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Οικογένεια Αϋφαντή

Από τη «Φάρµα στο Τραπέζι»
Εδώ και 35 χρόνια ο όµιλος επιχειρήσεων της οικογενείας Αϋφαντή έχει συνδέσει το όνοµα του

µε το νωπό φρέσκο κρέας, τη γεύση και την ποιότητα εκλεκτών προϊόντων κρέατος.

Με την είσοδο της δεύτερης γενιάς 
δηµιουργήθηκε στον ορεινό Βάλ-
το µία πρότυπη µονάδα παραγω-
γής χοιρινού κρέατος µε σύγχρο-
νες εγκαταστάσεις, οι οποίες παρέ-
χουν άνετο και υγιεινό περιβάλλον 
για την εκτροφή χοιρινών εξαιρετι-
κής ποιότητας.  Επιλέγονται φυλές 
ζώων γνωστές για την ανθεκτικό-
τητα, την ικανότητα προσαρµογής 
τους καθώς και για την άριστη υ-
γιεινή τους κατάσταση. Όλα αυτά 
σε συνδυασµό µε την ισορροπη-
µένη διατροφή τους, η οποία απο-
τελείται από δηµητριακά τα οποί-
α προέρχονται κυρίως από την εγ-
χώρια παραγωγή, εγγυώνται γευ-
στικό και ποιοτικό χοιρινό κρέας. 
Παράλληλα ο όµιλος δραστηριο-
ποιείται στην εκτροφή µοσχαριών 
και αµνοεριφίων.
 Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 
δηµιουργείται στη Μαλεσιάδα ένα 
πρωτοποριακό  κατάστηµα χονδρι-
κής και λιανικής  πώλησης  κρε-
άτων, αλλαντικών, τυροκοµικών  
και κατεψυγµένων προϊόντων. Α-
πό εκεί και πέρα  η ραγδαία πορεί-
α της επιχείρησης και η µεγάλη α-
νταπόκριση του κόσµου δηµιούρ-
γησαν την ανάγκη και τις προϋπο-
θέσεις  ώστε το 2006 τα αδέλφια 
Αϋφαντή να προχωρήσουν σ’ ένα 
µεγάλο εγχείρηµα, εγκαινιάζοντας  
στη γέφυρα Αχελώου µία νέα υ-
περσύγχρονη µονάδα επεξεργασί-
ας και τυποποίησης χοιρινού, κο-
τόπουλου και µοσχαρίσιου κρέα-
τος δυναµικότητας 10 τόνων την 
ηµέρα, καθώς  επίσης και µία µο-
νάδα παραγωγής αλλαντικών θερ-
µικής επεξεργασίας δυναµικότητας 
6 τόνων. Η αγάπη στα παραδοσι-
ακά προϊόντα καθώς και η αναζή-
τηση νέων γεύσεων και αρωµά-
των προσφέρει σήµερα µία πλή-
ρη γκάµα προϊόντων εξαιρετικής  
γεύσης που αποτελείται από νω-
πά τεµάχια, τυποποιηµένα προϊό-
ντα, σειρά αλλαντικών, µοναδικά 
καπνιστά κοµµάτια κρέατος,  κα-
θώς και µία µεγάλη ποικιλία κρε-
ατοσκευασµάτων.   
 Τα προϊόντα διατίθενται χονδρι-
κώς στην Αιτωλοακαρνανία, τους 
όµορους νοµούς και στην υπόλοι-
πη Ελλάδα από ιδιόκτητα φορτη-
γά ψυγεία µέσω ενός πλήρως ορ-
γανωµένου δικτύου διανοµής, αλ-

λά και στα καταστήµατα λιανικής 
διάθεσης στη Μαλεσιάδα  και στο 
Αγρίνιο, Θυσίας 62.
Τα Χριστούγεννα του 2012 στο 
χώρο του εργοστασίου δηµιουρ-
γήθηκε ένα πρότυπο – σύγχρονο 
πρατήριο κρεάτων, µε προδιαγρα-
φές υψηλής ποιότητας, τόσο στη 
µορφή του όσο και στο παρεχόµε-
νο service και την εγγύηση σταθε-
ρής υψηλής ποιότητας προς τον 
πελάτη. Στα καταστήµατα του ο-
µίλου Αϋφαντή διατηρούνται, αλ-
λά και αναβαθµίζονται, οι παραδο-
σιακές αξίες της αγοράς των κρε-
οπωλείων τους, ώστε να ανταπο-
κρίνονται στις ολοένα αυξανόµε-
νες ποιοτικές απαιτήσεις των πε-
λατών τους, αλλά και να διαµορ-
φώσουν µία νέα αισθητική στο α-
γοραστικό κοινό. 
 Στη προσπάθεια για πλήρη έλεγ-
χο της παραγωγής λαµβάνοντας 
υπόψη το τι συµβαίνει σε όλα τα 
στάδια, για διατήρηση υψηλού ε-
πιπέδου προστασίας των κατανα-
λωτών, αλλά ακολουθώντας και 
τις τάσεις της εποχής για πλήρως 
καθετοποιηµένες µονάδες, το 2009 
ο όµιλος Αϋφαντή προχώρησε σε 

