
Η σεζόν παραγωγής των ελληνικών πορτοκαλιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι 
κλιματολογικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές φέτος με αποτέλεσμα να έχουμε ελαφρώς 
υψηλότερο όγκο παραγωγής σε σύγκριση με πέρυσι. Η ωρίμανση και η συγκομιδή 
του πορτοκαλιού φέτος πραγματοποιείται σχετικά αργά ενώ η ποιότητα των φρού-
των είναι αρκετά καλή. Το πορτοκάλι είναι ένα από τα φρούτα με την υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, που είναι απαραίτητη για την ενίσχυση του ανοσοποι-
ητικού συστήματος. Καθώς η ζήτηση για τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C παραμένει 
υψηλή λόγω της πανδημίας του COVID-19, σας προτρέπουμε να προχωρήσετε εγκαί-
ρως στα αιτήματα και τις παραγγελίες σας για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα. 
Είμαστε στην διάθεση σας για μια εποικοδομητική συνεργασία και θα κάνουμε το 
καλύτερο δυνατό ώστε να σας προμηθεύσουμε με προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Στην Ελλάδα ευδοκιμεί η ποικιλία λεμονιού που είναι γνωστή ως Μαγληνή, η οποία χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή χυμού, αιθέριων ελαίων και καρποκυττάρων. Η παραγωγή των λεμονιών γίνεται στην 
ευρύτερη περιοχή του Αιγίου και η συγκομιδή τους ξεκινά από τον Ιανουάριο και διαρκεί μέχρι τα τέλη 
Μαρτίου. Τα κύρια προϊόντα λεμονιού που προσφέρουμε στον  Όμιλο CHB είναι:

 Συμβατικός & βιολογικός χυμός NFC

 Χυμός πορτοκαλιού NFC (μη παστεριωμένος ταχείας ψύξης)

 Συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού

 Συμπύκνωμα λεμονιού (για νέκταρ/ποτά)

 Φρουτοπαρασκεύασμα λεμονιού

 Συμβατικά & βιολογικά καρποκύτταρα λεμονιού

 Βάση για γρανίτα λεμόνι

 Cold press αιθέριο έλαιο λεμονιού

Τα ελληνικά λευκόσαρκα γκρέιπφρουτ καλλιεργούνται κυρίως στην 
Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η παραγωγή τους ξεκινά το Δεκέμβριο και 
διαρκεί έως και τον Μάρτιο. Τα κυριότερα προϊόντα από λευκόσαρκα 
γκρέιπφρουτ που παράγουμε στον  Όμιλο CHB είναι:

 Χυμός γκρέιπφρουτ NFC 

 Συμπυκνωμένος χυμός γκρέιπφρουτ

 Συμπύκνωμα γκρέιπφρουτ (για νέκταρ/ποτά)

 Θολός (cloudy) χυμός γκρέιπφρουτ

 Cold press αιθέριο έλαιο γκρέιπφρουτ

Τα ελληνικά μανταρίνια είναι γλυκά και ανώτερης ποιότητας, έχουν εξαιρε-
τικό χρώμα και είναι ιδανικά για χυμούς ή και για ανάμιξη με άλλα φρούτα. Τα 
ελληνικά μανταρίνια καλλιεργούνται κυρίως στην Πελοπόννησο. Η συγκομι-
δή των μανταρινιών στην Ελλάδα ξεκινά τον Δεκέμβριο και διαρκεί μέχρι τον 
Μάρτιο. Τα κύρια προϊόντα μανταρινιού που προσφέρουμε είναι:

 Χυμός μανταρινιού NFC

 Συμπυκνωμένος χυμός μανταρινιού

 Συμπύκνωμα μανταρινιού (για νέκταρ/ποτά)

 Φρουτοπαρασκεύασμα μανταρινιού

 Cold press αιθέριο έλαιο μανταρινιού

                         Μάθε περισσότερα για τα φρούτα μας εδώ   
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Ο Όμιλος CHB με μια ματιά
Γιατι να μας επιλεξετε 

