
 Η ΝΕΑ ΜΑΡΚΑ ΕΚΛΕΚΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



 Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Oι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας συναντιόνταν ανά περιόδους και στα συμπόσια 

τους συζητούσαν, συνέτρωγαν και φιλοσοφούσαν για τα θέματα της κοινωνίας 

της εποχής. Τα συμπόσια ήταν μια διαδεδομένη συνήθεια ανάμεσα στους 

αρχαίους Έλληνες. Μέσα από αυτά απέκτησαν συνείδηση της κοινής τους 

προέλευσης και δημιούργησαν τα πρώτα ισχυρά κέντρα αποφάσεων.

Όπως παλιά έτσι και σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, έχουμε την ανάγκη να 

συγκεντρωνόμαστε με αγαπημένα μας πρόσωπα γύρω από ένα τραπέζι, να 

συζητάμε, να γελάμε, να ανταλάσσουμε απόψεις, απολαμβάνοντας εκλεκτά 

τρόφιμα από τον τόπο μας. Με αυτόν τον τρόπο εμπνευστήκαμε το όνομα της 

νέας μας μάρκας εκλεκτών ελληνικών προϊόντων, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ.



 Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η αγάπη μας για την τοπική γαστρονομία, μας οδηγεί στην συνεχή 

αναζήτηση για διαλεχτά αλλαντικά και τυροκομικά προϊόντα. 

Συνεργαζόμενοι με ντόπιους παραγωγούς που εξελίσσουν αδιάκοπα την 

παράδοση, προμηθεύουμε το καταναλωτικό κοινό με ό,τι πιο εκλεκτό έχει 

να προσφέρει η ελληνική περιφέρεια.



 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Βασική μας προτεραιότητα είναι η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

Θέλουμε εκείνος που απολαμβάνει ή προσφέρει τα αλλαντικά και τα τυριά μας, 

να μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την προέλευση και τον παραγωγό τους. 

Επίσης να μπορεί να αναγνωρίσει άμεσα την σύσταση

και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

Με αυτή τη μέθοδο ενισχύουμε την εμπιστοσύνη του κοινού

στα ελληνικά προϊόντα και παράλληλα συμβάλουμε στην περαιτέρω

προώθηση και διαφάνεια της διατροφικής αξίας τους.
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ΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΜΑΣ





ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΑ
ΛΛΑΝΤΙΚΑ

ΑΝΔΡΟΜΙΔΑΣ

ΜΑΝΗ

ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Όλα ξεκίνησαν από τον παππού Μουλκιώτη, έναν βέρο 

κτηνοτρόφο, φτάνοντας στο σήμερα στην τρίτη γενιά,

όπου ο Παναγιώτης Μουλκιώτης αναβιώνει την οικογενειακή 

παράδοση στη Μάνδρα Αττικής, από το 1922.

Τα αυθεντικά αλλαντικά της οικογένειας Μουλκιώτη 

παρασκευάζονται από επιλεγμένα τεμάχια κρέατος νεαρών ζώων.

ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΦΟΙ ΧΑΣΙΚΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

Οι αδελφοί Χάσικου συνεχίζοντας μια πλούσια 

κληρονομιά, με εμπειρία από το 1956 όπου ίδρυσαν 

την πρώτη οργανωμένη μονάδα παραγωγής χοιρινού 

κρέατος, προχώρησαν το 2006 στην ίδρυση μιας νέας 

μονάδας παραγωγής Κρητικών παραδοσιακών 

καπνιστών παρασκευασμάτων στο Ρέθυμνο.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, η οικογένεια 

Τσιανάβα δραστηριοποιείται στην παραγωγή 

παραδοσιακών αλλαντικών και χωριάτικων 

λουκάνικων, στην περιοχή της Καρδίτσας.

Η Αλλαντοποιία Τσιανάβας επενδύει, συνεχώς, τόσο 

σε σύγχρονες εγκαταστάσεις όσο και σε ανθρώπινο 

δυναμικό.

