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Εταιρικό Προφίλ

Η Παπαδημητρίου Α.Β.Ε.Ε. είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που μετρά 45 χρόνια εμπειρίας. 
Αντικείμενό μας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, αντιπροσωπεία, παραγωγή και επεξεργασία μπαχαρικών, αρω-
ματικών φυτών, πρώτων υλών για τη βιομηχανία τροφίμων και ειδικότερα για τη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος. 
Με σεβασμό και αγάπη για τον κλάδο, εξασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων μας και εξελισσόμαστε με βασικό 
γνώμονα την διερεύνηση και ικανοποίηση των αναγκών της βιομηχανίας τροφίμων.
Βασισμένοι σε διεθνή πρότυπα ποιότητας, παραγωγής και εξυπηρέτησης, προμηθεύουμε με σταθερότητα και συνέπεια 
τα προϊόντα στους πελάτες μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους, διατηρούμε μακρο-
χρόνιες σχέσεις και συνεργασίες, μέσω ενός καθαρού, φιλικού και ανοιχτού τρόπου επικοινωνίας. 

Η εταιρία μας  στεγάζεται σε σύγχρονους ιδιόκτητους χώρους 3.000 τμ στη Βι.Πε.Θ. Σίνδου, στους οποίους, μεταξύ 
άλλων συμπεριλαμβάνονται ο χώρος παραγωγής, οι αποθήκες εμπορευμάτων, ο έλεγχος ποιότητας, η αίθουσα σεμι-
ναρίων και κουζίνας για την εκπαίδευση και την παρουσίαση νέων προϊόντων.
Το καταρτισμένο προσωπικό μας, εγγυάται την επεξεργασία και διαχείριση των προϊόντων, τη συνεχή διερεύνηση νέων 
τεχνολογιών και προϊόντων, αλλά και την έγκαιρη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Οι σχέσεις εμπι-
στοσύνης μεταξύ των εργαζομένων της  Παπαδημητρίου Α.Β.Ε.Ε. διαμορφώνουν ένα υγειές εργασιακό περιβάλλον που 
σίγουρα προβάλλεται στη σχέση με τους συνεργάτες και πελάτες μας.

Ποιοι Είμαστε

Εγκαταστάσεις | Προσωπικό
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Συσκευασία | Προϊόντα Ιδιωτικής     
Ετικέτας
Οι συσκευασίες μας,  επιλεγμένες καταλλήλως  για τα 
είδη που περιέχουν, διατηρούν τα προϊόντα μας αναλ-
λοίωτα και ανεπηρέαστα. Για την εξυπηρέτηση των δι-
αφορετικών αναγκών του κάθε πελάτη, τα προϊόντα μας 
διατίθενται σε περιέκτες διαφόρων τύπων.

Η Παπαδημητρίου Α.Β.Ε.Ε., αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
ανάπτυξης και εξέλιξης της δικής σας εταιρίας, δίνει τη 
δυνατότητα εφαρμογής της δική σας ιδιωτικής ετικέτας 
στην επιθυμητή συσκευασία, διαμορφώνοντας έτσι ένα 
τελικό προϊόν σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Τεχνολογία | Καινοτομία | Βελτίωση
Η σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων είναι ένας τομέας που 
απαιτεί τη δική μας εγρήγορση και βελτίωση. Έχοντας 
σαν στόχο να βρισκόμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων, 
στo εργαστήριo μας πραγματοποιούνται συνεχείς έρευνες 
για νέα προϊόντα, νέα τεχνολογικά μέσα και εξελιγμένες  
διαδικασίες παραγωγής.

