Τι είναι η Φέτα ΠΟΠ;

Ποιότητα και Διατροφική Αξία

Η Φέτα ΠΟΠ είναι το λευκό τυρί άλμης που παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα από νωπό ή παστεριωμένο πρόβειο
γάλα ή μείγμα πρόβειου με γίδινο σε ποσοστό ως 30%. Το
σήμα ΠΟΠ εγγυάται τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της
και την ασφάλεια σε όλη την παραγωγική διαδικασία.

Επιλέγοντας φέτα ΠΟΠ είστε σίγουροι πως το προϊόν που
προσφέρετε στους πελάτες σας είναι ένα τυρί μεγάλης
διατροφικής αξίας και υψηλής ποιότητας καθώς ελέγχεται
αυστηρά σε όλα τα στάδια της παραγωγής: από την
εκτροφή των αιγοπροβάτων και την συλλογή του γάλακτος
μέχρι την παραγωγή, την ωρίμανση και τη συσκευασία του
προϊόντος.

Γιατί να επιλέξω φέτα ΠΟΠ;
• Η παραγωγή της φέτας ΠΟΠ ακολουθεί τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας με τις οποίες ένα προϊόν μπορεί να ονομαστεί
ΠΟΠ.
• Η γεωγραφική περιοχή που παράγεται η φέτα ΠΟΠ είναι όλη η ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και το νησί της Λέσβου.
• Το γάλα προέρχεται από φυλές αιγοπροβάτων που βόσκουν ελεύθερα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες ξεχωρίζουν για τη
μεγάλη βιοποικιλότητα και τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες.
• Οι σύγχρονες τεχνολογικά μέθοδοι βασίζονται αποκλειστικά στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, με ρίζες στην αρχαία Ελλάδα.

Η αναγνωρισιμότητα του προϊόντος και η δυνατότητα ιχνηλασιμότητας από όλους τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς, εγγυάται πως η φέτα ΠΟΠ τηρεί όλες τις προδιαγραφές ώστε η φέτα που φτάνει στο τραπέζι του καταναλωτή
να είναι υψηλής ποιότητας και μοναδικής νοστιμιάς.
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• Η διαδικασία παρασκευής και ωρίμανσης είναι κατ’ελάχιστον 2 μήνες, αποδίδοντας στη φέτα ένα μοναδικό γευστικό προφίλ. Με μέγιστη υγρασία 56% και
ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43% αποτελεί ένα μοναδικό αυθεντικό
τυρί που αξίζει να έχει πρόσβαση ο κάθε καταναλωτής!
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• Για την παρασκευή φέτας ΠΟΠ δεν χρησιμοποιούνται σκόνη γάλακτος, χρωστικές, συντηρητικά, ενώ είναι απαλλαγμένη από αντιβιοτικές ουσίες.
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ανά μερίδα 30g

80
6,5g
1,1g
14% ΗΣΠ*
13% ΗΣΠ*
9% ΗΣΠ*
8% ΗΣΠ*
6% ΗΣΠ*
6% ΗΣΠ*
5% ΗΣΠ*

*ΗΣΠ: Ημερήσια Συνιστώμενη Ποσότητα.

Με ελαφρές αποκλίσεις στη γεύση και στην υφή, από γλυκιά έως πικάντικη και από «βουτυράτη» έως
σκληρή, η φέτα ΠΟΠ είναι ίσως το μοναδικό τυρί που μπορεί να το απολαύσει κανείς σκέτο, ωμό σε σαλάτες ή σάντουιτς, μαγειρεμένο, τηγανιτό με μέλι και σουσάμι, θρυμματισμένο σε ομελέτες, πίτσες και
ζυμαρικά ή ως επιδόρπιο με φρέσκα φρούτα ή ένα ποτήρι κρασί.
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Θερμίδες
Λίπος
Υδατάνθρακες
Ασβέστιο
Νάτριο
Φώσφορος
Βιταμίνη Β12
Σελήνιο
Βιταμίνη Β6
Ψευδάργυρος
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