Ο παραδοσιακός τρόπος καπνίσματος βρίσκεται στο κέντρο 

της διαδικασίας παραγωγής των περίφημων καπνιστών 

αλλαντικών Ανδρομιδάς. Όλα τα προϊόντα είναι χειροποίητα, 

καπνίζονται φυσικά, με ξύλα ελιάς που τους δίνουν μια 

ελαφριά φυσική αίσθηση καπνού, και παράγονται αυστηρά 

από χοιρινά της Λακωνίας.

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

Η αλλαντοποιία Μαλακάσης, παράγει σαλάμι και λουκάνικα Λευκάδος από 

το 1952. Από την ίδρυσή της έως και σήμερα, ασχολείται αποκλειστικά με 

την παραγωγή αυτών των δυο αλλαντικών καθότι η διαδικασία παραγωγής 

τους απαιτεί ιδιαίτερη γνώση, χρόνο, ειδικούς χώρους και εξειδίκευση για 

να επιτευχθεί η γεύση και το άρωμα τους που έρχονται από τον 17ο αιώνα.



 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΑΦΟΙ ΧΑΣΙΚΟΥ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ

Στα Ανώγια οι άνθρωποι, από την ανάγκη να διατηρήσουν το κρέας 

που είχαν σε μεγάλες ποσότητες μέχρι να καταναλωθεί και 

βοηθούμενοι από την πλουσιότατη χλωρίδα της Κρήτης, έφτιαξαν 

με ξεχωριστό τρόπο μικρά θαύματα γεύσης.

ΑΠΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g

Το παραδοσιακό γνήσιο Κρητικό απάκι από χοιρινό 

κρέας μαριναρισμένο με μυρωδικά και βότανα που 

έχουν συλλεχθεί από τα Κρητικά βουνά.

Αφού μαριναριστεί το χοιρινό κρέας, καπνίζεται με 

δρύες και αρωματικά βότανα έτσι ώστε να φέρει στο 

τραπέζι μας τα ξυλομαγειρέματα του χωριού με όλες 

τις μυρωδιές και γεύσεις της Κρητικής παράδοσης.

ΑΠΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200g

Παραδοσιακή κρητική συνταγή από στήθος 

κοτόπουλου μαριναρισμένο σε Κρητικά εκλεκτά 

μυρωδικά και καπνισμένο σε δρύες και εκλεκτά 

βότανα. Μια ιδιαίτερη γεύση που παραπέμπει πολλά 

χρόνια πίσω στα βουνά της Κρήτης.



ΠΑΣΤΡΑΜΙ ΜΟΣΧΟΥ ≈2,5kg

Ένα δυνατής γεύσης ζουμερό αλλαντικό, που 

παντρεύει την «καθαρή» νοστιμιά του μοσχαριού 

με την ένταση των μπαχαρικών της επικάλυψης. 

Τα κομμάτια μαρινάρονται μέσα σε άρμη, 

στραγγίζονται, καλύπτονται με ολόκληρους 

κόκκους μπαχαρικών, καπνίζονται και ψήνονται 

στον ατμό. Για να το απολαύσουμε καλύτερα, το 

παστράμι πρέπει να κοπεί σε πολύ λεπτές φέτες.

ΠΑΣΤΡΑΜΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ ≈2,5kg

Επιλεγμένα κομμάτια από στήθος γαλοπούλας, 

καθαρίζονται από το λίπος και καλύπτονται σε 

όλη την επιφάνεια τους με μυρωδικά. Η 

νόστιμη κρεάτινη γεύση από ολόκληρο στήθος 

γαλοπούλας, μαζί με τα πικάντικα αρώματα των 

πιπεριών και του κόλιαντρου, κοντά στο 

αιθέριο άρωμα του μάραθου γεμίζουν τον 

ουρανίσκο.

 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ

 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Smoked pork thigh with four peppers is a classic 

delight, famous among cold cuts lovers. Selected 

pieces of pork thigh, cleaned from fat and mixed 

with four selected varieties of pepper.

