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Η  Ιταλία  με  το  σύστημα  εκτροφής  της  ανοιχτού  τύπου,  χαρακτηριζόμενο 

συνολικά  από  φυτική  διατροφή  και  από  συνθήκες  εντελώς  φυσικές  και 

οικολογικά συμβατές,  ευρίσκεται στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης 

όσον  αφορά  τον  αριθμό  και  την  έκταση  της  εκτροφής.  Συγκεκριμένα,  στην 

Ιταλία  λειτουργούν  περίπου  6.000  εγκαταστάσεις  εκτροφής,  με  έκταση  8.000 

εκτάρια και περίπου 90 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών, για το σύνολο του κλάδου. 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 

Η Ιταλία κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, μετά 

τη  Γαλλία,  όσον  αφορά  στη  συνολική  κατανάλωση  σαλιγκαριών.  Πιο 

συγκεκριμένα,  η  συνολική  κατανάλωση  στη  χώρα,  για  το  2010,  ανήλθε  στους 

37.000  τόνους,  από  4.700  τόνους  που  ήταν  τις  δεκαετίες  ‘70  και  ’80.  Η  κατά 

κεφαλήν ετήσια κατανάλωση ανήλθε σε περίπου 180 γραμμάρια. 

 

Το 2010,  οι  ιταλοί καταναλωτές δαπάνησαν περισσότερα από 125  εκ.  ευρώ,  για 

αγορές σχετιζόμενες με το σύνολο του κλάδου, δαπάνη αυξημένη κατά 6,5%, σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η διαχρονική εξέλιξη της προέλευσης της 

συνολικής κατανάλωσης στην Ιταλία. 

 

Έτος  Συνολική 

Κατανάλωση

Εγχώρια 

παραγωγή 

%  Εισαγωγές  % 

2000  233.000  88.540  38  144.460  62 

2001  247.000  98.800  40  148.200  60 

2002  330.000  95.700  29  234.300  71 

2003  360.000  108.000  30  252.000  70 

2004  370.000  114.700  31  255.300  69 

2005  372.000  130.200  35  241.800  65 

2006  374.000  124.000  33  250.000  67 

2007  380.000  130.000  34  250.000  66 

2008  384.000  134.400  35  249.600  65 

2009  380.000  136.800  36  243.200  64 

2010  382.000  141.000  37  241.000  63 

2011  389.000  164.500  42  224.500  57 

Πηγή: Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco 
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Το  2010  η  ποσότητα  που  εμπορεύτηκε  στην  ιταλική  επικράτεια  ανήλθε  στο 

σύνολό  της  σε  382.000  τόνους  εκ  των  οποίων  το  35%  προερχόταν  από  την 

εγχώρια  παραγωγή  εκτροφής,  το  2,5%  από  τη  φυσική  συλλογή,  όπου  γίνεται 

σποραδικά ακόμα, ενώ το 62,5% υπήρξε προϊόν εισαγωγής. Ενώ στο σύνολό της 

σε 389.000 τόνους, ποσότητα αυξημένη κατά 1,8%, ήτοι 7000 τόνοι επιπλέον. 

 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η ποσότητα, σε τόνους, που εμπορεύτηκε 

ανά Περιφέρεια της Ιταλίας για το 2010. 

 

Πεδεμόντιο  5.450

Σαρδηνία  4.150

Σικελία  3.885

Λιγουρία  3.750

Απουλία  3.210

Καμπανία  2.950

Τοσκάνη  2.250

Λομβαρδία  1.920

Λάτιο  1.850

Εμίλια ‐ Ρωμανία  1.750

Καλαβρία  1.500

Βένετο  850

Κοιλάδα Αόστης  825

Ούμπρια  750

Φριούλι‐Βενέτσια Τζούλια  650

Αμπρούτσο  580

Μπαζιλικάτα  570

Μάρκε  480

Τρεντίνο – Άνω Αδίγη  420

Μολίζε  410

ΣΥΝΟΛΟ  38.200

Πηγή: Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco 

 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 

 

Το  2011,  κατεγράφη  σημαντική  αύξηση  της  κατανάλωσης  για  τα  ζωντανά 

σαλιγκάρια  πωλούμενων,  δηλαδή,  εντός  10/15  ημερών  από  τη  συγκομιδή. 

