
  
  

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. - ΤΕΥΧΟΣ 37 - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Τις πιο θερµές µας ευχές 
για τα Χριστούγεννα και 
τον Καινούριο Χρόνο



Αγαπητοί µας συνεργ
άτες,

Η σταδιακή αποµάκρυνση από τους παραδοσιακο
ύς τρόπους 

καλλιέργειας και πα
ραγωγής δηµιούργησ

ε δικαίως σε πολλού
ς 

ανθρώπους φόβους κ
αι αντιρρήσεις σε ότ

ι αφορά την διατροφή 

µας.

Το ενδιαφέρον και η σ
τροφή των καταναλωτ

ών όλο και περισσότερ
ο 

προς τα βιολογικά προϊόντα δεν είναι τυχαίο γεγονός ούτε 

παροδικό.

Με ιδιαίτερη ευαισθ
ησία µετά από τέσσερα χρόνια µελέτης και 

συνεργασίας µε τους 
πλέον εξειδικευµένου

ς οίκους και ερευνητι
κά 

ινστιτούτα της Ευρώπης και τη
ς Αµερικής -σχετικά µε ότι αφορά 

την καλλιέργεια και την παραγωγή
 βιολογικών προϊόν

των- η 

εταιρεία µας προχώρησε σε µ
ία σηµαντική απόφαση

.

Στην κατασκευή µίας ανεξάρτητης γρ
αµµής αλέσεως - δηλαδή

 ενός 

µύλου παραδοσιακής
 τεχνολογίας -σε αρχικ

ό στάδιο δυναµικότητας 

1.000 τον./µήνα αλέσεως βιολογικών 
δηµητριακών.

Πρόκειται για µία πρότυπη επένδυση
 ύψους 2 εκ. ευρώ που 

θα αποτελέσει σταθµό στην ιστορία της Ελληνικής 

αλευροβιοµηχανίας.

Έτσι, µε υπευθυνότητα θα µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στι
ς 

απαιτήσεις των κατα
ναλωτών που προτιµ

ούν βιολογικά προϊόντα 

που παράγονται κάτω
 από τις πλέον ιδανικές συ

νθήκες παραγωγής 

µε απόλυτα διασφαλισµένους όλους τους σχ
ετικούς κανόνες.

Η εταιρεία µας έχει υποχρέωση
 σε όλους εσάς που τ

ην στηρίζετε 

να προηγείται πρωτοπο
ριακά των εξελίξεων όπως 

άλλωστε το έχει 

αποδείξει στην µακρό
χρονη  ιστορία της.                                                        

                             

                                    
                 

                                    
         Με φιλικούς χαι

ρετισµούς

                                                         
                                                         

                                                         
      

                                    
         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Σ ΛΟΥΛΗΣ

ΝΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝ

Ενδεικτικά τα βιολογικά άλευρ
α ΜΥΛΩΝ ΛΟΥΛΗ

1. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ τ.70%: Βιολογικό αλεύρι α

αρτοσκευασµάτων.

2. ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ: Βιολογικό αλεύρι από

αµιγούς σίτου 100%. Χρησιµοποιείται στην 

αρτοσκευασµάτων.

3. FINO: Βιολογικό αλεύρι από σκληρό σιτάρ

4. ΨΙΛΟ ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΙ: (Ζαχαροπλαστικής) 

ζυµαρικών µε πλούσια γεύση 
και θρεπτικά συ

5. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Βιολογικό αλ

αρτοσκευασµάτων.