Ξεκινήσαμε ως οικογενειακή επιχείρηση το 1955 και σήμερα είμαστε ο μεγαλύτερος όμιλος επεξερ-
γασίας φρούτων στην ελλάδα. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, έχουμε καταφέρει να δημιουργή-
σουμε ισχυρές και μακροχρόνιες συνεργασίες με πελάτες σε 89 χώρες. Τα ιδιόκτητα, υπερσύγχρονα 
εργοστάσιά μας, ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ και Αφοί Ν. Χριστοδούλου ΑΕ, βρίσκονται στην καρδιά της παραγωγής 
των φρούτων, στη Μακεδονία και την Πελοπόννησο αντίστοιχα. Οι άρτια εξοπλισμένες μονάδες παρα-
γωγής με μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας και τα επτά ερευνητικά εργαστήρια που διαθέ-
τουμε, εξασφαλίζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε όλα τα στάδια της παρα-
γωγής, ξεκινώντας από την επιλογή των φρέσκων φρούτων έως την διανομή των τελικών προϊόντων σε 
βιομηχανίες και καταναλωτές. Η ανάπτυξή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία του τόπου 
μας για αυτό και ενισχύουμε τις τοπικές κοινωνίες δημιουργώντας μακροχρόνιες και δυνατές σχέσεις 
με πάνω από 3.000 παραγωγούς σε όλη την ελλάδα. Το να υποστηρίζουμε και να επιστρέφουμε το 
καλό πίσω στην κοινωνία είναι μέρος του DNA μας. Δέσμευσή μας είναι να διασφαλίσουμε προϊόντα 
υψηλής ποιότητας από την ελληνική γη, που ταυτόχρονα θα έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή των 
παραγωγών μας.

τα ελληνικά πορτοκάλια φημίζονται για τη γεύση τους και η παραγω-
γή τους διαρκεί σχεδόν όλη τη χρονιά. Στον Όμιλο CHB επεξεργαζόμα-
στε τις ποικιλίες Washington Navel, Valencia, Common και Μerlin. Τα 
κυριότερα προϊόντα πορτοκαλιού που προσφέρουμε είναι:

 Συμβατικός & βιολογικός χυμός NFC

 Μη παστεριωμένος χυμός πορτοκαλιού NFC ταχείας ψύξης

 Συμπυκνωμένος χυμός πορτοκαλιού 65BX

 Συμπύκνωμα πορτοκαλιού 65BX (για νέκταρ/ποτά)

 Συμβατικός & βιολογικός πουρές πορτοκαλιού

 Συμβατικά & βιολογικά καρποκύτταρα πορτοκαλιού

 Θολός (cloudy) χυμός πορτοκάλι

 Συμβατικό & βιολογικό πορτοκάλι comminute

 Φρουτοπαρασκεύασμα πορτοκαλιού

 Cold press αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού

 Waterphase πορτοκαλιού

 Τερπένια πορτοκαλιού

 Oil phase πορτοκαλιού

Η ΜεγαλύτερΗ εταιρια
επεξεργασιασ φρΟύτων στΗν ελλαδα

ιστορίες από πρώτο χέρι
Οι παραγωγοί πορτοκαλιών μας: Έχετε ανα-
ρωτηθεί ποτέ ποιοι είναι οι άνθρωποι που καλλι-
εργούν τα πορτοκάλια μας με αγάπη από γενιά 
σε γενιά; Ποια είναι η ιστορία τους; Αυτές είναι 
οι ιστορίες από πρώτο χέρι... το καλύτερο χέρι. 

Ο κύριος Κώστας συνεργάζεται μαζί μας για 
πάνω από 40 χρόνια. Ο πατέρας του ήταν ο 
πρώτος, μαζί με 5 άλλους παραγωγούς, που φύ-
τεψαν τις πρώτες πορτοκαλιές στην Αργολίδα. 
Έτσι ξεκίνησε η μακροχρόνια συνεργασία μας.

       δες το βίντεο! 

α’ ύλες 2ου μετασχηματισμού για βιομηχανίες

ΦΡΟΥτΟπαΡαςΚεΥαςματα
Τα φρουτοπαρασκευάσματά μας αποτελούν ιδανικά συ-
νοδευτικά για γιαούρτια και φυτικά επιδόρπια. Περιλαμ-
βάνουν μια ευρεία γκάμα έτοιμων αλλά και προσαρμο-
σμένων γεύσεων, που παράγονται από ελληνικά φρούτα 
αλλά και συνδυασμούς εξωτικών φρούτων. Οι λύσεις μας 
προσφέρουν στις βιομηχανίες γαλακτοκομικών, προϊό-
ντα υψηλής ποιότητας για την παρασκευή γιαουρτιών με 
φρούτα και άλλων σχετικών προϊόντων, όπως πόσιμα για-
ούρτια και κεφίρ. Για την παρασκευή τους χρησιμοποιού-
με αποκλειστικά άριστης ποιότητας κατεψυγμένα φρούτα, 
παστεριωμένα, ολόκληρα, σε κομμάτια ή σε πουρέ. Κάθε 
συνταγή σχεδιάζεται με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες 
(tailor made) της παραγωγής σας.

Βαςεις ΧΥμΩν
Ετοιμάζουμε και παράγουμε συμπυκνώματα και βάσεις για 
όλα τα είδη χυμών, νέκταρ και ποτών, ειδικά σχεδιασμέ-
να για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της αγοράς, τις τρέ-
χουσες τάσεις και τα προφίλ των καταναλωτών. Οι βάσεις 
ποτών και οι λύσεις που προσφέρουμε αποτελούν ειδικά 
προσαρμοσμένα συμπυκνώματα εμπλουτισμένα με φυ-
σικά συστατικά για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και των 
πιο απαιτητικών πελατών. Χρησιμοποιούνται ευρέως από 
τις βιομηχανίες χυμών, αναψυκτικών και ποτών έτσι ώστε 
να απλοποιήσουν τη διαδικασία παραγωγής τους και να 
επωφεληθούν από τις έτοιμες λύσεις που προσφέρουμε. 
Η γκάμα των προτάσεων μας περιλαμβάνει έτοιμες αλλά 
και εξατομικευμένες συνταγές που δίνουν ιδιαίτερη προσο-
χή και έμφαση στην καινοτομία, τη γεύση και τη νομοθεσία 
τροφίμων, προσφέροντας διάφορους συνδυασμούς και 
εναλλακτικές λύσεις που ικανοποιούν πολλές διαφορετι-
κές κοστολογικές απαιτήσεις.

youtube.com

Βιωσιμότητα
Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Για εμάς, η βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινά πολύ πριν από τη βιομηχανική 
επεξεργασία. Εκτείνεται σε κάθε πτυχή της εταιρίας μας - από τα προϊόντα μας έως την επιρροή μας στην 
κοινωνία και το περιβάλλον.

                     Μάθετε περισσότερα για την πολιτική βιώσιμης 
ανάπτυξης που ακολουθούμε εδώ 

...

Καινοτομία
Χυμοί ταχείας ψύξης. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή σει-
ρά μη παστεριωμένων χυμών, που διατηρούν τις υψηλότερες 
διατροφικές και γευστικές αξίες των φρούτων. Είναι ό,τι πιο 
κοντά στο φρεσκοστυμμένο χυμό και είναι ιδανική για χυμούς 
υπερυψηλής πίεσης (HPP), juice bar και πρωινό ξενοδοχείων. 

            Μάθετε περισσότερα...

νέα ιστοσελίδα
νέα εμφάνιση, δεκαετίες τεχνογνωσίας. Με ιδιαίτερη χαρά 
ανακοινώνουμε τη δημιουργία της νέας μας ιστοσελίδας! 
Μπορείτε να την επισκεφτείτε στο www.chb.gr/el. Ύστερα από 
μήνες σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης, είμαστε στην ευχά-
ριστη θέση να προσφέρουμε μια ιστοσελίδα πιο γρήγορη, πιο 
εύκολη στην πλοήγηση και πιο φιλική στο χρήστη.

για ερωτήσεις, προτάσεις και σχόλια, 
μη διστάσετε να μας στείλετε email

Επικοινωνήστε μαζί μας 
είναι πάντα χαρά μας να σας ακούμε. Καθένας από εμάς στον Όμιλο CHB βρί-
σκεται στη διάθεσή σας για να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση έχετε σχετικά με τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. συνδεθείτε μας στο LinkedIn ή στείλτε μας email

linkedin.com

chb.gr

chb.gr

chb.gr

info@chb.gr
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Μάθετε περισσότερα στο

chb.gr