Συγκεκριμένα,  η  κατανάλωση  ζωντανών  σαλιγκαριών  ανήλθε  στο  76,5%, 

αυξανόμενη κατά 5%, η κατανάλωση των κατεψυγμένων ή ταχείας καταψύξεως 
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προϊόντων στο 17,2%, καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 3,5% και στο 6,3% 

των προϊόντων σε κονσέρβα, μειούμενη κατά 1,2%. 

 

Η  κατανομή  των  ειδών  μεταξύ  φρέσκων  και  κατεψυγμένων  πωλούμενων 

ποσοτήτων, για 2010, είναι ως ακολούθως: 

 

 
Τόνοι 

Μερίδιο 

Αγοράς 

Helix Aspersa  18.300  48% 

Helix Pomatia  8.720  23% 

Eobania Vermiculata  5.420  14% 

Άλλα  5.760  15% 

ΣΥΝΟΛΟ  38.200   

Πηγή: Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco 

 

Helix Aspersa ή Petit‐Gris 

μέσο βάρος 12 γραμμάρια 

Πωλούμενη  ποσότητα:  περίπου  16.000  τόνοι  ίσοι  με  το  49,19%  της  συνολικής 

αγοράς. 

Μεταξύ  του  φρέσκου  προϊόντος  το Helix Aspersa  αντιπροσωπεύει  το  70%  των 

πωλήσεων. 

 

Helix Pomatia 

μέσο βάρος 22 γραμμάρια 

Πωλούμενη ποσότητα: 8.720 τόνοι ίσοι με το 15% της συνολικής αγοράς. 

Μεταξύ  του φρέσκου προϊόντος  το Helix Pomatia  αντιπροσωπεύει  μόνο  το 15% 

των πωλήσεων. 

 

Eobania Vermiculata ή Rigatella 

μέσο βάρος 7 γραμμάρια 

Πωλούμενη  ποσότητα:  περίπου  5.420    τόνοι  ίσοι  με  το  15,57%  της  συνολικής 

αγοράς. 

Το 90% της ποικιλίας πωλείται φρέσκο, ενώ το 10% κατεψυγμένο ή σε νερό με το 

κέλυφος. 

 

Helix Lucorum ή Vignaiola 

μέσο βάρος 20 γραμμάρια 

Πωλούμενη ποσότητα: περίπου 1.000 τόνοι ίσοι με το 3,7% της συνολικής αγοράς. 

Μεταξύ  του  φρέσκου  προϊόντος  αντιπροσωπεύει  το  40%  των  πωλήσεων,  το 

υπόλοιπο 60% επεξεργάζεται από τη βιομηχανία. 
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Helix Aperta ή Monacella ή Monzetta 

μέσο βάρος 10 γραμμάρια 

Πωλούμενη  ποσότητα:  με  κέλυφος  περίπου  3.760  τόνοι  ίσοι  με  το  9%  της 

συνολικής αγοράς.  

Το 90% του προϊόντος προέρχεται από εισαγωγές από την Τυνησία, την Αλγερία 

και το Μαρόκο. 

 

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Ιχθυόσκαλες 

Για το φρέσκο προϊόν, αυτό το κανάλι διανομής αντιπροσωπεύει περίπου το 60% 

των πωλήσεων. 

 

Πιο συγκεκριμένα, μόνο στο Μιλάνο και το Τορίνο υπάρχει μια καλή καθημερινή 

παρουσία σαλιγκαριών. Στην Μπολόνια, τη Βενετία, τη Φλωρεντία και τη Ρώμη 

υπάρχει παρουσία μόνο το 30% των ημερών. 

 

Αναφορικά  με  τις  συσκευασίες,  αυτές  είναι  ακόμα  ανομοιογενείς  και  δεν 

υπάρχουν συστήματα τυποποιημένα ομοιόμορφης συσκευασίας. Ακόμα και για 

την άμεση  διανομή στον καταναλωτή απουσιάζουν χρήσιμες αποτελεσματικές 

λύσεις  για  τη  μεγαλύτερη  διάδοση  του  προϊόντος  (κουτιά  ή  σακουλάκια 

ευπαρουσίαστα  και  εύχρηστα),  με  ένα  κατάλληλο  πληροφοριακό  μήνυμα  για 

τον καταναλωτή. 