Ποιότητα | Βιολογικά Προϊόντα
Προτεραιότητα της εταιρίας μας αποτελεί η διασφάλιση 
της ποιότητας των προϊόντων που διαχειρίζεται. Τηρώ-
ντας όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, έχουμε 
αναπτύξει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, 
I.F.S και HALAL. Η  Παπαδημητρίου Α.Β.Ε.Ε. έχει επί-
σης πιστοποιητικό διάθεσης βιολογικών προϊόντων. 
Οι μακροχρόνιες συμφωνίες μας με επιλεγμένους οίκους 
του εξωτερικού και η προσεκτική αξιολόγηση των προ-
μηθευτών μας, επιτυγχάνουν  την κατάταξη των προϊό-
ντων μας σε υψηλά ποιοτικά επίπεδα, που συμβαδίζουν 
με τις απαιτήσεις των πελατών μας.
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Μπαχαρικά
Προερχόμενα από αποξηραμένα τμήματα φυτών, όπως φύλλα, καρπούς, 
φλοιούς, ρίζες  και άλλα, τα Μπαχαρικά είναι η μαγική συμβολή της 
φύσης στη γαστρονομία.  Η παρουσία τους, αν και διακριτική σε 
ποσότητα, είναι καθοριστική για το τελικό γευστικό αποτέλεσμα των 
παρασκευασμάτων. Η Παπαδημητρίου Α.Β.Ε.Ε. εξασφαλίζοντας εδώ και 
χρόνια την ποιότητα των μπαχαρικών που διαθέτει και αξιολογώντας 
με προσοχή τους προμηθευτές της ανά τον κόσμο, φέρνει στα 
παρασκευάσματα σας,  αρώματα και γεύσεις από κάθε γωνιά της γης. 
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Μπαχαρικά

	 Προϊόν	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg 
 
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg

 Άνθη Μοσχοκάρυδου

 Αστεροειδές Γλυκάνισο

 Βανίλια Fructus

 Βανιλλίνη Κρυσταλλική

 Γαρύφαλλο Σπυρί & Αλεσμένο

 Γλυκάνισο Σπυρί & Αλεσμένο

 Ινδοκάρυδο

 Κανέλα Ξύλο & Αλεσμένη Ινδονησίας

 Κανέλα Ξύλο & Αλεσμένη Κεϋλάνης

 Κανέλα Ξύλο 5cm Κεϋλάνης

 Κανέλα Ξύλο 5, 6, 8, 20, 25, 50, 70cm Ινδονησίας

 Κάρβι Σπυρί & Αλεσμένο

 Κάρδαμο Πράσινο Σπυρί & Αλεσμένο

 Κάρυ Ινδίων

 Κάρυ - Μίγμα Μπαχαρικών

 Κάρυ - Μίγμα Μπαχαρικών Κόκκινο

 Κάρυ - Μίγμα Μπαχαρικών Πράσινο

 Κιτρινόριζα Kομμένη

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από 
περισσότερες από μία χώρες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών
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Μπαχαρικά

Προϊόν	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg 

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

Κιτρινόριζα Σκόνη

Κόλιανδρο Σπυρί & Αλεσμένο

Κύμινο Σπυρί & Αλεσμένο

Λευκό Πιπέρι Σπυρί & Αλεσμένο

Μάραθος Σπυρί & Αλεσμένο

Μαστίχα Χίου

Μαστίχα Χίου Αλεσμένη

Μαυροσήσαμο

Μαύρο Πιπέρι Σπυρί & Αλεσμένο

Μαχλέπι Σπυρί & Αλεσμένο

Μηκονόσπορος

Μοσχοκάρυδο Σπυρί & Αλεσμένο

Μουστάρδα

Μπαχάρι Σπυρί & Αλεσμένο

Μπούκοβο Πιπέρι Γλυκό & Αλεσμένο

Μπούκοβο Πιπέρι Καυτερό & Αλεσμένο

Μπούκοβο Πιπέρι Γλυκό Καπνιστό

Μπούκοβο Πιπέρι Καυτερό Καπνιστό

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών
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Μπαχαρικά

