ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΤΛΟΤ ΚΑΠΟΓΛΟΤ ΣΗΝ ΗΜΔΡΙΓΑ
ΣΔΒΙΑ θαη ΑΡΧΜΑΣΙΚΧΝ ΦΤΣΧΝ
ΣΟ ΓΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

1.
2.
3.
4.

Σηελ αξρή ηεο νκηιίαο ηνπ ν Γεσπόλνο θ. Παύινο Καπόγινπ,
ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ «ΣΔΒΙΑ: γιπθηά, αιιά αζώα. Η
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ» ηόληζε, όηη ε Σηέβηα είλαη
έλα ζαπκαηνπξγό θπηό.
Η Σηέβηα είλαη έλα ηζρπξό θπζηθό γιπθαληηθό, αιιά ηαπηόρξνλα είλαη
έλα θαξκαθεπηηθό θαη αξσκαηηθό θπηό.
Η Σηέβηα θαιιηεξγείηαη θπξίσο γηα ηα θύιια ηεο από ηα νπνία
παξάγεηαη δάραξε - ε Σηεβηνδάραξε –ε νπνία είλαη 300 θνξέο πην
γιπθηά από ηελ θνηλή δάραξε, αιιά δελ απνξξνθάηαη από ηνλ
αλζξώπηλν νξγαληζκό θαη δελ έρεη δηαηξνθηθή αμία, αθνύ δελ
παξέρεη θαζόινπ ζεξκίδεο θαη ελέξγεηα ζηνλ νξγαληζκό καο.
Η Σηέβηα, ηόληζε, κε ηε θαιιηέξγεηα, κε ηε κεηαπνίεζε ηεο θαη κε ηε
ρξήζε ηεο έθεξε επαλάζηαζε ζε πνιινύο ηνκείο:
Επαλάζηαζε ζηε δηαηξνθή καο,
Επαλάζηαζε ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε
Επαλάζηαζε ζηε βηνκεραληθή αλάπηπμε
Επαλάζηαζε ζηε βηνκεραλία Σξνθίκσλ θαη πνηώλ.
Ο εηζεγεηήο αλαθέξζεθε ζηελ θαιιηέξγεηα θαη κεηαπνίεζε ηεο
Σηέβηαο, ζηελ αλαγθαηόηεηα νξγάλσζεο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο
κεηαπνίεζεο ζηε ρώξα καο θαη ζηελ δπλαηόηεηα ζπκβνιήο ηεο
Σηέβηαο ζηελ αγξνηηθή θαη βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη ζηελ εζληθή
νηθνλνκία ηεο Ειιάδαο.
1ν Θέκα:
ΟΙ ΔΤΔΡΓΔΣΙΚΔ

ΙΓΙΟΣΗΣΔ

θαη

ΥΡΗΔΙ

ΣΔΒΙΑ:

Η ηδηόηεηα ηεο ηέβηαο λα είλαη γιπθηά, αιιά λα κε παξέρεη
ζεξκίδεο, κπνξεί παιηόηεξα λα εζεσξείην κεηνλέθηεκα, αιιά
ζήκεξα παξνπζηάδεηαη ζαλ ην ηξνκεξό πιενλέθηεκα ηεο έλαληη
ηεο
ηεπηινδάραξεο.
Ο ιόγνο είλαη, όηη νη θαηξνί θαη νη αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ έρνπλ
αιιάμεη θαη ζήκεξα ε ππεξθαηαλάισζε δάραξεο πξνθαιεί
κεγάια
πξνβιήκαηα,
όπσο
ε
παρπζαξθία,
ν
ζαθραξνδηαβήηεο, νη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη πνιιά άιια
πξνβιήκαηα.
Επνκέλσο ε Σηέβηα, πνπ δελ παξέρεη ζεξκίδεο, είλαη ζήκεξα
σθέιηκε γηα ηε πγηεηλή δηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ (ηδηαίηεξα ησλ
δηαβεηηθώλ
θαη
ησλ
παρύζαξθσλ).