επένδυση εκσυγχρονίζοντας το Βι-
οµηχανικό Σφαγείο Αγρινίου. Με 
τον τρόπο αυτό παρακολουθείται 
όλη η διαδροµή του κρέατος από 
τη «Φάρµα στο Τραπέζι». 
Ο όµιλος Αϋφαντή έχοντας πλή-
ρη γνώση των απαιτήσεων του 
καταναλωτή για ποιοτικά και α-
σφαλή τρόφιµα έχει εγκαταστή-
σει και εφαρµόζει σύστηµα ΑGRO 
3-1, 3-2 για τη διαχείριση και δια-
σφάλιση της ποιότητας του  κρέ-
ατος, σύστηµα διαχείρισης ασφά-
λειας τροφίµων (HACCP) σύµφω-
να µε το πρότυπο ISO 22000:2005 
καθώς και ISO 9001:2008 για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και τη 
ποιοτική διαχείριση των παραγό-
µενων προϊόντων.
Η εφαρµογή των πιστοποιηµένων 
συστηµάτων σε συνδυασµό µε τη 
συστηµατική παρακολούθηση σε 
όλη την αλυσίδα παραγωγής, εγ-
γυώνται έναν ολοκληρωµένο ποι-
οτικό έλεγχο από τις φάρµες του 
οµίλου, µέχρι και την παραγωγή 
των τελικών προϊόντων στη σύγ-
χρονη µονάδα τυποποίησης.       
Η άλλη όψη του νοµίσµατος του 
µεγάλου οµίλου της περιοχής µας, 

η καρδιά του οµίλου, είναι το αν-
θρώπινο δυναµικό, που απαρτίζε-
ται από 90-100 άτοµα και του ο-
ποίου επικεφαλής είναι ο κ. Γιώρ-
γος Αϋφαντής, γενικός διευθυντής 
και διευθύνων σύµβουλος.  Ο κ. Α-
ϋφαντής συστήνει στη νέα γενιά, 
παρ’ όλες τις αντίξοες οικονοµικές 
και όχι µόνο συνθήκες, να προσπα-
θήσει και να παλέψει για τους στό-
χους 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 κυρί-
ως µε πολύ µεγάλη υποµονή και 
επιµονή. Αν επιµένει και υποµένει 
θα δηµιουργηθούν ευκαιρίες. Λό-
γω της ευµάρειας που επικρατού-
σε τα τελευταία χρόνια στην Ελλά-
δα, πολλά επαγγέλµατα της υπαί-
θρου παραγκωνίστηκαν, όπως αυ-
τά της φυτικής ή ζωικής παραγω-
γής. Αν ένας νέος σ’ αυτό το χώρο 
αποφασίσει να κοπιάσει, να αφιε-
ρώσει χρόνο, µπορεί να ξεκινήσει 
µε κάτι απλό και χωρίς να δαπανή-
σει ιδιαίτερα µεγάλο χρηµατικό πο-
σό. Ο άνθρωπος πάντα πρέπει να 
σκέφτεται και το κάτι παραπάνω, 

πέρα από την επιβίωσή του. ∆ίνει 
ζωή αυτό. Τίποτε δεν είναι δεδοµέ-
νο και τίποτε δεν είναι εύκολο. Οι 
νέοι πρέπει να εκµεταλλευτούν ευ-
καιρίες και να τις δηµιουργήσουν 
επίσης, να προσπαθούν να καινο-
τοµούν στο χώρο τους», είπε συ-
γκεκριµένα ο κ. Αϋφαντής. 
Ακόµη όταν τον ρωτήσαµε για τους 
ελεγκτικούς µηχανισµούς σε συ-
νάρτηση µε τις παράνοµες ελλη-
νοποιήσεις κρεάτων, µας απάντη-
σε πως οι έλεγχοι έχουν βελτιωθεί 
πλέον σε σχέση µε την προηγούµε-
νη δεκαετία.  Τόνισε όµως πως οι 
έλεγχοι πρέπει να είναι πιο εντατι-
κοί και αυστηροί µε τους παραβά-
τες,  να γίνεται ουσιαστική εφαρ-
µογή του νόµου για να διασφαλί-
ζεται έτσι η ποιότητα του προϊό-
ντος που προσφέρεται στον κατα-
ναλωτή και να θωρακίζεται παράλ-
ληλα και η ελληνική τοπική παρα-
γωγή και οικονοµία. 

Η αρχή έγινε το 1978 στη 
Μαλεσιάδα Βάλτου, ε-
κεί όπου ο Απόστολος 

και η Βασιλική Αϋφαντή ξεκί-
νησαν να εκτρέφουν έναν περι-
ορισµένο αριθµό χοιρινών για 
την προµήθεια κρέατος στην οι-
κογενειακή τους ταβέρνα – κρε-
οπωλείο. 

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 – σύγ-
χρονο πρατήριο κρεάτων, µε προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, τόσο στη µορφή του όσο 

και στο παρεχόµενο service και την εγγύηση σταθερής υψηλής ποιότητας προς τον πελάτη.

«Αξίζει να δοκιµάσει ο 
καθένας για αυτό που θέ-
λει, που ονειρεύεται και 
του ταιριάζει. ∆εν είναι 
εύκολο πλέον, πρέπει ό-

µως να ρισκάρει και να ο-
πλιστεί κυρίως µε πολύ 
µεγάλη υποµονή και επι-
µονή. Αν επιµένει και υ-
ποµένει θα δηµιουργη-
θούν ευκαιρίες» λέει ο 

κ.Γ. Αυφαντής.