	 Προϊόν	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg 
 
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg
  
  
κατά προτίμηση 1kg

 Πιπεράκι Κόκκινο Καυτερό 1-3cm

 Πιπεράκι Malawi

 Πιπέρι Ανάμεικτο Σπυρί

 Πιπέρι Cayenne

 Πιπέρι Κόκκινο Γλυκό 50 Asta, 100 Asta, 160 Asta, 200 Asta

 Πιπέρι Κόκκινο Γλυκό Καπνιστό 120 Asta

 Πιπέρι Κόκκινο Καυτερό

 Πιπέρι Σετσουάν

 Πιπερόριζα κομμένη 10x10 cm

 Πιπερόριζα Ολόκληρη & Αλεσμένη

 Πουλ Μπιμπέρ

 Πράσινο Πιπέρι Σπυρί & Αλεσμένo

 Ροζ Πιπέρι Σπυρί

 Σαφράν Κόκκινο Νηματίδια

 Σουμάκ

 Σουσάμι Αποφλοιωμένο

 Συνάπι Σπυρί & Αλεσμένο

 Τσιμένι Σπυρί & Αλεσμένο

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες
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Αρωματικά Φυτά
Η εταιρία Παπαδημητρίου διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία Αρωματικών 
Φυτών: από την αλόη μέχρι το κράταιγο και από τη λεβάντα μέχρι το 
σανταλόξυλο, θα ανακαλύψετε την άριστη ποιότητα και το φρέσκο τους 
άρωμα. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας εδώ και χρόνια, μας ωθεί και 
μας δίνει την όρεξη για τη διατήρηση αυτού του επιπέδου ποιότητας 
στα προϊόντας μας.
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 Αγγελική Ρίζα

 Αγκινάρα Φύλλα

 Αγριάδα Ρίζα

 Αγριμόνιο

 Άγριο Τριαντάφυλλο

 Ακακία Φύλλα

 Αλθαία Ρίζα

 Αλόη

 Αμαμηλίς Φύλλα

 Άνηθος

 Άργιλος Άσπρος

 Άργιλος Κόκκινος

 Άργιλος Πράσινος

	 Προϊόν 	 Προϊόν

 Αρκτοστάφυλος

 Άρνικο Άνθη

 Αρπαγόφυτο Ρίζα

 Ασπάραγγος Ρίζα

 Ασπερούλα

 Ασπρόριζα

 Αχιλλέα Άνθη

 Αψιθιά

 Βαλεριάνα Ρίζα

 Βαλλώτη

 Βασιλικός Φύλλος & Σπασμένος

 Βάτος Φύλλα & Ρίζα

 Βέρβερις Ρίζα

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από 
περισσότερες από μία χώρες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών

Αρωματικά Φυτά
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Αρωματικά Φυτά

 Βερμπάσκο Φύλλα

 Βερμπένα

 Βερόνικα

 Βήχιο Φύλλο & Άνθος

 Βίνγκα

 Βρυώνια Ρίζα

 Γαϊδουράγκαθο Φύλλο & Κουκούτσι

 Γάλλιο

 Γανόδερμα

 Γέον Ρίζα

 Γεράνιο

 Γιασεμί Άνθη

 Γίγκο Δίλοβο

 Γιοχίμπ Φλοιός

 Γκαλέγκα

 Γκουαράνα Καρπός

 Γκι

 Γκριντέλια

 Γλομπουλάρια Φύλλα

 Γλυκόριζα Ρίζα & Σκόνη 

 Γναφάλιο Άνθη

 Δαφνοκουκούτσα

 Δαφνόφυλλα

 Δεντρολίβανο

 Δίκταμο Κρήτης

 Διοσκούρια Ρίζα

	 Προϊόν 	 Προϊόν

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών
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Αρωματικά Φυτά

 Δρακόντια Ρίζα

 Δυόσμος Φύλλο & Σπασμένος

 Εκουϊζέτο

 Ελίχρυσον Άνθη

 Ελλέβορος Ρίζα

 Επιλόβιο

 Εριγκέρον

 Ερνιάρια

 Ερυθραία

 Εστραγκόν Φύλλα

 Ευκάλυπτος

 Ευπατόριο

 Ευφραζία

 Εχινάτσια Ρίζα

 Ζαμπούκος Άνθη & Καρποί

 Ζεντοάρια Ρίζα

 Ηλίανθος

 Θρούμπι

 Θυμάρι

 Ιβίσκος

 Ινούλα Ρίζα

 Ιτιά Φύλλα

 Καλαμόριζα

 Καλέντουλα

 Καψέλλα

 Κεδροκούκουτσο

	 Προϊόν 	 Προϊόν

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες



14.