Σηε Σηέβηα ππάξρνπλ πνιιέο ρξήζηκεο νξγαληθέο νπζίεο, όπσο
γιπθνδίδηα, αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο, βηηακίλεο, θαζώο θαη σκέγα 3
ιηπαξά
νμέα,
αηζέξηα
έιαηα
θ.ά.
Η ρξήζε ηεο ηέβηαο πξνιακβάλεη ηηο βιάβεο ζηελ Τγεία καο,
πνπ πξνθαιεί ε ππεξθαηαλάισζε δάραξεο ( όπσο ν δηαβήηεο
θαη ε παρπζαξθία), αιιά επί πιένλ πξνζθέξεη θαη πνιιέο άιιεο
σθέιεηεο ζηελ αλζξώπηλε πγεία, όπσο ε αληηγεξαληηθή δξάζε ηεο,
ε πξνζηαζία από ηνύο, ε πξόιεςε ηεο θζνξάο ησλ δνληηώλ θιπ
Η Σηέβηα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε βηνκεραλία πνηώλ θαη
ηξνθίκσλ ( ζε πνζνζηό 60-70% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηεο
ηέβηαο,), αιιά επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα νηθηαθή θαηαλάισζε
σο γιπθαληηθό, σο αξσκαηηθό θπηό ( πάεη όπνπ πάεη θαη ν
κατληαλόο ) θαη σο αθέςεκα, ζηηο καζηίρεο θαη νδνληόθξεκεο, ζηα
θαιιπληηθά
θιπ.
Επίζεο ηα ππνπξντόληα ηεο ρξεζηκνπνηνύληαη σο δσνηξνθή θαη ζαλ
νξγαληθό ιίπαζκα ζηε γεσξγία.
2ν Θέκα:
ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΔΒΙΑ- ΟΙ ΔΓΑΦΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΣΟΤ:
Σηε ζπλέρεηα ν εηζεγεηήο αλαθέξζεθε ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο
απαηηήζεηο ηεο Σηέβηαο.
α) Χο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ηέβηαο ζε ζεξκόηεηα θαη
ειηνθάλεηα ην εύθξαην θαη μεξνζεξκηθό θιίκα ηεο Ειιάδαο θαιύπηεη
ηηο αλάγθεο ηεο Σηέβηαο ζε ζεξκνθξαζία θαη θσηηζκό θαη επλνεί ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο.
β) Αληίζεηα όκσο όζνλ αθνξά ζηηο αλάγθεο ηεο ηέβηαο ζε
λεξό, νη βξνρνπηώζεηο ζηελ Ειιάδα δελ θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο
ηεο Σηέβηαο ζε λεξό, νπόηε αλαγθαζηηθά ε Σηέβηα ζα είλαη ζηελ
Ειιάδα
αξδεπόκελε
θαιιηέξγεηα.
γ) Όζνλ αθνξά ηηο εδαθηθέο απαηηήζεηο ηεο ηέβηαο ( ζε
ζύζηαζε εδάθνπο θαη ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία ) είλαη κηθξέο θαη ε
Σηέβηα
είλαη
αλζεθηηθό
θαη
ιηηνδίαηην
θπηό.
3ν Θέκα:
Θ) Η ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ
ΣΔΒΙΑ.
ΙΙ) Η ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΔΒΙΑ- ΜΙΑ ΚΔΡΓΟΦΟΡΑ
ΔΠΔΝΓΤΗ.
ΙΙΙ) Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΣΔΒΙΑ ΚΑΙ Η ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΜΒΟΛΗ
ΣΗ ΣΗΝ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ
ΔΛΛΑΓΑ».

Ι) Η ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ
ΣΔΒΙΑ
Εηδηθόηεξα αλαθέξζεθε ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο
Σηέβηαο:
Σπγθεθξηκέλα ζηελ παξαγσγή ζπνξνθύησλ Σηέβηαο, ζηε
Μεηαθύηεπζε ηεο Σηέβηαο, ζηε Λίπαλζε ηεο, ζηε Ζηδαληνθηνλία ηεο
θαη ζηελ Άξδεπζε ηεο θαζώο θαη ζηηο Αζζέλεηεο θαη ηνπο ερζξνύο ηεο
Σηέβηαο.
Είπε όηη ην θπηό πξνζβάιιεηαη ζπάληα από αζζέλεηεο θαη έληνκα
θαη κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη βηνινγηθά παξάγνληαο βηνινγηθά
πξντόληα.
Σηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε ζηε ζπγθνκηδή θαη μήξαλζε ησλ θύιισλ
ηεο Σηέβηαο, ηα νπνία κεηά ηε δηαινγή, ζπζθεπαζία θαη απνζήθεπζή
ηνπο νδεγνύληαη ζε εξγνζηάζηα παξαγσγήο Σηεβηνδάραξεο.
Η

ΣΔΒΙΑ

ΔΙΝΑΙ

ΚΔΡΓΟΦΟΡΑ

ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ:

Η ηέβηα ζαλ εηήζηα θαιιηέξγεηα είλαη θεξδνθόξα , αιιά ζαλ
πνιπεηήο θαιιηέξγεηα είλαη αθόκε πεξηζζόηεξν θεξδνθόξα.
α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΗΙΑ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΔΒΙΑ:
Ο Γεσπόλνο θ. Παύινο Καπόγινπ παξνπζίαζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία
γηα ηελ ΔΣΉΙΑ θαιιηέξγεηα ηεο Σηέβηαο, ζπκπεξαίλνληαο όηη έρεη
πςειή
θεξδνθνξία.
Τα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο θαιιηέξγεηαο ηεο
ηέβηαο,
κε
βάζε
δηεζλή
ζηνηρεία
είλαη:
Τν θόζηνο παξαγσγήο 400- 500 Ε / ζηξέκκα,
Η κέζε ζηξεκκαηηθή απόδνζε ζε μεξά θύιια θπκαίλεηαη γύξσ
ζηα 200-400 θηιά/ ζηξέκκα, πνπ εμαξηάηαη από ην γελεηηθό δπλακηθό
θάζε πνηθηιίαο, από ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη επίζεο από ηηο
θαιιηεξγεηηθέο
θξνληίδεο.
Τν αθαζάξηζην γεσξγηθό Δηζόδεκα θαηά ζηξέκκα ( κε ηηκή 2- 2,5
ε/ kg ) θπκαίλεηαη ζηα 400- 1.000 επξώ, αλάινγα κε ηηο ζηξεκκαηηθέο
απνδόζεηο θαη αλάινγα κε ηελ ηηκή πώιεζεο ησλ μεξώλ θύιισλ ηεο
Σηέβηαο.
Σν ζεκείν ηζνξξνπίαο θόζηνπο παξαγσγήο θαη γεσξγηθνύ
εηζνδήκαηνο θπκαίλεηαη ζηα 200- 250 θηιά/ ζηξέκκα.
Τν θαζαξό θέξδνο αλά ζηξέκκα θπκαίλεηαη από 100-500
επξώ, αλάινγα κε ηελ ζηξεκκαηηθή απόδνζε θαη αλάινγα κε ηελ ηηκή
πσιήζεσο ησλ μεξώλ θύιισλ ηεο Σηέβηαο, ε νπνία ζήκεξα
θπκαίλεηαη
από
2-2,5
επξώ/
θηιό.
Δμ άιινπ απηό ην Καζαξό εηήζην Κέξδνο από ηελ θαιιηέξγεηα

ηεο ηέβηαο μεπεξλά αθόκε θαη ην Αθαζάξηζην Γεσξγηθό
Δηζόδεκα άιισλ αληαγσληζηηθώλ θαιιηεξγεηώλ
β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΛΤΔΣΟΤ
ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ
ΣΔΒΙΑ:
Ο εηζεγεηήο αλέθεξε επίζεο, όηη από ηηο δνθηκαζηηθέο θαιιηέξγεηεο
καο Σηέβηαο ζηελ Ειιάδα δηαπηζηώζεθε, όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο
γεσξγηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ε ηέβηα αλαβιαζηάλεη ηελ
επόκελε Άλνημε ( όπσο ε κεδηθή) θαη άξα ε Σηέβηα ζα είλαη
πνιπεηήο θαιιηέξγεηα.
ε ηέηνηα πεξίπησζε δελ ζα ρξεηάδεηαη θύηεπζε ηεο ηέβηαο
θάζε ρξόλν θαη άξα ην θόζηνο θπηώλ θαη κεηαθύηεπζεο ζα
επηκεξίδεηαη ζε πεξηζζόηεξα έηε.
Δπνκέλσο ζε πνιπεηή θαιιηέξγεηα ηέβηαο ζα έρνπκε κεησκέλν
θόζηνο θαιιηέξγεηαο, αιιά θαη πςειόηεξα θέξδε από απηά πνπ
αλαθέξακε γηα εηήζηα θαιιηέξγεηα ηεο ηέβηαο.
ΣΔΛΙΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ:
Η επέλδπζε ζηελ πνιπεηή θαιιηέξγεηα ηέβηαο ζπκθέξεη, δηόηη
από ηελ πξώηε ρξνληά έρνπκε απόζβεζε ηνπ επελδπζέληνο
θεθαιαίνπ θαη επηπιένλ ζεκαληηθό θαζαξό επηρεηξεκαηηθό
θέξδνο.
Δπηπιένλ ζηε ζπλέρεηα ζηα επόκελα ρξόληα ζπλερίδνπκε λα
έρνπκε ζεκαληηθό επηρεηξεκαηηθό θέξδνο.
Δπηζεκαίλεηαη δειαδή, όηη ελώ ζε άιιεο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο
δελ επηηπγράλεηαη παξαγσγή , απόζβεζε θαη θέξδνο από ην
πξώην έηνο, αιιά κεηά από κεξηθά ρξόληα, αληίζεηα ζηε ηέβηα
έρνπκε ηθαλνπνηεηηθό εηζόδεκα, απόζβεζε θαη θέξδε από ηνλ
πξώην ρξόλν ηεο θαιιηέξγεηαο.
ΙΙ) Η ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΔΒΙΑ – ΜΙΑ ΚΔΡΓΟΦΟΡΑ
ΔΠΔΝΓΤΗ.
Αθνινύζσο ν εηζεγεηήο πεξηέγξαςε ηελ ηερλνινγία κεηαπνίεζεο ηεο
Σηέβηαο πνπ είλαη ζρεδόλ ίδηα κε απηή ηεο κεηαπνίεζεο ησλ
δαραξόηεπηισλ γηα παξαγσγή ηεπηινδάραξεο.
Η ιεηηνπξγία ελόο εξγνζηαζίνπ κεηαπνίεζεο ηέβηαο ζηελ
Διιάδα ζα ζπκβάιιεη πνιύ ζηελ επέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο
ηέβηαο ζηελ Διιάδα θαη ηαπηόρξνλα ζα δεκηνπξγήζεη πνιιέο
ζέζεηο απαζρόιεζεο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ βηνκεραληθή
αλάπηπμε ηεο Διιάδαο, όπσο παιηόηεξα ε έλαξμε θαιιηέξγεηα
θαη κεηαπνίεζεο ησλ ηεύηισλ γηα ηελ παξαγσγή ηεπηινδάραξεο
Πξνο ην παξόλ δελ ππάξρνπλ εξγνζηάζηα ζηελ Επξώπε θαη ζηελ
Ειιάδα, αιιά κία ηέηνηα επέλδπζε ζεσξείηαη ζήκεξα πνιύ

θεξδνθόξα θαη απεπζπλόκελνο ζηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν
ηόληζε, όηη:
Η ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΔΒΙΑ – ΜΙΑ ΚΔΡΓΟΓΦΟΡΑ ΔΠΔΝΓΤΗ :
ήκεξα ε Βηνκεραληθή Μεηαπνίεζε ηεο ηέβηαο είλαη έλαο
ξαγδαία αλαπηπζζόκελνο θιάδνο.
πλαθόινπζα κηα Καζεηνπνηεκέλε Μνλάδα Καιιηέξγεηαο,
Μεηαπνίεζεο θαη Δκπνξίαο ηεο ηέβηαο ζεσξείηαη θαη είλαη από
ηηο πιένλ θεξδνθόξεο επελδύζεηο, ηαρείαο απόζβεζεο ηνπ
επελδπζέληνο θεθαιαίνπ θαη πςειήο θεξδνθνξίαο.
ΙΙΙ) Η ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΣΔΒΙΑ
Η ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΣΗΝ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ.