Slow cooking helps peppers to spread their aroma 

in the heart of the product. Thin slices help its 

juicy flavour to show and point out its meaty

texture and the beautiful burn of aromatical

peppers. The quartet of peppers gives rich aroma 

and offers a unique spicy taste.

ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΠΝΙΣΤΟ
ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΙΠΕΡΙΑ ≈2,5kg



Η παραδοσιακή δοκιμασμένη συνταγη του 

Καρδιτσιώτικου λουκάνικου με 100% ελληνικό 

κρέας, συνδυάζεται άψογα με το κρητικό 

κατσικίσιο ημίσκληρο τυρί από γάλα της περιοχής 

και δίνει ένα προϊόν, δώρο για τον ουρανίσκο.

Το λιώσιμο του τυριού σε συνδιασμό με τα 

διαλεχτά μπαχαρικά θα σας μείνει αξέχαστο.

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΓΕΜΙΣΤΟ
ΜΕ ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥΡΙ 360g

ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΜΕ ΠΡΑΣΟ ΚΑΙ ΚΡΕΜΜΥΔΙ 360g 
Το παραδοσιακό φημισμένο χωριάτικο 

λουκάνικο Καρδίτσας από 100% ελληνικό 

χοιρινό κρέας. Παράγεται με την αυθεντική 

συνταγή που κληρονόμησε ο παραγωγός από 

γενιά σε γενιά. Χρησιμοποιείται μόνο χοιρινό 

κρέας από τοπικές επιλεγμένες φάρμες και 

πράσο που παράγεται από παραγωγούς της 

περιοχής μας. Η ρίγανη χαρακτηριστικό 

μυρωδικό του τόπου μας συλλέγεται από 

τοπικούς παραγωγούς επίσης.

ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΚΑΠΝΙΣΤΗ
≈300g

Ατόφια χοιρινή μπριζόλα εξαιρετικής ποιότητας. 

Καπνισμένη διακριτικά με ξύλο οξυάς αλλά και 

φρέσκο θυμάρι, ρίγανη και φασκόμηλο.

Το πλούσιο άρωμα του καπνού σε συνδυασμό 

με το πρώτης ποιότητας κρέας δίνει ένα 

εκπληκτικό προϊόν.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ



ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ≈300g

Το εκλεκτότερο κομμάτι του χοιρινού. 

Μαρινάρεται με εκλεκτά καρυκεύματα και 

υψηλής ποιότητας ρίγανη Καρδίτσας. Ψήνεται 

και καπνίζεται αργά με ξύλο οξιάς και βότανα 

των Άγραφών. Το ψαρονέφρι είναι το πιο 

μαλακό και άπαχο κομμάτι του χοίρου. Είναι 

πάντα χωρίς κόκκαλο, μικρό σε μέγεθος, με 

ντελικάτη γεύση. Το ψαρονέφρι πλούσιο σε 

άρωμα μυρωδικών και νότες καπνού χωρίς 

λίπος έχει μια λεπτή ντελικάτη και ήπια γεύση, 

που κερδίζει την παράσταση σε μια πιατέλα 

αλλαντικών.

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΒΟΔΙΝΟ ≈360g

Από 100% μοσχαρίσιο κρέας και σε συνδυασμό 

με φρέσκο κρεμμύδι, κύμινο, σκόρδο, ρίγανη 

και άλλα μπαχαρικά δημιουργήθηκε ένα 

λουκάνικο για τους λάτρεις του μοσχαρίσιου 

κρέατος και της υγιεινής διατροφής. Παράγεται 

με την αυθεντική συνταγή

που κληρονόμησε ο παραγωγός από τους 

προγόνους του. Η σχέση κρέας λίπους είναι 

ιδανική και ο λεπτοτεμαχισμός του κρέατος 

γίνεται με τον πιο φυσικό τρόπο, διατηρώντας 

έτσι τα θρεπτικά συστατικά τους αναλλοίωτα. 

Φρεσκοαλεσμένα μπαχαρικά, μυρωδικά

και βότανα συνθέτουν τη μαγεία της γεύσης 

Μοναδική γεύση που ταιριάζει σε κάθε τραπέζι.