Αρωματικά Φυτά

 Κεδρόξυλο

 Κενταύριο Άνθη Μπλε

 Κίνα-Κίνα

 Κισσός Φύλλα

 Κιχώριον Φύλλα

 Κουμαριά Φύλλα

 Κράταιγος Άνθη

 Κράταιγος Φύλλα

 Κράταιγος Καρποί

 Κυδωνιά Σπόροι

 Κυπαρίσσι Σπόροι

 Λάμιουμ

 Λεβάντα

 Λεμονόχορτο

 Λεόνουρος

 Λεύκη Μπουμπούκι

 Λιναρόσπορος

 Λομπέλια

 Λουΐζα Φύλλο

 Λυγαριά Άνθη & Καρποί

 Λυκίσκος

 Λυκοπόδιο

 Μαϊντανός

 Μαρούβιο

 Ματζουράνα

 Μελισσόχορτο

	 Προϊόν 	 Προϊόν

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών
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Αρωματικά Φυτά

 Μέντα Φύλλα & Σπασμένη

 Μηνύανθος Φύλλα

 Μολόχα Μπλε

 Μολόχα Μαύρη

 Μουστάκια Καλαμποκιού

 Μπετούλα Φύλλα

 Μπουράντζα

 Μύρτιλλος

 Νεπέτα Φύλλα

 Νούφαρο Ρίζα

 Νταμιάνα

 Ντιτζιτάλις Φύλλα

 Ονώνις Ρίζα

 Παιωνία Ρίζα

 Παναμάς Ξύλο

 Πασιφλώρα

 Πετασίτης Ρίζα

 Πικραμύγδαλο Καρποί

 Πικρόξυλο

 Πιλόκαρπος Φύλλα

 Πλατάνγκο

 Πολύγωνο Ρίζα

 Ποτεντίλη Ρίζα

 Πουλμονάρια Φύλλα

 Πριμούλα Ανθός

 Προυνέλα

	 Προϊόν 	 Προϊόν

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες
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Αρωματικά Φυτά

 Προύνους Σπινόζα Καρποί

 Ράμνος Καρποί

 Ρατάνια Ρίζα

 Ρεβέντι Ρίζα & Τριμμένο

 Ρέικη Άνθη

 Ρίγανη

 Ροδοπέταλα Κόκκινα & Ροζ

 Ρούμεξ (Λάπαθο)

 Σαλέπι Ρίζα & Αλεσμένο

 Σαμπούκο Ανθός

 Σανικούλα

 Σανταλόξυλο Κόκκινο

 Σαξιφράγκα Ρίζα

 Σελαγινέλα

 Σεντέλλα

 Σερενόα Καρποί

 Σκόρδο Άγριο

 Σκορπιδόχορτο

 Σκουτελάρια

 Σμύρνα

 Σολιντάγκο

 Σπαθόχορτο

 Σπειραία

 Σπιρουλίνα

 Στέβια Φύλλο & Σκόνη

 Σύμφυτο Ρίζα & Φύλλα

	 Προϊόν 	 Προϊόν

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών
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Αρωματικά Φυτά