 

Λαχαναγορές 

Σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, τα σαλιγκάρια, ιδίως αυτά με το κέλυφος, 

μπορούν  να  διανέμονται  και  μέσω  των  λαχαναγορών.  Η  πιο  σημαντική 

λαχαναγορά  της  Ιταλίας  ευρίσκεται  στην  Brescia,  στην  οποία  εμπορεύονται 

περίπου 20 εκατόκιλα ημερησίως. 

 

Ήσσονος  σημασίας  (100  ημέρες  το  χρόνο)  είναι  οι  αγορές  του  Τάραντα,  του 

Κάλιαρι,  του Παλέρμο και  της Νεαπόλεως. Οι λαχαναγορές αποτελούν τις πιο 

σημαντικές  αγορές  χονδρικής  για  τα  σαλιγκάρια  με  κέλυφος  (περίπου  το  85% 

του Helix  Pomatia  και  του Helix Aperta).  Μέσω  αυτού  του  καναλιού  διανομής 

πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων στη Νότιο Ιταλία. 

 

Εταιρείες τροφοδοσίας 

Οι  εταιρείες  τροφοδοσίας  αντιπροσωπεύουν  ειδικά  για  τη  Βόρειο  Ιταλία,  ένα 

σημαντικό  κομμάτι  της  αγοράς.  Υπολογίζεται  ότι  ένα  20%  της  συνολικά 

καταναλισκόμενης  ποσότητας  αγοράζεται  και  προσφέρεται  από  την  κλασική 
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τροφοδοσία  (δηλαδή  από  τα  εστιατόρια).  Το  προϊόν  απουσιάζει,  επί  του 

παρόντος, από την ταχυεστίαση. 

 

Επιπλέον,  υπολογίζονται  πλέον  των  400  εορτών,  εκδηλώσεων  κομμάτων  και 

ενώσεων σε όλη την Ιταλία αφιερωμένων στο σαλιγκάρι και αξίζει να σημειωθεί 

ότι  σε  αυτές  τις  εκδηλώσεις  καταναλίσκονται  περισσότεροι  από  8.000  τόνοι 

ετησίως. Οι Περιφέρειες οι πιο δραστήριες σε αυτό το κομμάτι είναι η Λιγουρία, η 

Τοσκάνη  και  η  Ούμπρια.  Η  Λιγουρία  από  μόνη  της  μετράει  100  καλοκαιρινές 

εορτές. 

 

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ 

Το  24%  περίπου  της  ιταλικής  κατανάλωσης  συνδέεται  με  προϊόντα  που  έχουν 

υποστεί  κάποιου  είδους  επεξεργασία.  Συγκεκριμένα,  το  70%  αντιπροσωπεύει 

κατεψυγμένα ή ταχείας καταψύξεως προϊόντα, ενώ το υπόλοιπο 30% αφορά σε 

προϊόντα  σε  κονσέρβα  και  ένα  μέρος  αφορά  στα  κελύφη  (καθαρισμένα  και 

αποστειρωμένα). 

 

Κατεψυγμένο προϊόν 

Η  ανάπτυξη  του  εν  λόγω  τομέα  είναι  σημαντική,  αν  και  σήμερα  η  αγορά 

κατεψυγμένων  σαλιγκαριών  αφορά  κυρίως  σε  ορισμένες  περιοχές  του  Βορρά, 

είναι ελάχιστα διαδεδομένο στο Κέντρο και απουσιάζει εντελώς από το Νότο και 

τα νησιά, όπου έχει απόλυτη κυριαρχία το φρέσκο προϊόν. 

 

Από το ποσοστό του 70% που αντιπροσωπεύει το κατεψυγμένο προϊόν, μόνο το 

25% κατευθύνεται ‐ μέσω των καναλιών άμεσης διανομής των σουπερ μάρκετ ή 

των  εξειδικευμένων  καταστημάτων  ‐  στον  καταναλωτή,  ενώ  το  75% 

κατευθύνεται  στη  χονδρική,  των  υπηρεσιών  τροφοδοσίας,  που  είναι  ο  τρόπος 

διανομής στα μεσαία‐μεγάλα και μικρά εστιατόρια. 

