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Εδώ και 35 χρόνια ο όµιλος επι-
χειρήσεων της οικογενείας Αϋφαντή 
έχει συνδέσει το όνοµα του µε το 
νωπό φρέσκο κρέας, τη γεύση και 
την ποιότητα εκλεκτών προϊόντων 
κρέατος.

Η αρχή έγινε το 1978 στη Μαλεσιάδα 
Βάλτου, εκεί όπου ο Απόστολος και η Βασιλική 
Αϋφαντή ξεκίνησαν να εκτρέφουν έναν περιο-
ρισµένο αριθµό χοιρινών για την προµήθεια 
κρέατος στην οικογενειακή τους ταβέρνα – 
κρεοπωλείο. 

Με την είσοδο της δεύτερης γενιάς δηµι-
ουργήθηκε στον ορεινό Βάλτο µία πρότυπη 
µονάδα παραγωγής χοιρινού κρέατος µε σύγ-
χρονες εγκαταστάσεις, οι οποίες παρέχουν 
άνετο και υγιεινό περιβάλλον για την εκτροφή 
χοιρινών εξαιρετικής ποιότητας. Επιλέγονται 
φυλές ζώων γνωστές για την ανθεκτικότητα, 
την ικανότητα προσαρµογής τους καθώς και 
για την άριστη υγιεινή τους κατάσταση. Όλα 
αυτά σε συνδυασµό µε την ισορροπηµένη 
διατροφή τους, η οποία αποτελείται από δηµη-
τριακά τα οποία προέρχονται κυρίως από την 
εγχώρια παραγωγή, εγγυώνται γευστικό και 
ποιοτικό χοιρινό κρέας. Παράλληλα ο όµιλος 
δραστηριοποιείται στην εκτροφή µοσχαριών 
και αµνοεριφίων.

 Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 δηµι-
ουργείται στη Μαλεσιάδα ένα πρωτοποριακό 
κατάστηµα χονδρικής και λιανικής πώλησης 
κρεάτων, αλλαντικών, τυροκοµικών και κατε-
ψυγµένων προϊόντων. Από εκεί και πέρα η 
ραγδαία πορεία της επιχείρησης και η µεγάλη 
ανταπόκριση του κόσµου δηµιούργησαν την 
ανάγκη και τις προϋποθέσεις ώστε το 2006 
τα αδέλφια Αϋφαντή να προχωρήσουν σ’ ένα 
µεγάλο εγχείρηµα, εγκαινιάζοντας στη γέφυ-
ρα Αχελώου µία νέα υπερσύγχρονη µονάδα 
επεξεργασίας και τυποποίησης χοιρινού, κοτό-
πουλου και µοσχαρίσιου κρέατος δυναµικό-
τητας 10 τόνων την ηµέρα, καθώς επίσης και 
µία µονάδα παραγωγής αλλαντικών θερµι-
κής επεξεργασίας δυναµικότητας 6 τόνων. Η 
αγάπη στα παραδοσιακά προϊόντα καθώς και 
η αναζήτηση νέων γεύσεων και αρωµάτων 
προσφέρει σήµερα µία πλήρη γκάµα προϊό-
ντων εξαιρετικής γεύσης που αποτελείται από 
νωπά τεµάχια, τυποποιηµένα προϊόντα, σειρά 
αλλαντικών, µοναδικά καπνιστά κοµµάτια κρέ-
ατος, καθώς και µία µεγάλη ποικιλία κρεατο-
σκευασµάτων. 

 Τα προϊόντα διατίθενται χονδρικώς στην 
Αιτωλοακαρνανία, τους όµορους νοµούς και 

στην υπόλοιπη Ελλάδα από ιδιόκτητα φορτη-
γά ψυγεία µέσω ενός πλήρως οργανωµένου 
δικτύου διανοµής, αλλά και στα καταστήµατα 
λιανικής διάθεσης στη Μαλεσιάδα και στο 
Αγρίνιο, Θυσίας 62.

Τα Χριστούγεννα του 2012 στο χώρο του 
εργοστασίου δηµιουργήθηκε ένα πρότυπο – 
σύγχρονο πρατήριο κρεάτων, µε προδιαγρα-
φές υψηλής ποιότητας, τόσο στη µορφή του 
όσο και στο παρεχόµενο service και την εγγύ-
ηση σταθερής υψηλής ποιότητας προς τον 
πελάτη. Στα καταστήµατα του οµίλου Αϋφαντή 
διατηρούνται, αλλά και αναβαθµίζονται, οι 
παραδοσιακές αξίες της αγοράς των κρεο-
πωλείων τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ολοένα αυξανόµενες ποιοτικές απαιτήσεις των 
πελατών τους, αλλά και να διαµορφώσουν µία 
νέα αισθητική στο αγοραστικό κοινό. 

 Στη προσπάθεια για πλήρη έλεγχο της 
παραγωγής λαµβάνοντας υπόψη το τι συµβαί-
νει σε όλα τα στάδια, για διατήρηση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, αλλά 
ακολουθώντας και τις τάσεις της εποχής για 
πλήρως καθετοποιηµένες µονάδες, το 2009 
ο όµιλος Αϋφαντή προχώρησε σε επένδυση 
εκσυγχρονίζοντας το Βιοµηχανικό Σφαγείο 
Αγρινίου. Με τον τρόπο αυτό παρακολουθείται 
όλη η διαδροµή του κρέατος από τη «Φάρµα 
στο Τραπέζι». 