Νόστιμη και τρυφερή καπνιστή και ψημένη 

γαλοπούλα. Άρωμα μεθυστικό , με πλούσια

και ζουμερή γεύση. Ένα εξαιρετικό έδεσμα

για τους λάτρεις του λευκού κρέατος που 

προσέχουν την διατροφή τους καθώς έχει 

χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. 

Παρασκευάζεται από ατόφιο φιλέτο 

σιγοψημένο σε φυσικό ξύλο οξιάς με ελληνικά 

μυρωδικά και παραδοσιακή επεξεργασία.

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΨΗΤΗ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ≈2kg

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ



ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΑΤΤΙΚΗ

ΡΟΣΟΥΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΩΡΙΜΑΣΜΕΝΟ
4 ΜΗΝΕΣ ≈2 KG

Μπούτι πρόβειο από 100% πρόβειο κρέας 

επιλεγμένων Eλληνικών φυλών Agnus Greco. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξαιρετική γεύση και 

ποιότητα της ελληνικής προβατοτροφίας έχει η 

τεράστια ποικιλία μυρωδικών και βοτάνων που 

διαθέτει η ελληνική ύπαιθρος, τα βουνά και τα 

νησιά μας. Συνδυάζοντας την παραδοσιακή 

Ιταλική τεχνική του prosciuttoμε εκλεκτό πρόβειο 

κρέας, η δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο προϊόν με 

μοναδικό άρωμα και εξαιρετική γεύση.

MΠOYTI ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΦΟΥΡΝΟΥ 
ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΤΡΟΥΦΑ ≈2 kg

Μπούτι από εξαιρετικό μοσχάρι στο φούρνο.

Από ατόφια επιλεγμένα κομμάτια από το μπούτι, 

καπνισμένο σε ξύλο οξιάς με την προσθήκη 

αρωματικής τρούφας. Το άπαχο μοσχαρίσιο κρέας 

με την ένταση της γεύσης του ταιριάζει με την 

αρωματική τρούφα ανεβάζοντας τον πήχη της 

απόλαυσης. Το ψήσιμο σε χαμηλή φωτιά διατηρεί 

το κρέας ζουμερό και κρατάει μέσα του τα 

αρώματα της τρούφας που αναδεικνύονται με την 

κοπή του αλλαντικού σε λεπτές φέτες.

ΧΟΙΡΟΜΕΡΙ ΜΕ ΜΑΥΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
≈2 kg

Χοιρομέρι βραστό από ατόφιο κομμάτι χοιρινού 

κρέατος, αυστηρά διαλεγμένο από τις καλύτερες 

ράτσες της αγοράς. Εκλεκτά κομμάτια από 

τρυφερό ελληνικό κρέας παραγωγής μας, 

καπνισμένα σε φυσικό ξύλο οξιάς, πλαισιωμένα 

από φρέσκα μυρωδικά βότανα και μπαχαρικά 

συνθέτουν ένα προϊόν εξαιρετικής γαστρονομικής 

απόλαυσης.



ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΑΝΔΡΟΜΙΔΑΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΜΑΝΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΛΕΥΚΑΔΑ

ΣΥΓΚΛΙΝΟ ΜΑΝΗΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ
250g

Πρόκειται για ένα από τα πλέον παραδοσιακά 

ελληνικά αλλαντικά με μοναδικό τρόπο παραγωγής. 

Το σύγκλινο παρασκευάζεται παραδοσιακά στην 

Μονεμβασιά από διαλεχτά κομμάτια 100% 

ελληνικού χοιρινού που αφού κοπεί σε μεγάλα 

κομμάτια μαρινάρεται με (κανέλα, γαρίφαλο, 

ρίγανη, μπαχάρι, πιπεριές, σκόρδα και 

χοντροκομμένα κρεμμύδια) και στη συνέχεια 

σιτεύει. Ο παραδοσιακός τρόπος καπνίσματος 

βρίσκεται στο κέντρο της διαδικασίας παραγωγής 

των περίφημων καπνιστών αλλαντικών Ανδρομιδάς.

ΓΝΗΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
220g

Ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά ελληνικά 

αλλαντικά, το σαλάμι Λευκάδας, με παράδοση 

δεκαετιών στην παρασκευή του. Η επεξεργασία 

παραγωγής του γνήσιου σαλαμιού Λευκάδος είναι 

μια τέχνη που λίγοι γνωρίζουν και εφαρμόζουν. 

Μαζί με της αρίστης ποιότητας υλικά και το κλίμα 

του νησιού μας, παράγουν ένα ιδιαίτερο προϊόν 

από 100% ελληνικό κρέας, το οποίο φτιάχνεται 

αποκλειστικά στη Λευκάδα.

Λέγεται ότι, στην ενετοκρατούμενη Λευκάδα της εποχής εκείνης,

γνώστες της παρασκευής αυτού του ιδιαίτερου εδέσματος,

ήλθαν στο νησί, έναντι αμοιβής, για να διδάξουν

την τέχνη αυτή στους ντόπιους.

Εμβληματικός μεζές της παραδοσιακής μανιάτικης 

κουζίνας, που στήλωσε γενιές και γενιές Μανιατών

κατά τη διάρκεια του λιομαζώματος.

Είναι το πιο «εμβληματικό» πιάτο της Μάνης.



ΤΑ ΤҮΡΙΑ ΜΑΣ
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ΡΟΚΟΜΙΚ
Α ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η διαδρομή του τυροκομείου Αρβανίτη ξεκινά από τη 

Θεσσαλονίκη το 1980 και είναι γεμάτη από επιτυχίες στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Η διαρκώς ανοδική του πορεία,

το τοποθετεί ανάμεσα στις πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του 

κλάδου διεθνώς. Η ποιότητα των τυριών του έχει αναγνωριστεί 

από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τυριών, αποσπώντας το Χρυσό 

Βραβείο που για πρώτη φορά απονέμεται σε ελληνική επιχείρηση.

Ελέγχοντας στενά κάθε στάδιο παραγωγής και επεξεργασίας του 

γάλακτος που χρησιμοποιείται -από τη σωστή διατροφή και υγεία 

των ζώων, μέχρι την τελική διάθεση του προϊόντος στον 

καταναλωτή- το Τυροκομείο Αρβανίτη  προσφέρει καθημερινά 

χωρίς συμβιβασμούς προϊόντα σταθερά υψηλής ποιότητας.

Όλα ξεκίνησαν το 1964, όταν η οικογένεια Βελώνη, με πολλή 

αγάπη και μεράκι ξεκίνησε την εκτροφή των ζώων της στο 

γραφικό νησί των Κυκλάδων, τη Νάξο. Εκεί συνεχίζει ακόμη την 

παράδοση του πατέρα του ο κ. Βελώνης Νεκτάριος ως 

παραγωγός 2ης γενιάς. Συλλέγοντας αποκλειστικά το δικό τους 

αγελαδινό γάλα και με ζωοτροφές που προέρχονται κατά 80% 

από τα αγροκτήματα τους στο νησί, η οικογένεια δημιουργεί την 

παραδοσιακή Γραβιέρα Νάξου.

Το τυροκομείο τους λειτουργεί για δεύτερη χρονιά, ενώ εδώ και 

ένα χρόνο συνεργάζονται με δύο αλυσίδες καταστημάτων. Η 

αγάπη τους για τα ζώα που εκτρέφουν και το πάθος τους για το 

εκλεκτό τυρί είναι η κινητήριος δύναμη που τους ωθεί να 

δημιουργούν το μοναδικό αυτό αποτέλεσμα. 