 

Η κατανάλωση κατεψυγμένους προϊόντος στην  Ιταλία για το 2010  ήταν  ίση με 

3.500  τόνους,  εκ  των  οποίων  οι  2.700  παράχθηκαν  στην  Ιταλία.  Το  μεγαλύτερο 

μέρος  των  εισαγωγών  προέρχεται,  ως  επί  τω  πλείστον,  από  την  Τουρκία,  που 

εξάγει κατά βάση σάρκα κατεψυγμένου Helix. 

 

Διατηρημένο προϊόν 

Αυτό  το  κομμάτι  αγοράς  αποτελείται  κυρίως  από  δοχεία  τενεκεδένια  που 

περιέχουν μαλάκια ήδη μαγειρεμένα,  διατηρημένα σε φυσική άλμη και  έτοιμα 

για μαγείρεμα. Μόνο ένα μικρό μέρος περίπου 40% αντιπροσωπεύεται από ζύμη, 

σάλτσα  ή  πατέ  με  βάση  τα  μαλάκια.  Στα  συσκευασμένα  προϊόντα 

χρησιμοποιείται πρωτίστως σάρκα Helix  μεγάλων  διαστάσεων. Η  κατανάλωση 
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είναι  περίπου  500  τόνοι  με  το  85%  αυτής  να  παράγεται  στην  Ιταλία,  ενώ  το 

υπόλοιπο να προέρχεται κυρίως από εισαγωγές από τη Γαλλία. 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, παράγονται συσκευασίες σαλιγκαριών 

με κέλυφος, που ανήκουν κυρίως στα είδη Helix Aspersa και Eobania Vermiculata, 

διατηρημένα  σε  νερό  (al Naturale),  ήδη  μαγειρεμένα  και  έτοιμα  για  ζέσταμα. 

Αυτό το  είδος συσκευασίας, απευθύνεται  ιδιαιτέρως στην αγορά της Κεντρικής 

και Νότιας Ιταλίας. 

 

Κελύφη 

Στην  Ιταλία  πωλούνται  και  άδεια  κελύφη  Helix.  Το  μεγαλύτερο  μέρος  των 

κελυφών  εισάγεται από  την Τουρκία και  την Ελλάδα.  Τα  τελευταία  τρία  έτη η 

Ιταλία  αγόρασε  περίπου  80  εκ.  κελύφη  διαφόρων  μεγεθών  συνολικής  αξίας 

μεγαλύτερης των 12.900.000 ευρώ. 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Τιμές χονδρικής 

Για το 2011 οι τιμές χονδρικής ήταν οι ακόλουθες: 

 

Helix Aspersa 

Εθνικό καθαρισμένο προϊόν εκτροφής από €3,80 μέχρι €6,00, ανά κιλό 

Ξερό προϊόν καλοκαιρινής περιόδου από €4,00 μέχρι €5,50, ανά κιλό 

Εισαγόμενο προϊόν από €3,00 μέχρι €3,50, ανά κιλό 

 

Helix Pomatia 

Από  ένα  ελάχιστο  €2,50  ανά  κιλό  (τιμή  εισαγόμενου  προϊόντος)  μέχρι  ένα 

μέγιστο €3,50 ανά κιλό (τιμή εγχώριου προϊόντος εκτροφής και καθαρισμένο). 

 

Helix Aperta Opercolata 

Εισαγόμενο προϊόν με κέλυφος από €15,00 έως €18,00 ανά κιλό. 

 

Eobania Vermiculata 

Εισαγόμενο προϊόν από €3,00 έως €4,00 ανά κιλό. 

 

Theba Pisana 

Εισαγόμενο προϊόν από €6,50 έως €4,00 ανά κιλό. 

 

Σημειώνεται ότι οι ενδεικτικές αυτές τιμές αναφέρονται αποκλειστικά στις τιμές 

χονδρικής για περισσότερα από 400‐500 κιλά και σε ποσότητες που προορίζονται 
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για τη βιομηχανία ή τους μεταπωλητές. Για μεγαλύτερες ποσότητες πχ. 15 τόνοι 

οι ενδεικτικές τιμές δε μειώνονται  ιδιαιτέρως, μπορούν να μειωθούν το μέγιστο 

κατά 5%, αναλόγως, πάντα, της ποσότητας. Οι τιμές επηρεάζονται και από την 

εποχή πώλησης, με την οποία συνδέεται, άλλωστε, η υγρασία του προϊόντος. 

