Αγρόκτημα

Tο Αγρόκτημα Σαμπάνη δημιουργήθηκε από την οικογένεια Σαμπάνη με σκοπό την
παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων και ειδικότερα την πατάτα. Τα κτήματα και
οι εγκαταστάσεις του, βρίσκονται στο Δ.Δ. Τριάδας , στη περιοχή του Δ. Διρφύων Μεσσαπίων του νομού Εύβοιας.

Το Αγρόκτημα Σαμπάνη είναι η συνέχεια μιας οικογενειακής αγροτικής επιχείρησης με
εμπειρία 50 χρόνων στις αγροτικές καλλιέργειες. Η οικογένεια επένδυσε στην κατασκευή
σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων όπου γίνονται η διαλογή, η τυποποίηση και η
αποθήκευση των προϊόντων εξυπηρετώντας απόλυτα τις ανάγκες της επιχείρησης .

Οι ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται χτισμένες μέσα σε οικόπεδο 7.000 τμ.
Το κυρίως κτήριο καλύπτει έκταση 290 τμ μέσα στο οποίο στεγάζονται οι μηχανές
διαλογής , τυποποίησης και συσκευασίας. Ο χώρος συντήρησης των προϊόντων
αποτελείτε από ψυκτικούς θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας οι οποίοι ελέγχονται
αυστηρά για την διατήρηση των ιδανικών συνθηκών για τη συντήρηση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των προϊόντων.

Σήμερα, εφαρμόζοντας την ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ των εγκαταστάσεων που
διαθέτουμε καθώς και την πολυετή ΕΜΠΕΙΡΙΑ μας, παράγουμε ανώτερης ποιότητας
πατάτες. Ταυτόχρονα, έχοντας εξασφαλίσει την τεχνική υποστήριξη και συνεργασία
κορυφαίων τεχνικών συμβούλων, το Αγρόκτημα Σαμπάνη εξελίσσεται απέναντι στις
συνεχιζόμενες αλλαγές του περιβάλλοντος και των αγροτικών καλλιεργειών,
προσαρμόζοντας στις δομές της νέες πρωτοποριακές διαδικασίες. Η συγκομιδή και η
συσκευασία πραγματοποιείται από ειδικευμένο εργατικό προσωπικό σε ελεγχόμενο
περιβάλλον, με τη βοήθεια σύγχρονων μηχανημάτων διαλογής και τυποποίησης.

Η επιχείρηση διαθέτει μία γραμμή παραγωγής :
- διαλογή-τυποποίηση-συσκευασία νωπής πατάτας (σάκοι από δίχτυ δυναμικότητας
από 10 - 50kg)

Η εταιρία επένδυσε σε υπερσύγχρονα μηχανήματα διαλογής που δίνουν την δυνατότητα
διαχωρισμού του προϊόντος ανάλογα το βάρος και τον όγκο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
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ομοιομορφία του τελικού προϊόντος.
Διανέμονται στην αγορά τηρώντας αυστηρά τις προϋποθέσεις διατήρησης καλής
ποιότητας. Είμαστε υπερήφανοι για τα αγροτικά προϊόντα που παράγουμε και διακινούμε,
διότι εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους, με προδιαγραφές
που εγγυώνται την ασφάλεια των καταναλωτών μας.
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