 Σχινός Φύλλα

 Τανατσέτο

 Ταραξάκο Ρίζα & Φύλλα

 Τίλλιο Φύλλα & Άνθη

 Τριαντάφυλλα Κίτρινα

 Τριαντάφυλλα Κόκκινα

 Τριαντάφυλλα Πορτοκαλί

 Τριαντάφυλλα Ροζ

 Τριβόλι

 Τσάι Βουνού

 Τσιμένι Φύλλα

 Τσουένι Ρίζα

 Τσουκνίδα Ρίζα & Φύλλα

 Ύσσωπος

 Φασκόμηλο

 Φικάρια

 Φλισκούνι

 Φουμαριά

 Φραγκάρια Φύλλα

 Φύκια

 Φύλλα Αλεξάνδρειας

 Φύλλα Σιναμικής

 Χαμομήλι Ανθός

 Χαρούπια Καρποί

 Χελιδόνιο

 Χέννες

 Χρυσάνθεμο Άνθη

	 Προϊόν 	 Προϊόν

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες
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Combi
Τα καινοτόμα προϊόντα Combi αποτελούν πλήρη μίγματα που 
χρησιμοποιούνται σε παρασκευές κρεάτων, με στόχο τη δική σας 
γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Πρόκειται για συνδυασμούς 
όλων των απαραίτητων συστατικών για τα εκάστοτε  παρασκεύασματα 
κρέατος, που ξεχωρίζουν για τη μοναδική γεύση και τη λειτουργία τους. 
Το μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης τους είναι η απίστευτη ευκολία 
που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την επιτυχία που εγγυώνται για 
το αποτέλεσμα. Έχοντας βασική μας προτεραιότητα την ικανοποίηση 
των δικών σας αναγκών, υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής και 
διαφοροποίησης των μιγμάτων σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμίες, 
δημιουργώντας έτσι συνταγές για τα παρασκευάσματα σας όπως 
ακριβώς τα φαντάζεστε.
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Combi

	 Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

Εξαρτάται από 
την συνταγη

Εξαρτάται από 
την συνταγή.

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

1kg κρέας, 
Combi 200gr, 
Νερό 150gr

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

1kg κρέας, 
Combi 200gr, 
Νερό 150gr

1kg κρέας, 
Combi 200gr, 
Νερό 150gr

1kg κρέας, 
Combi 200gr, 
Νερό 150gr

1kg κρέας, 
Combi 200gr, 
Νερό 150gr

1kg κρέας, 
Combi 200gr, 
Νερό 150gr

Γύρος Κοτόπουλο

Γύρος Χοιρινός

Λουκάνικα Βραστά 

Λουκάνικο Κοτόπουλο

Λουκάνικο Κρητικό

Λουκάνικο Ριγανάτο

Λουκάνικο Χωριάτικο
με κρεμμύδι

Λουκάνικο Χωριάτικο 
Τύπου Τζουμαγιάς

Λουκάνικο Χωριάτικο 
με λεμόνι

Λουκάνικο Χωριάτικο 
με πιπεριά

Λουκάνικο Χωριάτικο 
με πορτοκάλι

Εγγυημένο αποτέλεσμα για φανταστική γεύση με το 
έτοιμο μίγμα combi για γύρο κοτόπουλο.

Έτοιμο μίγμα για εγγυημένα σταθερό γευστικό και 
τεχνικό αποτέλεσμα.

Έτοιμο μίγμα για λουκάνικα, περιέχει όλα τα 
γευστικά, αλλά και τα τεχνολογικά βοηθήματα 
αλλαντοποιίας, για τέλειο και σταθερό αποτέλεσμα.

Έτοιμο μίγμα combi για εύκολη παρασκευή 
γευστικού λουκάνικου κοτόπουλο.

Έτοιμο μίγμα για λουκάνικα, με κίμινο και ελαφρύ 
άρωμα καπνού, περιέχει τα τεχνολογικά βοηθήματα 
αλλαντοποιίας και με προσθήκη ξυδιού έχουμε το 
παραδοσιακό κρητικό λουκάνικο.

Έτοιμο μίγμα για λουκάνικα με γεύση ρίγανης και 
όλα τα τεχνολογικά βοηθήματα αλλαντοποιίας για 
τέλειο και σταθερό αποτέλεσμα.

Ιδιανική συναγή για χωριάτικο λουκάνικο με 
κρεμμύδι, ρίγανη και πάπρικα.

Ξεχωριστό έτοιμο μίγμα για παρασκευή του 
γνωστού χωριάτικου λουκάνικου Τζουμαγιάς, με 
τσιμένι, κόλιανδρο, κρεμμύδι.

Απίθανο πλήρες μίγμα για χωριάτικο λουκάνικο με 
κρεμμύδι και φλούδα λεμονιού.

Κρεμμύδι, κόλιανδρο και μπούκοβο τα συστατικά 
του πικάντικου μίγματος για χωριάτικο λουκάνικο 
με πιπεριά.

Εξαιρετικό έτοιμο μίγμα για χωριάτικο λουκάνικο 
με κρεμμύδι και φλούδα πορτοκαλιού.

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από 
περισσότερες από μία χώρες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg



20.

Combi

Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

1kg κρέας, 
Combi 200gr, 
Νερό 150gr

1kg κρέας, 
Combi 250gr, Νερό 400gr 

ή Combi 125gr, 
Νερό 200gr

1kg κρέας,Combi 200g, 
νερό 400g, ή 1kg κρέας, 
Combi 125g, νερό 200g.

