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Καλώς Ήλθατε 

στο Λεμονοδάσος!



Καλώς Ήλθατε στο Λεμονοδάσος!

Το Λεμονοδάσος του Πόρου Τροιζηνίας, μια μεγάλη έκταση από κτήματα

με λεμονιές που απλώνεται στις ακτές της Πελοποννήσου, αποτελεί μέχρι

και σήμερα σημείο αναφοράς για την περιοχή και για την ιστορία της.

Σήμερα, αξιοποιώντας την τοπική παραγωγή και τις παραδοσιακές

οικογενειακές συνταγές, η οικογένεια Βλάχου δημιούργησε μια σειρά

προϊόντων άριστης ποιότητας με την επωνυμία «Lemonodasos».



Η ιστορία μας

Το Λεμονοδάσος του Πόρου Τροιζηνίας, μια έκταση 500 στρεμμάτων από
λεμονιές, απλωμένη κατά μήκος των ακτών της Πελοποννήσου, αποτελεί
ακόμα και σήμερα σημείο αναφοράς για την περιοχή. Ήδη από κάποια
κείμενα του 18ου αιώνα, γίνεται φανερό ότι ο τόπος αυτός με άξονα την
παραγωγή λεμονιών εμφάνιζε έντονη για την εποχή εμπορική και
εξαγωγική δραστηριότητα.

Με έμπνευση από τη μαγεία και την ιστορία του Λεμονοδάσους, η 
οικογένεια Βλάχου δημιουργεί σήμερα τη σειρά προϊόντων Lemonodasos, 
χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και την τοπική παραγωγή ως πρώτη ύλη. 



Από τα γλυκά … 

στα λεμόνια



Από τα γλυκά… στα λεμόνια!

Η οικογένεια Βλάχου δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο του 
τροφίμου από το 1976. Η αρχή έγινε με το παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο 
«Βλάχος» στο Γαλατά, στην Πελοπόννησο. Η επιχείρηση της οικογένειας 
ήταν φημισμένη στην περιοχή για τις φρέσκες, γλυκές συνταγές της και τα 
παραδοσιακά ελληνικά γλυκίσματα. Μαζί με το κατάστημα λειτουργούσε 
λίγο αργότερα και το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής με την ίδια επιτυχία 
και την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα.

Η επιχείρηση, έχοντας μια σταθερή πορεία και διατηρώντας τη θέση της
στις προτιμήσεις ντόπιων και επισκεπτών της περιοχής, τόλμησε να
πραγματοποιήσει το επόμενο βήμα. Έτσι, το 2015, ο Δημήτρης και η
Μαρία Βλάχου αποφάσισαν να αξιοποιήσουν την εξαιρετική ντόπια
παραγωγή του Λεμονοδάσους. Θέλοντας να κρατήσουν ζωντανή την
παλιά συνταγή σπιτικής λεμονάδας της οικογένειας, δημιούργησαν το
Lemonodasos, μια σειρά χυμών με βάση το χειροποίητο χυμό λεμονιού
σε διάφορους γευστικούς συνδυασμούς καθώς και μαρμελάδες και γλυκά
του κουταλιού με πρώτες ύλες από τον τόπο τους.



Εγγύηση                                    ποιότητας!



Εγγύηση ποιότητας!

Φρέσκα συστατικά τοπικής προέλευσης
Χρησιμοποιούμε μόνο φρέσκες πρώτες ύλες τοπικής παραγωγής για τις
λεμονάδες, τους χυμούς φρούτων, τις μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού
Lemonodasos.

Εξαιρετική φυσική γεύση
Η σπιτική λεμονάδα είναι ένα κλασικό παραδοσιακό αναψυκτικό, βασισμένο
στην αυθεντική συνταγή της γιαγιάς! Τα προϊόντα της σειράς Lemonodasos
είναι απλά απολαυστικά, γιατί για την παρασκευή τους αξιοποιούμε τις
παραδοσιακές συνταγές και μεθόδους παραγωγής. Τα λεμόνια συλλέγονται
και στύβονται στο χέρι και το αποτέλεσμα θα έκανε σίγουρα υπερήφανη τη
γιαγιά!

Χωρίς συντηρητικά
Η σπιτική μας λεμονάδα, οι χυμοί φρούτων, οι μαρμελάδες και τα γλυκά του
κουταλιού Lemonodasos δεν περιέχουν συντηρητικά. Είναι απλά, φρέσκα και
αγνά.



Τα προϊόντα



Προϊόντα

Λεμονάδα 
Η κλασική σπιτική συνταγή λεμονάδας, μια αγαπημένη, «ζωντανή» ανάμνηση 
από τα παιδικά μας χρόνια. Ολόδροση, φρέσκια και εξαιρετικά γευστική, 
διατηρεί όλα εκείνα τα συστατικά που την κάνουν ακαταμάχητη! Εμείς 
διαλέγουμε τα πιο φρέσκα και γευστικά λεμόνια από το ξακουστό 
Λεμονοδάσος Τροιζηνίας και ετοιμάζουμε για σας το πιο αναζωογονητικό 
αναψυκτικό, μόνο με φυσικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά.

