
Μη Κερδοσκοπικός 

Οργανισμός Περιβάλλοντος

Για την Διάσωση της

Διατροφικής μας Κληρονομιάς

ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΗΛΕΣΙΟΝ

Ο Οργανισμός Περιβάλλοντος και Διατροφής Ηλέσιον έχει σκοπό την 
διάσωση, διατήρηση και διάδοση της βιοποικιλότητας και της διατροφική 
μας κληρονομιάς. Έχει ανακαλύψει αρχαία κλίματα στα βουνά μας και έχει 
αναγεννήσει τον αρχαιοελληνικό οίνο. Καλλιεργεί βιολογικό ρύζι με φυσικό
τρόπο στην περιοχή «Φύση» (NATURA) του Σπερχειού ποταμού.

Τα προϊόντα του Οργανισμού Περιβάλλοντος Ηλέσιον είναι όλα 
καινοτομικά και πιστοποιημένα βιολογικά:

1. Οίνος φυσικής οινοποίησης χωρίς συντηρητικά θειώδη.

2. Ειδύλλι, δροσοσταλίδα σταφυλιού.

3. Σταφυλόμελο, φυσικό σιρόπι σταφυλιού, VEGAN “μέλι”.

4. ΑρχαιοΕλληνικός κεκραμμένος οίνος – Κρασί.

5. Ρύζι, ρυζάλευρο και ρυζογκοφρέτες Σπερχειού.

6. «Ρυζείς», άγριο ρύζι φυσικής καλλιέργειας.

7. Γηγενή (άγρια – αυτοφυή) βότανα από τα βουνά της Ρούμελης.

8. Οινόσταγμα, απόσταγμα φυσικού άκρατου οίνου.

Μπορείτε να τα δείτε στις ιστοσελίδες μας πατώντας εδώ

1. Ο υψηλόβαθμος άκρατος οίνος του Ηλέσιον είναι φυσικής και 
ερυθράς οινοποίησης με άγριους γηγενείς ζυμομύκητες. Δεν έχει γίνει 
προσθήκη θειωδών, γευστικών, χημικών και χρωμάτων, είναι 100% από 
σταφύλι!  Δεν υπέστη πρωτεϊνική καθίζηση και δεν φιλτραρίστηκε!

Έτσι πέρασαν στο σώμα του οίνου σχεδόν όλα τα αντιοξειδωτικά, οι 
πολυφαινόλες, η ρεσβερατρόλη και οι OPC (Ολιγο-Προ-Ανθοκυανιδίνες) 
των σταφυλιών. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Φωτογραφίες:

Κοκκινέλι 2011: 
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2015/08/BIO-11-
02-etc_2014-256.jpg

Μειλίχιος 2013: 
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2015/08/BIO-13-
02-etc_2014-128.jpg

Ροδίτης Αλεπού 2016: 
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-16-
02-etc_2017-256.jpg

http://helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-16-02-etc_2017-256.jpg
http://helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-16-02-etc_2017-256.jpg
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2015/08/BIO-13-02-etc_2014-128.jpg
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2015/08/BIO-13-02-etc_2014-128.jpg
http://helession.com/wp-content/uploads/2015/08/BIO-11-02-etc_2014-256.jpg
http://helession.com/wp-content/uploads/2015/08/BIO-11-02-etc_2014-256.jpg
http://helession.com/?p=6599
http://helession.com/


2. Το Ειδύλλι, δροσοσταλίδα φρέσκου βιολογικού σταφυλιού, είναι ένα 
πολύ ευχάριστο και νόστιμο βιολογικό ρόφημα που ενισχύει το 
ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, επιταχύνει την πέψη και την 
αφομοίωση των τροφών, διευκολύνει το σώμα στην παραγωγή ενέργειας.