 

Τιμές λιανικής 

Οι τιμές των μικρών ποσοτήτων, που πωλούνται από τον εκτροφέα στον πωλητή 

ή  τον  τελικό  χρήστη  είναι  συνήθως  αυξημένες  κατά  50‐60%  σε  σχέση  με  τις 

ανωτέρω, για όλα τα είδη. Για αυτό το λόγο, συνήθως, συνάπτονται απευθείας 

συμβόλαια  με  εστιατόρια,  ιχθυοπωλεία  κ.ά.  Η  τιμή  του  μεταποιημένου 

προϊόντος,  αντιθέτως,  είναι  δύσκολα  ποσοτικοποιήσιμη,  δεδομένου  ότι  οι 

συσκευασίες  και  τα προϊόντα στο  εμπόριο  είναι  συνήθως  έτοιμα γεύματα,  στα 

οποία  το  μαλάκιο  αντιπροσωπεύει  μόνο  ένα  μέρος  του  βάρους.  Ενδεικτικά 

αναφέρεται  ότι  οι  τιμές  αυξάνονται  κατά  4  φορές  σε  σχέση  με  εκείνες  του 

ζωντανού προϊόντος για την ίδια ποσότητα. 

 

 

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Από τους ακόλουθους πίνακες διαπιστώνεται ότι, αν και οι ελληνικές εξαγωγές 

προς  την  Ιταλία  καταγράφουν  αυξητικές  τάσεις  κατά  τη  διάρκεια  των 

τελευταίων  3  ετών,  το  μερίδιο  αγοράς  των  ελληνικών  προϊόντων 

σαλιγκαροτροφίας, ως προς το σύνολο των εισαγόμενων ποσοτήτων, παραμένει 

εξαιρετικά χαμηλό.  

 

Αξία (σε ευρώ) 

Έτη 

Ιταλικές 

Εισαγωγές 

% επί του 

συνόλου 

των 

Εισαγωγών 

Ιταλικές 

Εξαγωγές 

% επί του 

συνόλου 

των 

Εξαγωγών 

2007  55.471  0,91%  0  ‐ 

2008  20.000  0,39%  20.504 29,63% 

2009  48.000  1,15%  29.980  36,77% 

2010  84.791  2,21%  60.300  56,65% 

2011  45.046  1,08%  82.369  62,26% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ISTAT 
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Ποσότητες (σε κιλά) 

Έτη 

Ιταλικές 

Εισαγωγές 

% επί του 

συνόλου 

των 

Εισαγωγών 

Ιταλικές 

Εξαγωγές 

% επί του 

συνόλου 

των 

Εξαγωγών 

2007  12.420  0,90%  0  0 

2008  4.000  0,33%  2.097  20,96% 

2009  9.600  0,99%  3.740  29,67% 

2010  19.900  1,99%  7.720  49,89% 

2011  9.160  0,93%  8.445  64,51% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ISTAT 

 

 

ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Διεθνές Ινστιτούτο Εκτροφής Σαλιγκαριών του Κεράσκο 

Διεύθυνση: Via Voersio, 13 ‐ 12062 Cherasco (CN) 

Τηλ.: +39 0172 48.93.82 

Φαξ: + 39 0172 48.92.18 

e ‐ mail: infoelicicoltura@lumache‐elici.com 

www.lumache‐elici.com 

 

Εκπρόσωπος  της  Ελλάδας  στο  εν  λόγω  Ινστιτούτο  είναι  η  εταιρεία  «Fereikos  ‐ 

Helix»  

Διεύθυνση: Τέρμα Παλαίμονος– 20100 Κόρινθος 

τηλ. 27410 80165, 80166 

Φαξ: 27410 80164 

email: info@fereikos‐helix.gr 

www.fereikos‐helix.gr 

 

Εθνική Ένωση Εκτροφέων Σαλιγκαριών 

Διεύθυνση: Via Montaniera 13 ‐ 66043 Casoli (Chieti) 

Τηλ. / Φαξ: +39 0872 982686 

www.une.it 

 

ΕΙΣΑΓΩΓEIΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 

 

1.EURO‐ HELIXsr l  

Διεύθυνση: Via San Iffredo 20/A‐ 12062 CHERASCO (Cuneo) 

Τηλ:+39 01724 89382 

e ‐ mail: euro‐helix@euro‐helix.com 
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2.B&C srl di Bronzato Roberto 

Διεύθυνση: Via Abetone,48‐ 37063 Pellegrina (Verona) 

Τηλ:+39 0457330779 

e ‐ mail padania.snails@hotmail.it 

 

3.Savino Frutta snc  di ARICI LEONARDO & C . 

