


Το νησί της Κρήτης έχει προσελκύσει ιδιαίτερα την προσοχή της

Επιστημονικής κοινότητας ήδη από το 1948, όταν ερευνητές από το

Rockfeller Institution των Ηνωμένων Πολιτειών, κλήθηκαν από την

Ελληνική Κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν τις

μεταπολεμικές συνθήκες διαβίωσης του κρητικού πληθυσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής αξιολόγηση

της Κρητικής Διατροφής, η οποία εξέπληξε τους ερευνητές ως

διατροφικά επαρκής. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι "σε γενικές

γραμμές, η διατροφή και η διατροφικές συνήθειες ήταν αρμονικά

προσαρμοσμένες στους φυσικούς και οικονομικούς πόρους

της περιοχής, καθώς και στις ιδιαίτερες ανάγκες των ντόπιων.



Στο επίκεντρο του κρητικού τραπεζιού υπήρχε πάντα ένα 

καλάθι παραδοσιακά παξιμάδια.

Και αυτό γιατί ήταν ο μόνος τρόπος, για οικογένειες που δεν 

μπορούσαν να φτιάξουν ψωμί καθημερινά αλλά και για 

βοσκούς, αγρότες και ναυτικούς, που απουσίαζαν για μεγάλα 

διαστήματα από τα σπίτια τους, να έχουν το ψωμί στη 

καθημερινή τους διατροφή.

Έτσι το παξιμάδι αποτέλεσε ένα μεγάλο κομμάτι της 

κρητικής διατροφής από τότε μέχρι και σήμερα.
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Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι 23 ετών γεμάτο γνώσεις και 

προκλήσεις, σήμερα στο όνομα Τσατσάκης ακούει μία εταιρεία 

σύγχρονη και επιτυχημένη, η οποία αντιμετωπίζει την κληρονομιά της 

με απόλυτο σεβασμό.

Ποιότητα και αφοσίωση στην παράδοση - αυτά είναι τα βασικά 

συστατικά της δικής μας μαγιάς για κάθε προϊόν που προσφέρουμε. 

Βασιζόμενοι σε εμπειρία και τεχνογνωσία ετών, πειραματιζόμαστε και 

βελτιωνόμαστε συνεχώς.
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Η ανάγκη να υλοποιήσουμε το όραμά μας για την παραγωγή θρεπτικών, 

ποιοτικών προϊόντων που θα αποτυπώνουν την

αφοσίωση μας στην παράδοση αλλά και την αγάπη για την αρτοποιία που 

υπάρχει μέσα μας, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη τάση του κοινού για 

προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, μας οδήγησαν

στη δημιουργία δύο νέων κατηγοριών προϊόντων.



Η σειρά αυτή βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες.

Την παράδοση, την εντοπιότητα και

την ξακουστή κρητική μεσογειακή διατροφή.

Τα κλασσικά Κριτσίνια και Κρουτόν Τσατσάκης

επανασυστήνονται, μέσω της οικουμενικής γλώσσας των

συμβόλων, που αντιπροσωπεύουν την κρητική γη.















Οι καταναλωτές πλέον αναζητούν ακόμη και στα τρόφιμα πρώτης ανάγκης

να είναι ελεύθερα σε πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά και χημικές ουσίες, με λιγότερη έως

καθόλου περιεκτικότητα σε αλάτι και ζάχαρη. Επηρεασμένοι από την καταναλωτική αυτή

τάση, προσπαθήσαμε να στηρίξουμε τον Έλληνα καταναλωτή και να του προσφέρουμε μια 

μοναδικά υγιεινή σειρά προϊόντων, γευστική και πάνω απ’όλα ασφαλής.