ΒΕΛΩΝΗΣ

ΝΑΞΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η ιστορία του παραδοσιακού τυριού άλμης «Ασή Γωνιά» ξεκινά το 

1949 όταν ο μπάμπας Σταύρος Πλυμάκης, πατέρας του Σήφη, 

τυροκομούσε το γάλα των προβάτων του στο μητάτο του στα βουνά 

της Ασή Γωνιάς, ένα κτηνοτροφικό χωριό των Λευκών Ορέων στα 

όρια των νομών Χανίων και Ρεθύμνης. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο 

Σήφης Πλυμάκης θέλοντας να αξιοποιήσει το γάλα των προβάτων της 

δικής του μονάδας δημιουργεί το παραδοσιακό τυροκομείο Πλυμάκης 

Στ. Ιωσήφ, ένα πλήρως εξοπλισμένο και άρτιο τεχνολογικά 

τυροκομείο που διατηρεί τις παραδοσιακές μορφές τυροκόμησης.

ΠΛΥΜΑΚΗΣ

ΧΑΝΙΑ



ΤΥΡΙ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΜΑΝΟΥΡΙ ΠΟΠ 170g

Λευκό παραδοσιακό μαλακό τυρί από πρόβειο και 

κατσικίσιο γάλα. Πρόκειται για ένα τυπικό ελληνικό 

τυρί και αναγνωρίζεται επίσης ως ΠΟΠ. Έχει ένα 

μοναδικό άρωμα γάλακτος με πλούσια επίγευση.

Η γεύση του είναι λεπτή και απαλή και μπορεί επίσης 

να καταναλωθεί ως επιδόρπιο. Η μανούρη έχει μια 

λεπτή γεύση και η ξεχωριστή της ποιότητα πληροί τα 

υψηλότερα πρότυπα του πιο απαιτητικού γκουρμέ.

ΤΥΡΙ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΜΑΝΟΥΡΙ ΠΟΠ 2kg

Λευκό παραδοσιακό μαλακό τυρί από πρόβειο και 

κατσικίσιο γάλα. Πρόκειται για ένα τυπικό ελληνικό 

τυρί και αναγνωρίζεται επίσης ως ΠΟΠ. Έχει ένα 

μοναδικό άρωμα γάλακτος με πλούσια επίγευση.

Η γεύση του είναι λεπτή και απαλή και μπορεί επίσης 

να καταναλωθεί ως επιδόρπιο. Η μανούρη έχει μια 

λεπτή γεύση και η ξεχωριστή της ποιότητα πληροί τα 

υψηλότερα πρότυπα του πιο απαιτητικού γκουρμέ.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΠΛΥΜΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΧΑΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ΒΕΛΩΝΗΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΝΑΞΟΣ

ΓΩΝΙΑΝΗ ΜΑΛΑΚΗ
ΜΕ ΠΡΟΒΕΙΟ ΤΥΡΙ ΚΡΗΤΗΣ 4kg
Παράγεται από 100% πρόβειο γάλα, το οποίο 

προέρχεται από ζώα που βόσκουν όλο το χρόνο 

ελεύθερα και τρέφονται από την πλούσια κρητική 

χλωρίδα σε αρωματικά βότανα που του προσδίδουν 

ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και θρεπτική 

αξία. Λευκό και μυρωδάτο, καταναλώνεται σκέτο ως 

επιτραπέζιο ή με λίγο ψωμί και λάδι, συνοδεύει 

υπέροχα τη χωριάτικη σαλάτα, αλλά δίνει και 

ξεχωριστή γεύση στα φαγητά.

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ ΠΟΠ 
Η Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. με τη γλυκιά και γεμάτη 

της γεύση θεωρείται ένα από τα καλύτερα 

επιτραπέζια τυριά της Ελλάδας! Τα βουτυρένια 

αρώματα του γάλακτος συναντούν τις διακριτικές 

νότες ξηρών καρπών και της δίνουν ακόμα 

μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και ένταση.



 Διεύθυνση: Λάκκωμα, Χαλκιδική

Τ.Κ. 63080 Τ.Θ. 301

ηλ: (+30 23990) 20424

Email info@orizontes.com.gr

Μια νέα μάρκα της εταιρίας