Ο όµιλος Αϋφαντή έχοντας πλήρη γνώση 
των απαιτήσεων του καταναλωτή για ποιοτικά 
και ασφαλή τρόφιµα έχει εγκαταστήσει και 
εφαρµόζει σύστηµα ΑGRO 3-1, 3-2 για τη 
διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας του 
κρέατος, σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας τρο-
φίµων (HACCP) σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 
22000:2005 καθώς και ISO 9001:2008 για 
τη διασφάλιση της ποιότητας και τη ποιοτική 
διαχείριση των παραγόµενων προϊόντων.

Η εφαρµογή των πιστοποιηµένων συστηµά-
των σε συνδυασµό µε τη συστηµατική παρα-

κολούθηση σε όλη την αλυσίδα παραγω-
γής, εγγυώνται έναν ολοκληρωµένο ποιοτικό 
έλεγχο από τις φάρµες του οµίλου, µέχρι και 
την παραγωγή των τελικών προϊόντων στη 
σύγχρονη µονάδα τυποποίησης.  

Η άλλη όψη του νοµίσµατος του µεγάλου 
οµίλου της περιοχής µας, η καρδιά του οµί-
λου, είναι το ανθρώπινο δυναµικό, που απαρ-
τίζεται από 90-100 άτοµα και του οποίου επι-
κεφαλής είναι ο κ. Γιώργος Αϋφαντής, γενικός 
διευθυντής και διευθύνων σύµβουλος. Ο κ. 
Αϋφαντής συστήνει στη νέα γενιά, παρ’ όλες 
τις αντίξοες οικονοµικές και όχι µόνο συνθή-
κες, να προσπαθήσει και να παλέψει για τους 
στόχους της: «Αξίζει να δοκιµάσει ο καθένας 
για αυτό που θέλει, που ονειρεύεται και του 
ταιριάζει. ∆εν είναι εύκολο πλέον, πρέπει όµως 
να ρισκάρει και να οπλιστεί κυρίως µε πολύ 
µεγάλη υποµονή και επιµονή. Αν επιµένει και 
υποµένει θα δηµιουργηθούν ευκαιρίες. Λόγω 
της ευµάρειας που επικρατούσε τα τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα, πολλά επαγγέλµατα της 
υπαίθρου παραγκωνίστηκαν, όπως αυτά της 
φυτικής ή ζωικής παραγωγής. Αν ένας νέος 
σ’ αυτό το χώρο αποφασίσει να κοπιάσει, να 
αφιερώσει χρόνο, µπορεί να ξεκινήσει µε κάτι 
απλό και χωρίς να δαπανήσει ιδιαίτερα µεγά-
λο χρηµατικό ποσό. Ο άνθρωπος πάντα πρέπει 
να σκέφτεται και το κάτι παραπάνω, πέρα από 
την επιβίωσή του. ∆ίνει ζωή αυτό. Τίποτε δεν 
είναι δεδοµένο και τίποτε δεν είναι εύκολο. Οι 
νέοι πρέπει να εκµεταλλευτούν ευκαιρίες και 
να τις δηµιουργήσουν επίσης, να προσπαθούν 
να καινοτοµούν στο χώρο τους», είπε συγκε-
κριµένα ο κ. Αϋφαντής. 

Ακόµη όταν τον ρωτήσαµε για τους ελεγκτι-

κούς µηχανισµούς σε συνάρτηση µε τις παρά-
νοµες ελληνοποιήσεις κρεάτων, µας απάντησε 
πως οι έλεγχοι έχουν βελτιωθεί πλέον σε 
σχέση µε την προηγούµενη δεκαετία. Τόνισε 
όµως πως οι έλεγχοι πρέπει να είναι πιο 
εντατικοί και αυστηροί µε τους παραβάτες, να 
γίνεται ουσιαστική εφαρµογή του νόµου για 
να διασφαλίζεται έτσι η ποιότητα του προϊό-
ντος που προσφέρεται στον καταναλωτή και 
να θωρακίζεται παράλληλα και η ελληνική 
τοπική παραγωγή και οικονοµία. 

Οικογένεια Αϋφαντή

Από τη «Φάρµα
στο Τραπέζι»

Η πορεία του Οµίλου 
που προσφέρει πολλά στην τοπική οικονοµία

«Αξίζει να δοκιµάσει ο καθένας για αυτό 
που θέλει, που ονειρεύεται και του ταιριάζει. 
∆εν είναι εύκολο πλέον, πρέπει όµως να 
ρισκάρει και να οπλιστεί κυρίως µε πολύ 
µεγάλη υποµονή και επιµονή. Αν επιµένει και 
υποµένει θα δηµιουργηθούν ευκαιρίες» λέει ο 
κ. Γ. Αϋφαντής.

Η καρδιά του οµίλου, είναι το ανθρώπινο δυναµικό, που 
απαρτίζεται από 90-100 άτοµα και του οποίου επικεφαλής είναι 
ο κ. Γιώργος Αϋφαντής, γενικός διευθυντής και διευθύνων 
σύµβουλος. 

Τα Χριστούγεννα 
του 2012 στο χώρο 

του εργοστασίου 
δηµιουργήθηκε ένα 

πρότυπο – σύγχρονο 
πρατήριο κρεάτων, 

µε προδιαγραφές 
υψηλής ποιότητας, 

τόσο στη µορφή 
του όσο και στο 

παρεχόµενο service 
και την εγγύηση 

σταθερής υψηλής 
ποιότητας προς τον 

πελάτη.