1kg κρέας, 
Combi 200gr, 
Νερό 300gr

1kg κρέας, Combi 250gr, 
 Νερό 400gr ή Combi 

125gr, Νερό 200gr 

1kg κρέας, Combi 250gr, 
Νερό 400gr ή Combi 
125gr, Νερό 200gr

Combi 1kg, 
Νερό 1,5 kg

1kg κρέας, 
Combi 200gr, 
Νερό 200gr

1kg κρέας, 
Combi 125-150gr 

Νερό 200gr.

1kg κρέας,Combi 250g, 
νερό 400g, ή 1kg 

κρέας, Combi 125g, 
νερό 200g.

1kg κρέας, Combi 
200g, νερό 300g, ή 

1kg κρέας, Combi 125g, 
νερό 200g.

Λουκάνικο Χωριάτικο 
με πράσο

Κεμπάπ

Kebab Spicy

Burger

Μπιφτέκι

Μπιφτέκι Δημητριακών

Μπιφτέκι Λαχανικών

Μπιφτέκι Κοτόπουλο

Μπιφτέκι Chicken

Μπιφτέκι Super

Μπιφτέκι Σπιτικό 

Μίγμα Combi με πράσο και κόλιανδρο για ιδιαίτερα 
γευστικό χωριάτικο λουκάνικο.

Έτοιμο μίγμα combi με κρεμμύδι, πάπρικα και 
ρίγανη για πεντανόστιμο μπιφτέκι.

Έτοιμο μίγμα με κρεμμύδι, chilies, πιπέρι και άλλα 
αρωματικά τα οποία αναδεικνύουν την γεύση του 
κρέατος. 

Έτοιμο μίγμα που θα αναδείξει τη λαχταριστή γεύση 
του burger, με κρεμύδι, ρίγανη, και θυμάρι.

Κρεμμύδι, πάπρικα και ρίγανη συνιστούν το έτοιμο
μίγμα combi για πεντανόστιμο μπιφτέκι

Μοναδικό μίγμα combi από νιφάδες βρώμης, 
κόλιανδρο, κρεμμύδι και πάπρικα, για εκλεκτό 
μπιφτέκι με δημητριακά.

Έτοιμη σύνθεση από πουρέ πατάτας, κρεμμύδι και 
καρότο, για πολύ γευστικό μπιφτέκι λαχανικών. 

Κιτρινόριζα, κόλιανδρος και μαιντανός συνιστούν 
το τέλειο μίγμα που θα ολοκληρώσει τη συνταγή 
για μπιφτέκι κοτόπουλο.

Έτοιμο μίγμα με κρεμμύδι, ρίγανη, πάπρικα και 
ελαφριά γεύση τυριού, για νόστιμα και δεμένα 
μπιφτέκια κοτόπουλου. 

Έτοιμο μίγμα με κρεμμύδι, ρίγανη, πιπέρι και άλλα 
αρωματικά για superγευστικό αποτέλεσμα. 

Πλήρες μίγμα με φρυγανιά, κρεμμύδι, γάλα, 
μαιντανο και μπαχαρικά ,για παραδοσιακό σπιτικό 
μπιφτέκι.

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών



21.

Combi

	 Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

Εξαρτάται από 
την συνταγή.

1kg κρέας, 
Combi 250gr, Νερό 400gr 

ή Combi 125gr,  
Νερό 200gr

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

1kg κρέας, Combi 
250gr, Νερό 400gr 

ή Combi 125gr, 
Νερό:200gr

1kg κρέας, 
Combi:200gr, 
Νερό:200gr

Combi:1kg, 
Νερό:1,5 kg

1kg κρέας, 
μίγμα 30g, 
νερό 80g.

Εξαρτάται από 
την συνταγή

Εξαρτάται από 
την συνταγή

Εξαρτάται από 
την συνταγή

Ντονέρ

Σεφταλιά

Σουτζούκι

Σουτζουκάκι

Σουτζουκάκι Κοτόπουλο

Σουτζουκάκι Λαχανικών

Chicken Wings 
Italian - Spicy

ZM 1

G 100

G 400

Έτοιμο μίγμα για Παρασκευή ντόνερ. Αναδεικνύει 
την γεύση του κρέατος. 