6. ΖΥΜΩΤΟ: Βιολογικό αλεύρι από σκληρό

Οι ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ µέσα στο 2009 θα ξεκινήσουν την παραγωγή βιολογικών αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας από 
επιλεγµένης ποιότητας σιτηρών προερχόµενα αποκλειστικά από πιστοποιηµένες βιολογικές καλλιέργειες. Τα προϊόντα θα προορίζονται 
για τους καταναλωτές και για τους επαγγελµατίες. Η παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση και διανοµή των βιολογικών αλεύρων θα γίνεται 
σύµφωνα µε τους αυστηρούς κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιολογικά προϊόντα σε ειδικούς χώρους. Λόγω της µη χρήσης 
αγροχηµικών στην καλλιέργεια, τα παραγόµενα βιολογικά άλευρα είναι απαλλαγµένα από υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, µε ό,τι αυτό µπορεί 
να σηµαίνει για την υγεία των παραγωγών και των καταναλωτών. Επιπλέον τα βιολογικά µας άλευρα θα είναι απαλλαγµένα από τοξικά 
µέταλλα και τοξικές ουσίες.
Τα βιολογικά άλευρα µας θα παράγονται σε έναν ανεξάρτητο, πρότυπο µύλο που θα αλέθει αποκλειστικά βιολογικά σιτηρά 
στην Βιοµηχανική Μονάδα Σούρπης. Ο µύλος αυτός θα έχει την δυνατότητα παραγωγής αλεύρων χωρίς να γίνεται 
χηµική επέµβαση π.χ. µε φωσφίνη στους χώρους αποθήκευσης σιτηρών και αλεύρων. Η αποθήκευση 
των βιολογικών σιταριών και αλεύρων θα γίνεται κάτω από αυστηρές συνθήκες υγιεινής 

ελεγχόµενης θερµοκρασίας και υγρασίας σε ψυχόµενα σιλό. 

Τι είναι τα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ;
Ένα τρόφιµο θεωρείται λειτουργικό όταν έν
µη θρεπτικό συστατικό του επιδρά θετικά σε µ
του οργανισµού. 
Μια κατηγορία λειτουργικών τροφίµων είναι τα
περιέχουν ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα
Τα οφέλη στην υγεία των ω-3, ω-6 λιπαρώ

 Προστασία από καρδιαγγειακές ασθέν
 έµφραγµα.

 Είναι ζωτικής σηµασίας για την υγιή α
 εγκεφάλου και των µατιών των νεογ
 διάρκεια της κύησης και τους πρώτου
 ζωής.

 Μπορεί να µειώσουν την ακαµψία και 
 αρθρώσεις αυτών που υποφέρουν από
 ρευµατοειδή αρθρίτιδα.
Πρόσφατες συστάσεις από τον Παγκόσµιο Οργα
αναφέρουν πως πρέπει να προσλαµβάνουµε 2
ω-3, ω-6 λιπαρών οξέων την ηµέρα. 
Αυτή η δόση ισοδυναµεί µε κατανάλωση ψαρ
την εβδοµάδα, το ένα από τα οποία πρέπει να
Με τα νέα άλευρα µε ω-3, ω-6 λιπαρά οξέα
αρτοποιός να φτιάχνει αρτοσκευάσµατα για του
που δεν καταναλώνουν ψάρια οπότε θα 
επωφελούνται από τις ευεργετικές δράσεις τ

 

 

 

Εντός του 2009 οι ΜΥΛΟΙ Λ
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ΝΤΑ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΛΟΥΛΗ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ποια άλευρα χαρακτ
ηρίζονται ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

;

Τα βιολογικά άλευρα, είναι άλευρα που προέκυψαν µέσ
ω της Βιολογικής Γεωρ

γίας. 

Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και πα
ραγωγής αγροτικών

 προϊόντων που στη
ρίζεται στη ΜΗ 

χρησιµοποίηση χηµικ
ών συνθετικών λιπασ

µάτων, φυτοφαρµάκων ή γενετικών τ
ροποποιήσεων και µε

ταλλάξεων και στην 

χρησιµοποίηση µη χη
µικών µεθόδων στην

 αντιµετώπιση των ε
ντόµων, ασθενειών και ζ

ιζανίων. 

Η βιολογική γεωργία δίνει προστασία στο έδαφος, στο νερό, στο κλίµα, συµβάλλει στη βιοπ
οικιλότητα και είναι η πρώτη 

µορφή φιλοπεριβαλλ
οντικής γεωργίας.

Τα βιολογικά προϊόντα έχουν µεγαλύτερη π
εριεκτικότητα σε βιταµίνες και µέταλλα π.χ. σίδηρο, ασβέστιο, µαγνήσιο. 

Εποµένως τα βιολογικά προϊόντα έχουν ανώτερη θρε
πτική αξία και ξαναφέρνουν στ

ο σήµερα ξεχασµένες γεύσεις του 

παρελθόντος. 