Προέρχεται 100% από τον χυμό φρέσκου βιολογικού σταφυλιού και είναι 
άθερμο και αφιλτράριστο. Είναι χωρίς οινόπνευμα, θερμίδες και ζάχαρη. 
Δεν έχει γίνει καμία πρόσθεση συντηρητικών, γευστικών, χημικών και 
χρωμάτων. Αποτελείται από 99% νερό χωρίς άλατα! 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Φωτογραφίες:

https://www.helession.com/wp-content/uploads/2015/08/BIO-E13-
2-etc_2014-256.jpg

https://www.helession.com/wp-content/uploads/2016/09/BIO-E16-
02_plaisio-256.jpg

https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/09/BIO-E16-
2_F-E-256.jpg

3. Το Σταφυλόμελο είναι φυσικό σιρόπι φρέσκου βιολογικού σταφυλιού, 
χωρίς προσθήκη συντηρητικών, χημικών είτε ζάχαρης. Είναι άθερμο, 
αφιλτράριστο και άζυμο, χωρίς οινόπνευμα!

Vegan φυτικό «Μέλι» 100% σταφύλι.

Το Σταφυλόμελο είναι αυτό που μένει όταν αφαιρούμε την δροσοσταλίδα 
του σταφυλιού από τον χυμό του σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Περιέχει 
αναλλοίωτα τα συστατικά και τα αρώματα του σταφυλιού. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Φωτογραφίες:

https://www.helession.com/wp-content/uploads/2015/08/BIO-S13-
2-etc_2014-256.jpg

https://www.helession.com/wp-content/uploads/
2016/12/20161030_155438-637x751.jpg

https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/09/BIO-
S16_250-500_F-E_250.jpg

4. Οι πρόγονοί μας στα συμπόσιά τους, δεν έπιναν Άκρατο Οίνο αλλά 
Κεκραμμένο Οίνο (κρασί) που προέρχονταν από την μίξη (κράση) του 
άκρατου με νερό πηγής, είτε με πάγο. Το Ηλέσιον αναγέννησε τον 
ΑρχαιοΕλληνικό Οίνο.

Με το Ειδύλλι και το Σταφυλόμελο ο κάθε φίλος του κρασιού έχει την 
δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του κρασί σε όσους βαθμούς και όσο 
γλυκό το επιθυμεί κάθε στιγμή!

Άκρατος Οίνος + Ειδύλλι = Κρασί (Κεκραμμένος Οίνος)

https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/09/BIO-S16_250-500_F-E_250.jpg
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/09/BIO-S16_250-500_F-E_250.jpg
http://helession.com/wp-content/uploads/2016/12/20161030_155438-637x751.jpg
http://helession.com/wp-content/uploads/2016/12/20161030_155438-637x751.jpg
http://helession.com/wp-content/uploads/2015/08/BIO-S13-2-etc_2014-256.jpg
http://helession.com/wp-content/uploads/2015/08/BIO-S13-2-etc_2014-256.jpg
http://helession.com/stafilomelopoiisi_gr/
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/09/BIO-E16-2_F-E-256.jpg
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/09/BIO-E16-2_F-E-256.jpg
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2016/09/BIO-E16-02_plaisio-256.jpg
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2016/09/BIO-E16-02_plaisio-256.jpg
http://helession.com/wp-content/uploads/2015/08/BIO-E13-2-etc_2014-256.jpg
http://helession.com/wp-content/uploads/2015/08/BIO-E13-2-etc_2014-256.jpg
http://helession.com/?p=6461


Κρασί όσο ελαφρύ το θες με Ειδύλλι

Κρασί όσο γλυκό το θες με Σταφυλόμελο!

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Φωτογραφίες:

https://www.helession.com/wp-content/uploads/2015/09/BIO-K11-
02_2F-300.jpg

https://www.helession.com/wp-content/uploads/2015/09/BIO-
K1113_3F-300.jpg

5. Το Βιολογικό Ρύζι «Σπερχειού», είναι μεσόσπερμο (τύπου καρολίνας) 
τοπικής ποικιλίας της περιοχής «Φύση» (NATURA) του Σπερχειού ποταμού. 