ΑΓΡΟΣΙΚΗ

θαη

Σηε ζπλέρεηα ν Γεσπόλνο θ. Π. Καπόγινπ ηόληζε ηελ κεγάιε
εκπνξηθή ζεκαζία ηεο Σηέβηαο, πνπ είρε επηζεκαλζεί ήδε από ην
1887, αιιά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα έβαδαλ πνιιά εκπόδηα ζηε
ρξήζε ηεο θαη ζπλαθόινπζα ζηελ επέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο.
Επί ηέινπο όκσο νη κεγάιεο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ γηα Υγηεηλή
Δηαηξνθή, αιιά θαη νη πηέζεηο ησλ νξγαλσκέλσλ Κνηλσληώλ
ππεξλίθεζαλ ηα κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη αλάγθαζαλ
αθόκε θαη επηρεηξεκαηηθνύο θνινζζνύο λα πηνζεηήζνπλ ηε Σηέβηα θαη
ηε ρξήζε ηεο γηα ηελ παξαγσγή πγηεηλώλ Τξνθίκσλ θαη Πνηώλ.
«Σώξα ήξζε ε ώξα ηνπ ζξηάκβνπ ηεο ηέβηαο», ηόληζε
ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Καπόγινπ ελεκεξώλνληαο, όηη ζήκεξα ε
πξνζθνξά ησλ πξντόλησλ ηεο Σηέβηαο δελ πξνιαβαίλεη λα θαιύςεη
ηελ ξαγδαία απμαλόκελε δήηεζε ηεο, ε νπνία νθείιεηαη ζηα
πιενλεθηήκαηά ηεο έλαληη όισλ ησλ άιισλ γιπθαληηθώλ νπζηώλ,
αιιά θαη έλαληη ηεο δάραξεο.
Η Σηέβηα αλακέλεηαη λα εθηνπίζεη ζην άκεζν κέιινλ όιεο ηηο άιιεο
γιπθαληηθέο νπζίεο, αιιά θαη λα απνζπάζεη ζεκαληηθά κεξίδηα
αγνξάο ( γύξσ ζην 30% ηεο θαηαλάισζεο δάραξεο) θαη από ηελ ίδηα
ηε δάραξε.
Επνκέλσο ζην άκεζν κέιινλ αλακέλεηαη κεγάιε επέθηαζε ηεο
θαιιηέξγεηαο ηεο Σηέβηαο, ηόληζε κε έκθαζε, πνπ ζα θηάζεη ζηα
8.000.000 ζηξέκκαηα παγθνζκίσο, ελώ ζήκεξα δελ μεπεξλνύλ ηα
500.000 ζηξέκκαηα.
Ο νκηιεηήο επεζήκαλε όηη νη πξννπηηθέο επέθηαζεο ηεο θαιιηέξγεηαο
ηεο Σηέβηαο ζηελ Επξώπε θαη ζηελ Ειιάδα είλαη πνιύ κεγάιεο,
ηνλίδνληαο όηη ε θαιιηέξγεηα ηνπ θπηνύ κπνξεί λα ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά ζηελ αγξνηηθή θαη βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη ζην ΑΕΠ ηεο
Ειιάδαο.

Η ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα έρεη εμαγσγηθό πξνζαλαηνιηζκό,
όπσο ηα Καπλά θαη κπνξεί λα θέξεη ζπλάιιαγκα θαη λέα
εηζνδήκαηα ζηελ αγξνηηθή θαη Δζληθή Οηθνλνκία θαη λα
ζπκβάιιεη ζηελ έμνδν από ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε.
Γεληθά απέδεημε κε πίλαθεο θαη επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ
ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, όηη ε ηέβηα κπνξεί λα
πξνζθέξεη πνιύ πεξηζζόηεξα εηζνδήκαηα, αιιά θαη πςειόηεξα
θέξδε ζηνπο αγξόηεο από άιιεο ζεκαληηθέο παξαδνζηαθέο
θαιιηέξγεηεο, όπσο ην ΡΟΓΑΚΙΝΟ, ην ΒΑΜΒΑΚΙ , ηα ΣΔΤΣΛΑ
θ.ά.
Σην ηέινο ηεο Ηκεξίδαο ν εηζεγεηήο θ. Καπόγινπ Παύινο απάληεζε
ζε εξσηήζεηο ηνπ αθξναηεξίνπ θαη έδσζε δηεπθξηληζηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα όια ηα ζέκαηα, πνπ αθνξνύλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
Σηέβηαο.
Αλαιπηηθή ελεκέξσζε ζα βξείηε ζην βηβιίν « ΣΔΒΙΑ. Γιπθηά,
αιιά αζώα. Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΗ ΣΔΒΙΑ»
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 6944 932985.
θαη ζηα email:
pkapoglu@hotmail.com
pkapoglu@gmail.com
pkapoglu@otenet.gr
Πεγή:
www.ζηεβηα.gr
http://stevia-kapogloupm.blogspot.com
http://stevia-gr.blogspot.com