Διεύθυνση: Via Orzinuovi 2 – 25100 Brescia 

Τηλ:+39 030 3530565 

 

4.CETI snc d i VALEZANO GUIDO 

Διεύθυνση: Piazza Matteotti 21‐ 10095 Grugliasco (TO) 

Τηλ:+39 335 6934819 

 

5.GRAMELLINI F RATELLI SPA‐ 

Διεύθυνση: Via Ravegnana 397/C ‐ 47l00 FORLI (FC) 

Τηλ:+39 05437 20028  

e – mail info@gramelli.com 

 

6. PANAPESCA SPA 

Διεύθυνση: Via Mazzini 31‐ 51010 Massa E Cozzile Montecatini (PT) 

Τηλ:+39 05727791 

e ‐ mail: info@panapesca.it 

 

ΚΥΡΙΌΤΕΡΕΣ ΜΟΝΆΔΕΣ ΕΚΤΡΟΦΉΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΏΝ 
 

Lumacheria val di Noto 

Διεύθυνση: C/Da Conca D’oro Sn Noto (SR) 96017 

Κιν. +39 3332693139 

Φαξ: +39 0931/836161 

www.lumacheriavaldinoto.com 

 

Azienda Agricola Caʹ Ferrari di Mauro Melotti 

Διεύθυνση: Via Canedoli, 12, 42036 Busana (RE) 

Τηλ. +39 0371 26 50 77 

www.caferrari.it 

 

La Lumaca Madonita 

Διεύθυνση: Contrada Pistavecchia Campofelice di Roccella ‐ 90010 Palermo 

Κιν.: +39 320 0525519 

E‐mail: davide.merlino@lalumacamadonita.it 

www.lalumacamadonita.it 
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La lumaca di Ambra Cantoni 

Διεύθυνση: Tobia, strada Ciavalletta Viterbo (VT) 

Τηλ: +39 0761/340597 

Κιν.: +39 349/5243403 +39 338/3757107 

Φαξ: +39 0761/340597 

E‐mail: lalumaca@hotmail.it 

http://www.lalumacaweb.it/ 

 

Azienda Agricola ʺElicicoltori Abruzzesiʺ di Antonello Gialloreto 

Διεύθυνση: 67026 Poggio Picenze (AQ) 

Τηλ.+39 0862/80337 

Κιν. +39 339/1078947 

E‐mail: info@elicicoltoriabruzzesi.it 

http://www.elicicoltoriabruzzesi.it/ 

 

Elicicola Osaschese 

Διεύθυνση: Via Pinerolo 44, Osasco, TO 10060 

Τηλ.: +39 3384712626 

Φαξ: +39 0121541466 

http://www.lumache.org 

 

Elicinova 

Διεύθυνση: C so Cavallotti 20, Novara, NO 28100 

Τηλ.: +39 0321 611036 

Φαξ: +39 0321 611036 

http://www.elicinova.it 

 

Helix S.R.L. Import Export 

Διεύθυνση: Via G. Carta Mantiglia, 12/E 07045 Ossi (Ss) – Sardegna 

Κιν.: +39 349 6401278 

Φαξ: +39 079 349061 

E‐mail: giovanni.martinez@tiscali.it     helix.srl@tiscali.it  

www.helix‐snail.com 

 

Azienda elicicola BIANCA GIOVANNA 

Διεύθυνση: Via Ariosto 6 – 96012 Avola (SR) 

Τηλ. +39 3474493220 

www.lumacadiavola.com/ 

Όμιλος εταιρειών παραγωγής και εμπορίας σαλιγκαριών 

http://www.coclearia.com/ 
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Elicicoltura ʺLa Gaversinaʺ 

Διεύθυνση: Strada del Casone 27040 Castelletto di Branduzzo (Pavia) 

Κιν.: +39 3388376105 

e‐mail: garvesina@virgilio.it 

http://xoomer.virgilio.it/la‐garvesina/ 

 

Azienda Agricola 2M 

Τηλ.:+39 0381311626 

Φαξ:+39 0381325707 

http://xoomer.virgilio.it/maurtort/ 