Η καλλιέργειά του έγινε χωρίς τη χρήση τοξικών φυτοφαρμάκων, 
ζιζανιοκτόνων και χημικών λιπασμάτων, σε συμμαχία με τη φύση και με τη 
χρήση ενεργών μικροοργανισμών (ΕΜ). Είναι δε μία από τις λίγες 
καλλιέργειες που βοηθούν στη γονιμότητα των αλατούχων εδαφών και στη
διατήρηση του οικοσυστήματος των υδροβιότοπων. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Φωτογραφίες:

https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-R16-
62-etc_2017-256.jpg 

https  ://  www  .  helession  .  com  /  wp  -  content  /  uploads  /2017/08/  BIO  -  R  16-  
41_  F  -  E  _  GR  _256.  jpg  

https  ://  www  .  helession  .  com  /  wp  -  content  /  uploads  /2017/08/  BIO  -  R  16-  
41-  etc  _2017-256.  jpg  

https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-R16-
21-etc_2017-256.jpg

6. Το βιολογικό άγριο ρύζι φυσικής καλλιέργειας «Ρυζείς», του Ηλέσιον, 
είναι μεσόσπερμο τοπικής ποικιλίας του κάμπου της Λαμίας. 

Η καλλιέργεια του «Ρυζείς» έγινε χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων 
ζιζανιοκτόνων και χημικών λιπασμάτων, σε συμμαχία με τη φύση και με τη 
χρήση ενεργών μικροοργανισμών (ΕΜ).

Το «Ρυζείς» καλλιεργήθηκε στη περιοχή «Φύση» (NATURA) του Σπερχειού 
ποταμού και είναι μία από τις λίγες καλλιέργειες που βοηθούν στη 
γονιμότητα των αλατούχων εδαφών και στη διατήρηση του 
οικοσυστήματος των υδροβιότοπων. 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Φωτογραφίες:

https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-R16-
01-etc_2017-256.jpg

http://helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-R16-01-etc_2017-256.jpg
http://helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-R16-01-etc_2017-256.jpg
http://helession.com/?product=ryzeisk
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-R16-21-etc_2017-256.jpg
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-R16-21-etc_2017-256.jpg
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-R16-41-etc_2017-256.jpg
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-R16-41-etc_2017-256.jpg
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-R16-41_F-E_GR_256.jpg
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-R16-41_F-E_GR_256.jpg
http://helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-R16-62-etc_2017-256.jpg
http://helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-R16-62-etc_2017-256.jpg
http://helession.com/shopgr/ryzi/bio-r15-41_gr/
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2015/09/BIO-K1113_3F-300.jpg
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2015/09/BIO-K1113_3F-300.jpg
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2015/09/BIO-K11-02_2F-300.jpg
https://www.helession.com/wp-content/uploads/2015/09/BIO-K11-02_2F-300.jpg
http://helession.com/?p=6599


8. Το Οινόσταγμα είναι απόσταγμα φυσικού άκρατου οίνου (χωρίς 
θειώδη) 2 ετών παλαίωσης. Πλησιάζει την γεύση των πολύ καλών 
αλκοολούχων ποτών (Κονιάκ, ουίσκι κ.λπ.) χωρίς τις παρενέργειες των 
τοξικών αλκοολών που περιέχουν αυτά. Το Οινόσταγμα επειδή προέρχεται 
από κρασί περιέχει 99,9% αιθυλική αλκοόλη, συμβατή με τον ανθρώπινο 
οργανισμό. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Φωτογραφίες:

https://www.helession.com/wp-content/uploads/2017/08/BIO-O15-
1-etc_2017-300.jpg

https://www.helession.com/wp-content/uploads/2016/12/
Oenostagma2015_500_2016-12-14_background1.jpg 

Με εκτίμηση,

Έμμη Πανούση

«Ηλέσιον» - Οργανισμός Περιβάλλοντος

Για Τη Διάσωση Της Διατροφικής Μας Κληρονομιάς

Μακ Μίλλαν 10, 11144 Αθήνα, 

Τηλ: 210-5222323

Κιν: 6945358916

Κιν: 6978771777

Ηλ.Ταχ: helession@gmail.com 

Ιστοσελίδες: https://www.helession.com 

http://helession.com/
mailto:helession@gmail.com
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