Σύµφωνα µε έρευνες τα βιολογικά προϊόντα
 περιέχουν 26% λιγότερο νερό, 18% περισσότερες πρωτ

εΐνες, 

περισσότερα ολικά ζάχαρα, 13-18% περισσότερο κάλιο, 10-56% περισσότερο ασβέστιο, 6-13% περισσότερο 

φώσφορο, 29-77% περισσότερο σίδηρο, 49% περισσότερο µαγνήσιο.

Η - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ θα είναι τα
 εξής:

από µαλακό σιτάρι για την παρ
αγωγή άσπρου ψωµιού & 

ό µαλακό σιτάρι, άλευρο πιτυρ
ούχο πλήρους άλεσης εξ 

παραγωγή χωριάτικου ψωµιού ολικής άλεσης καθώς 
και 

ρι για χωριάτικο ψωµί.

Βιολογικό σιµιγδάλι από σκλη
ρό σιτάρι, για την παραγωγή 

υστατικά.

λεύρι από µαλακό σιτάρι για τ
ην παραγωγή 

ό σιτάρι για χωριάτικο ψωµί και για πίτες.

Η παραγωγή των βιολογικών αλεύρων θα ελέγχεται και θα πιστοποιείται από τον φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων QWAYS που 
είναι εγκεκριµένος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Με την παραγωγή βιολογικών αλεύρων υψηλής ποιότητας σκοπός µας είναι να συµβάλουµε στην υγιεινή διατροφή του ανθρώπου και στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Για µας δεν έχει σηµασία µόνο το τελικό προϊόν αλλά και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

α θρεπτικό ή 
µια λειτουργία 

α τρόφιµα που 

ών οξέων:
νειες και 

ανάπτυξη του 
γνών κατά τη 
υς 6-12 µήνες 

τον πόνοστις 
ό   

ανισµό Υγείας 
2,2 γραµµάρια 

ριού 2 φορές 
α είναι λιπαρό. 
α θα µπορεί ο 
υς ανθρώπους 

µπορούν να 
ων ω-3, ω-6.

ΛΟΥΛΗ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ θα παράγουν µια νέα 
λιναρόσπορους µε ω-3, ω-6 λιπαρά οξέα που θα 

ία των ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
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Επιµέλεια κειµένου:

Τµήµα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D)
Μύλων Λούλη



Πυρετωδώς εργάζεται η εταιρεία FORUM ΕΠΕ για την προετοιµασία της 11ης 
ΑΡΤΟΖΑ η οποία θα πραγµατο-ποιηθεί από την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου µέχρι 
και την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 υπό την αιγίδα των Οµοσπονδιών Αρτοποιών και 
Ζαχαροπλαστών. Η έκθεση φιλοξενείται για δεύτερη φορά στον εκθεσιακό χώρο του 
πρώην Ανατολικού Αεροδροµίου και, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των διοργανωτών 
της, αναµένεται να ξεπεράσει σε δυναµική τις προηγούµενες διοργανώσεις.  

Στα πλαίσια της έκθεσης ΑΡΤΟΖΑ θα πραγµατοποιηθεί σειρά από παράλληλες ενηµερωτικές εκδηλώσεις που ενδιαφέρουν 
άµεσα όλους τους επαγγελµατίες του κλάδου. Η οµάδα του Κου Χουδαλάκη υπόσχεται στους επισκέπτες-αρτοποιούς πλήθος 
θεωρητικών εισηγήσεων και ουσιαστικές πρακτικές επιδείξεις από έλληνες και ξένους ειδικούς, µία πλούσια σε θεµατολογία 
ηµερίδα Τεχνολογίας Τροφίµων αλλά και πολλές εκπλήξεις!

Συµµετέχουµε και εµείς: η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. δε θα µπορούσε να απουσιάζει από ‘την πιο λαµπρή 

γιορτή του κλάδου’ -όπως έχει χαρακτηριστεί η ΑΡΤΟΖΑ. Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Λούλης και όλα τα µέλη 

του Τµήµατος Πωλήσεων Επαγγελµατικών Προϊόντων σας προσκαλούν και σας περιµένουν στο περίπτερό µας. Ραντεβού 

εκεί λοιπόν για φιλική κουβεντούλα, γόνιµη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 

η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. κοντά στους Αρτοποιούς...
...ως ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΤΟΥ 30ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ


