
Σχετικά µε µας
Δίνοντας προτεραιότηατα στην ικανοποίηση του πελάτη βελτιωνόµαστε και 
αναβαθµιζόµαστε συνεχώς προσφέροντας του τις καλύτερες υπηρεσίες και 
τα καλύτερα προϊόντα της Χίου.
Κάθε πελάτης είναι πολύτιµος για µας και είµαστε σίγουροι ότι µια επίσκεψη 
στο κατάστηµά µας θα σας πείσει. 

Κρασιά από την Χίο,
Από ορεινούς αμπελώνες χαμηλής 
στρεμματικής απόδοσης της βόρειας Χίου 
(αρχαία περιοχή της Αριουσίας ξακουστή 
για τους οίνους της). Από την συν 
οινοποίηση λευκών κι ερυθρών 
σταφυλιών, από αιγαιοπελαγίτικες 
ποικιλίες, Για αυτό και η ποικιλία κρασιών 
στο κατάστημα μας είναι μεγάλη.

Μπύρα Χίου,
Η Φρέσκια Μπύρα Χίου παράγεται και 
εμφιαλώνεται στον Κάμπο της Χίου από 
τη Ζυθοποιία Χίου. Ανήκει στις 
αφροζυμωτές μπύρες, δηλαδή στις Αles. 
Έχει ξανθοκίτρινο χρώμα με πορτοκαλί 
ανταύγειες και λευκό αφρό. Κυριαρχούν 
τα αρώματα λυκίσκου και εσπεριδοειδών, 
ενώ το σώμα είναι μέτριο με φρουτώδη 
γεύση.

Η Ιστορία της Μαστίχας
 Η ιστορία της Μαστίχας είναι πολύ 
παλαιά και μπορεί να αναχθεί στην 
κλασσική εποχή. Πολλοί αρχαίοι 
συγγραφείς αναφέρουν την Μαστίχα για 
τις θεραπευτικές της ιδιότητες όπως ο 
Πλίνιος, ο Θεόφραστος, ο Διοσκουρίδης, 
ο Γαληνός. Οι φαρμακευτικές της 
ιδιότητες της ήταν γνωστές και στον 
Ιπποκράτη και οι δε κυρίες της Ρώμης 
χρησιμοποιούσαν 
οδοντογλυφίδες 
από 
Μαστιχόδενδρ
α λόγω της 
ιδιότητας που 
είχαν να 
λευκαίνουν τα 
δόντια. Η 
αρχαιότερη 
πληροφορία για 
την Μαστίχα, 
έρχεται από τον 
Ηρόδοτο, κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. Η 
Μαστίχα από τον δέκατο αιώνα και μετά 
γίνεται διάσημη από τους περιηγητές που 
επισκέφθηκαν την Χίο. Στα μετέπειτα 
χρόνια η Μαστίχα άρχισε να συσχετίζεται 
άμεσα με την ιστορία της Χίου.

Η Μαστίχα Χίου από το 1997, 
έχει χαρακτηρισθεί ως Προϊόν 
Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης (Π.Ο.Π.), βάσει 
του υπ’ αριθμ. 123/1997 Κανονισμού 
(L0224/24-1- 97) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και έχει  καταχωρηθεί  στον σχετικό 
Κοινοτικό Κατάλογο των Προϊόντων 
Π.Ο.Π.*
*Ως Π.Ο.Π χαρακτηρίζεται το προϊόν, του 
οποίου τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή 
αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον,  ενώ 
η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία 
του λαμβάνουν χώρα σε οριοθετημένη 
γεωγραφική περιοχή. 

Το Δένδρο
 Το μαστιχόδενδρο ή σχίνος –
επιστημονικά Pistacia Lentiscus var. Chia-  
είναι θάμνος αειθαλής ύψους 2-3 μέτρων 
που αναπτύσσεται αργά για να πάρει την 
τελική του μορφή ύστερα από 40 – 50 
χρόνια, ενώ η παραγωγή Μαστίχας είναι 
δυνατή μετά τον πέμπτο χρόνο της 
φύτευσής του. Ο σχίνος είναι ανθεκτικό 
φυτό, ευπαθές μόνο στην παγωνιά και την 

κακομεταχείριση. Οι 
νέες φυτείες 
προέρχονται από 
κλαδιά παλαιότερων 
δέντρων 
(τα  μοσχεύματα) και οι 
παλιές ανανεώνονται 
με παραφυάδες ή 
καταβολάδες. Σχίνοι 
ή δένδρα αυτής της 
οικογένειας αποτελούν 
κύριο στοιχείο 
της Μακκίας 

βλάστησης των παραμεσόγειων χωρών, 
αλλά μόνο στη Χίο, δένδρο και φύση σε 
μία μαγική συνταγή μας χαρίζουν 
την ευχαρίστηση, την ανακούφιση και τη 
γιατρειά μέσα από τα πολύτιμα «δάκρυα» 
της Μαστίχας. 
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Η μαστίχα Χίου αποτελεί ένα 
μοναδικό γεωγραφικό προϊόν το 
οποίο παράγεται μόνο σε μια 
μικρή γεωγραφική περιοχή στο 
νότιο τμήμα της Χίου. Οι 
οικισμοί της περιοχής αυτής 
ονομάζονται Μαστιχοχώρια.

Τα Μαστιχοκανελοτά Μελομακάρονα! 

Υλικά
4 ΠΟΤΗΡΙΑ ΛΑΔΙ (ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ), 
2 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ (ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΠΟΤΗΡΙ ΑΠΟ 1 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΣΟΔΑ), 
ΚΑΝΕΛΑ, ΓΑΡΙΦΑΛΟ, 
1 ΚΙΛΟ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ, 
1 ½ ΠΟΤΗΡΙ ΖΑΧΑΡΗ, 
1 ΠΟΤΗΡΙ ΜΕΛΙ, 
ΠΕΡΙΠΟΥ 2 ΚΙΛΑ 
ΑΛΕΥΡΙ.

Υλικά για σιρόπι
3 ΠΟΤΗΡΙΑ ΖΑΧΑΡΗ, 
2 1/2 ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟ 
ΚΑΙ 1 1/2 ΠΟΤΗΡΙ 
ΛΙΚΕΡ 
ΜΑΣΤΙΧΟΚΑΝΕΛΑ. ½ 
ΠΟΤΗΡΙ ΜΕΛΙ ΚΑΙ 
ΛΙΓΟ ΛΕΜΟΝΙ.

Εκτέλεση
Σε ένα µπολ ρίχνουµε το λάδι µε τη 
πορτοκαλάδα, το µέλι, τη κανέλα και το 
γαρίφαλο. Προσθέτουµε τη ζάχαρη, το 
σιµιγδάλι και το αλεύρι. Οµογενοποιούµε το 
µείγµα και πλάθουµε τα µελοµακάρονα 
τοποθετώντας τα στο ταψί πάνω σε 
λαδόκολλα. Ψήνουµε στους 180 C.

Οδοντόκρεμες χωρίς φθόριο,
Οδοντόκρεμες χωρίς φθόριο 
ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ ΜΕ ΜΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ 
ΒΟΤΑΝΑ Mastic & herbs. Οι προτάσεις μας 
για σωστή και αποτελεσματική υγιεινή 
των δοντιών. Τρεις Ελληνικές, 
εξαιρετικές οδοντόκρεμες “mastic and 
herbs” χωρίς φθόριο.

Παστέλια Χίου,
Παστέλια χειροποίητα φτιαγµένα από 
πατροπαράδοτη συνταγή µε τον παραδοσιακό 
τρόπο.  Τραγανές, νηστίσιµες απολαύσεις. 
Xωρίς χρώµατα, χωρίς συντηρητικά, χωρίς 
χηµικά.

Φυσικά σαπούνια με μαστίχα. 
Φυσικά σαπούνια με μαστίχα Τα πρώτα 
σαπούνια με μαστίχα στον κόσμο! Tα 
αυθεντικά, τα γνήσια σαπούνια με μαστίχα: 

“Μυροβόλος” “Mastic and herbs” Η κορυφαία 
επιλογή. Αν η ποιότητα είναι το ζητούμενο 
τότε σαπούνια Μυροβόλος ή Mastic & herbs. 
Με μαστίχα και μαστιχέλαιο.

Ποτά, Αναψυκτικά, Γλυκά, Ζυμαρικά, 
Καφές, Οδοντόκρεμες και Σαπούνια 
Όλα τα παραπάνω είναι φτιαγμένα από μαστίχα. 

Χυλοπίτες με μανιτάρια, ούζο και 
θυμάρι! 
Υλικά
250 γρ. µακριές χυλοπίτες λεπτές
1 κουτί µανιτάρια σε φέτες
60 ml περίπου ελαιόλαδο
2 κ.γ. θυµάρι ξερό
2 σκελίδες σκόρδο
1 µικρό κρεµµύδι

2 κ.γ. µουστάρδα
1 σφηνάκι ούζο
αλάτι
πιπέρι

Εκτέλεση
Βάζουµε να βράσουν οι 
χυλοπίτες σε αλατισµένο 
νερό.
Σε ένα τηγάνι βάζουµε 
το λάδι και σοτάρουµε 
τα µανιτάρια µε το 
κρεµµύδι και το σκόρδο 

(ολόκληρες οι σκελίδες καθαρισµένες)
Αλατοπιπερώνουµε και προσθέτουµε το 
θυµάρι. Ανακατεύουµε λίγο και µετά σβήνουµε 
µε το ούζο. Προσθέτουµε τη µουστάρδα και 
ανακατεύουµε ξανά. Βγάζουµε το σκόρδο από 
τη σάλτσα.
Με µια τσιµπίδα ή κουτάλα για µακαρόνια 
βάζουµε στο τηγάνι τις βρασµένες (να κρατάνε 
λίγο) χυλοπίτες. Εναλλακτικά τις σουρώνουµε 
και τις βάζουµε στο τηγάνι. Σοτάρουµε τα 
µακαρόνια µε τη σάλτσα για λίγο και 
σερβίρουµε µε λίγο τριµµένο κεφαλοτύρι.

Πηγή:
http://www.istorikathemata.com/2011/08/blog-post_26.html
http://www.kakitsis.com
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