Διατίθεται σε:
Μπουκάλια των 500ml και του 1l

Συμπυκνωμένος χυμός | Χωρίς Συντηρητικά | Χωρίς Γλουτένη



Προϊόντα

Λεμονάδα με Μαστίχα Χίου 
Όταν η Τροιζηνία παντρεύεται με το νησί της Χίου!
Η κλασική λεμονάδα με ολόδροση και φρέσκια γεύση και η μοναδική μαστίχα 
Χίου, δημιουργούν έναν αρωματικό και γευστικό συνδυασμό που θα σας 
γοητεύσει. Μόνο με φυσικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά.

Διατίθεται σε:
Μπουκάλια των 500ml και του 1l

Συμπυκνωμένος χυμός | Χωρίς Συντηρητικά | Χωρίς Γλουτένη



Προϊόντα

Λεμονάδα με χυμό αγγούρι
Η έντονη γεύση της κλασικής λεμονάδας σε συνδυασμό με τη δροσιστική 
επίγευση του αγγουριού. Η παραδοσιακή συνταγή κρύβει μια αναπάντεχη 
έκπληξη, που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους! 
Απολαύστε τη χειροποίητη, πρωτότυπη, δροσιστική πρότασή μας, χωρίς 
συντηρητικά και πάντα με εξαιρετικές πρώτες ύλες.

Διατίθεται σε:
Μπουκάλια των 500ml και του 1l

Συμπυκνωμένος χυμός | Χωρίς Συντηρητικά | Χωρίς Γλουτένη



Προϊόντα

Λεμονάδα με τζίντζερ και στέβια
Και για εσάς που προτιμάτε να απολαμβάνετε την ευεργετική δράση των 
λεμονιών, χωρίς την προσθήκη ζάχαρης, δημιουργήσαμε λεμονάδα με τζίντζερ
και στέβια. 
Τολμήστε μια πιο δροσιστική, φυσική εκδοχή αποτοξίνωσης, τονώστε τον 
οργανισμό σας και απολαύστε χωρίς τύψεις τη χειροποίητη συνταγή μας, 
πάντα με τα πιο φρέσκα και αγνά συστατικά!

Διατίθεται σε:
Μπουκάλια των 500ml και του 1l

Συμπυκνωμένος χυμός | Χωρίς Συντηρητικά | Χωρίς Γλουτένη



Προϊόντα

Βυσσινάδα με χυμό λεμόνι
Άλλη μια αγαπημένη παραδοσιακή συνταγή, που «μυρίζει» καλοκαίρι: 
Βυσσινάδα χειροποίητη, αλλά λίγο «πειραγμένη», με μια δροσερή και 
διακριτική επίγευση λεμονιού, που εξισορροπεί ιδανικά τη γλύκα του 
βύσσινου.

Διατίθεται σε:
Μπουκάλια των 500ml και του 1l

Συμπυκνωμένος χυμός | Χωρίς Συντηρητικά | Χωρίς Γλουτένη



Προϊόντα

Χυμός ρόδι με χυμό λεμόνι
Ο χυμός ροδιού δεν είναι μόνο απολαυστικός, αλλά κρύβει επίσης έναν 
«θησαυρό» από πολυφαινόλες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, γι’ αυτό είναι 
ιδανική πρόταση για μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. 
Η συνταγή μας συνδυάζει το ρόδι με τα ολόφρεσκα λεμόνια παραγωγής μας 
και σας χαρίζει μια εμπειρία καθαρών και έντονων αρωμάτων.

Διατίθεται σε:
Μπουκάλια των 500ml και του 1l

Συμπυκνωμένος χυμός | Χωρίς Συντηρητικά | Χωρίς Γλουτένη



Προϊόντα

Παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού
Τα γλυκά του κουταλιού Λεμονοδάσος είναι χειροποίητα και βασίζονται σε μια 
παλιά παραδοσιακή συνταγή. Για την παρασκευή τους χρησιμοποιούμε μόνο 
φρέσκα φρούτα από τοπικούς παραγωγούς. 
Τα αγνά συστατικά, ο σεβασμός στην παράδοση και η χαρά της δημιουργίας 
κάνουν τα γλυκά του κουταλιού Λεμονοδάσος τόσο μοναδικά και γευστικά, 
σαν τα γλυκά της γιαγιάς.
Τα γλυκά του κουταλιού Λεμονοδάσος διατίθενται στις ακόλουθες γεύσεις: 
Πορτοκάλι, Λεμόνι, Βύσσινο, Κυδώνι.



Προϊόντα

Απολαυστικές Μαρμελάδες
Οι μαρμελάδες Λεμονοδάσος παρασκευάζονται από φρέσκα φρούτα τοπικής 
παραγωγής, χωρίς πρόσθετα συντηρητικά. 
Απολαύστε τις μαρμελάδες μας με μια χορταστική φέτα ψωμί, ή προσθέστε 
μια κουταλιά στο αγαπημένο σας γιαούρτι για να δημιουργήσετε το δικό σας 
γευστικό επιδόρπιο. 
Δοκιμάστε τις ακόμα σε συνταγές cheesecake, αλλά και σε μπισκότα ή κέικ. 
Οι συνδυασμοί είναι ατελείωτοι, εσείς απλά χρησιμοποιήστε τη φαντασία 
σας!
Οι μαρμελάδες Λεμονοδάσος διατίθενται στις ακόλουθες γεύσεις: Πορτοκάλι, 
Λεμόνι.



LEMONODASOS IKE 

180 20 ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

T. +30 22980 42772 

info@lemonodasos.com 

www.lemonodasos.com


