητα στα προϊόντα που παράγει, η MINOS FOODS 
απασχολεί ειδικευµένο προσωπικό, εφαρµόζοντας αυστηρά κριτήρια στην 
επιλογή των πρώτων υλών της, διατηρώντας συγχρόνως ανταγωνιστικές 
τιµές, ώστε να προσφέρει στην ελληνική οικογένεια την καλύτερη σχέση 
ποιότητας και τιµής.
Οδηγός σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί µια σαφής και συνεκτική στρατηγική 
µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης, µέσα από τη 
συνεχή ενηµέρωση και συνεργασία, κερδίζοντας µε σταθερά βήµατα την 
εµπιστοσύνη αλλά και προτίµηση των πελατών της. 

Η φιλοσοφία µας
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Στη MINOS η παράδοση είναι 
κληρονοµιά. Κάθε γενιά, συνεχίζει µε 
µεράκι και έµπνευση δηµιουργώντας 

συνταγές βασισµένες σε µυρωδιές κλασσικές 
και γεύσεις αγαπηµένες.

Γλυκές στιγµές απόλαυσης, στο σπίτι,
στο γραφείο, µε την οικογένεια

ή µε την παρέα!

ΓΙΑ ΤΟΥΡΤΕΣ, ΠΑΓΩΤΑ & ΓΛΥΚΑ



ΓΙΑ ΤΟΥΡΤΕΣ, ΠΑΓΩΤΑ & ΓΛΥΚΑ



Οι σηµερινές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη βιοµηχανική ζώνη 
των Καλυβίων Αττικής, έχουν συνολική έκταση 5.300m2 όπου στεγάζονται η 
παραγωγή, τα κεντρικά γραφεία και οι αποθήκες, έχοντας σχεδιασθεί, 
κατασκευασθεί και εξοπλισθεί σύµφωνα µε τις επιταγές της επιστήµης και της 
σύγχρονης τεχνολογίας. 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
H εταιρεία MINOS FOODS είναι πιστοποιηµένη για την εφαρµογή συστήµατος 
διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων κατά FFSC 22000. Δέσµευση της εταιρείας 
είναι να προσφέρει προϊόντα που παρασκευάζονται µε µεράκι από άριστες 
πρώτες ύλες µε σταθερή ποιότητα, υψηλή διατροφική αξία, χωρίς γενετικά 
τροποποιηµένους οργανισµούς και µοναδική γεύση.

Για τη διασφάλιση των ανωτέρω:
Διαθέτουµε τεχνολογικά προηγµένο µηχανολογικό εξοπλισµό αλλά και ειδικά 
καταρτισµένους επιστηµονικά συνεργάτες.
Αξιοποιούµε τη γνώση και την εµπειρία διαθέτοντας συστήµατα 
παρακολούθησης & ελέγχου, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, 
εφαρµόζοντας διεθνώς αναγνωρισµένα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας, 
υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων καθώς και υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων.
Μεριµνούµε για τη συµµόρφωση των διαδικασιών που εφαρµόζουµε προς 
την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία.

Οι Εγκαταστάσεις µας
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ΔΙΑΛΕΚΤΑ
ΥΛΙΚΑ
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Τα προϊόντα µας
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Μελοδικό

Προϊόντα αρτοποιίας: κέικ, muffins, brownies, 
τσουρέκια, βασιλόπιτες, κουραµπιέδες, µελοµακάρονα, 
κουλούρια και παραδοσιακά παξιµάδια, κ.α.

Σαβαγιάρ (ελληνικά και ιταλικού τύπου), 
σφολιατίνια, τάρτες & ταρτάκια, βολοβάν σφολιάτας, 
παντεσπάνι, σου, µαρέγκες, βάσεις εκµέκ, κ.α. 

Είδη διακόσµησης για: τούρτες, γλυκά, παγωτά 
Ζαχαρόπηκτα φρούτα: κεράσι, πορτοκάλι, κίτρο, 
κοκτέιλ και διακοσµητικές τρούφες.

Είδη παγωτού: χωνάκια, βάφλες, κώνοι παγωτού, 
µπισκότα, πουράκια, σιρόπια παγωτού, κ.ά.

Μέλι Κρήτης
Ανθεών, Θυµαρίσιο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
Η εταιρεία παράγει για διάφορους πελάτες, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (Private 
Label) όπως: Τσουρέκια, Κέικ, Βασιλόπιτες, Παξιµάδια, Σαβαγιάρ, Χωνάκια, κ.α., 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Η ποιότητα των παραγοµένων 
προϊόντων είναι άριστη και εφάµιλλη των προϊόντων που φέρουν τα εµπορικά 
σήµατα της εταιρείας. Οι ποιοτικοί έλεγχοι αλλά και οι συνθήκες παραγωγής 
είναι εξίσου αυστηρές µε τις αντίστοιχες που εφαρµόζει η εταιρεία στα δικά της 
προϊόντα. Η ευελιξία της παραγωγής έχει ως αποτέλεσµα τη διεύρυνση του 
πελατολογίου τόσο στον χώρο του RETAIL όσο και στο FOOD SERVICE.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα & ανάπτυξη, χαρτογραφώντας 
τις ανάγκες της αγοράς και αναζητώντας νέες ιδέες για την ανάπτυξη νέων 
καινοτόµων και διαφοροποιηµένων προϊόντων υψηλής ποιότητας και 
διατροφικής αξίας για την Ελληνική οικογένεια.



ΥΨΗΛΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Η εταιρεία εστιάζει τη δραστηριότητά της στα κατωτέρω κανάλια διανοµής:

• SUPER MARKET - RETAIL 
• ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• Β2Β
• HORECA

Δίκτυο Διανοµής
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Δηµιουργώντας µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες και 
προµηθευτές της, η εταιρεία έχει δηµιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο 
αντιπροσώπων και πωλητών, για την εφαρµογή των υπηρεσιών της, µένοντας 
προσηλωµένη στην αρχή της αµεσότητας, της ευελιξίας και εξυπηρέτησης των 
πελατών της, σε όλα τα σηµεία της Ελλάδας.

ΔΙΑΝΟΜΗ
Η τροφοδοσία της αγοράς, πραγµατοποιείται µέσα από ένα δυναµικό και άρτια 
οργανωµένο δίκτυο διανοµών, επανδρωµένο µε έµπειρα και ικανά στελέχη.
Ένα από τα πιο ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της εταιρείας είναι η 
ταχύτητα και η ευελιξία διανοµής, που υποστηρίζεται από τον µεγάλο αριθµό 
ιδιόκτητων και συνεργαζόµενων επαγγελµατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.

Kανάλια Διανοµής
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MINOS FOODS A.E.B.E. 
34o χλµ. Αθηνών - Λαυρίου, 

Βιοµηχανική Ζώνη Καλυβίων 
19010 Καλύβια Θορικού, Αττική, Τ.Θ. 238

Τηλ.: 22990 63370-3
www.minosfoods.gr