Πλήρες μίγμα με κρεμμύδι σκόρδο και κύμινο για 
την παρασκευή της παραδοσιακής σεφταλιάς. 

Έτοιμο μίγμα με τσιμένι και άλλα μπαχαρικά, 
οδανικο για παραδοσιακό σουτζούκι. Περιέχει τα 
τεχνολογικά βοηθήματα αλλαντοποιίας. 

Έτοιμο μίγμα με κρεμμύδι, σκόρδο, κύμινο που 
χαρίζει απίθανη γεύση στα σουτζουκάκια.

Πλήρης σύνθεση combi κατάλληλη για τα πιο 
νόστιμα σουτζουκάκια κοτόπουλου.

Μίγμα για λαχταριστά σουτζουκάκια από λαχανικά.

Έτοιμο μίγμα με καπνιστή πάπρικα και κάρυ, 
προσδίδει λαχταριστή εμφάνιση και γεύση σε 
φτερούγες ή άλλα κομμάτια κοτόπουλου. 

Σταθεροποιητής για παρασκευάσματα κρέατος.

Σταθεροποιητής για παρασκευάσματα κρέατος.

Σταθεροποιητής για παρασκευάσματα κρέατος.

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες
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Μαρινάδες
Tο μαρινάρισμα του κρέατος είναι από τις παλαιότερες τεχνικές που 
συναντάμε στην ιστορία της γαστρονομικής τέχνης. Χρησιμοποιώντας 
τις γνώσεις και την τεχνογνωσία μας, δημιουργήσαμε μία σειρά 
από Υγρές Μαρινάδες κατάλληλες για κάθε είδος κρέατος και 
τρόπο μαγειρέματος. Με τους σωστούς συνδυασμούς μπαχαρικών, 
αρωματικών φυτών, λαδιού, οι υγρές μαρινάδες θα κάνουν το κρέας 
τρυφερό και θα αναδείξουν τη γεύση του. Προσφέρουμε επιπλέον μια 
σειρά από Μαρινάδες σε Αφυδατωμένη Μορφή. Κατάλληλες για όλες τις 
εφαρμογές ψησίματος, αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά βοηθήματα 
στη μαγειρική, αφού με την απλή προσθήκη λαδιού προσφέρουν το 
πιο ζουμερό αποτέλεσμα. Θα αναδείξουν τη γεύση και την υφή κάθε 
κρέατος, προσδίδοντας παράλληλα ένα σαφή αρωματικό χαρακτήρα.



23.

Μαρινάδες

Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

Απίθανη μαρινάδα με ιδανικές αναλογίες 
βασιλικού, αρωματικών φυτών και της αγαπημένης 
γεύσης σκόρδου.

60-80g/kg 
κρέατος 

1kg

Λαχταριστή μαρινάδα με τη γνωστή γεύση BBQ και 
καπνιστή πάπρικα.

60-80g/kg 
κρέατος 1kg

Γευστική μαρινάδα για γλυκόξινες παρασκευές 
κοτόπουλου και χοιρινού, ιδανική και για τηγάνι.

60-80g/kg 
κρέατος 

1kg

Μοναδική γεύση πάπρικας και κάρυ για τέλεια 
μαριναρισμένο κρέας κοτόπουλου.

60-80g/kg 
κρέατος 1kg

Μοναδική μαρινάδα με γεύση μπύρας, κρεμμυδιού 
και πάπρικας, ιδανική για όλους τους τρόπους 
μαγειρέματος.

60-80g/kg 
κρέατος 1kg

Μαρινάδα πλούσια σε παραδοσιακά αρωματικά 
φυτά, ελαιόλαδο και υπέροχο άρωμα λεμονιού. 

60-80g/kg 
κρέατος 

1kg

Ξεχωριστή μαρινάδα με μουστάρδα, κρεμμύδι 
και σπόρους σιναπιού, για τέλεια γευστικά 
αποτελέσματα.

60-80g/kg 
κρέατος 

1kg

Γεύση εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση, 
με ρίγανη, κρεμμύδι, θυμάρι, τομάτα και ελαφρύ 
άρωμα καπνού. 

60-80g/kg 
κρέατος 1kg

Μαρινάδα λαδιού με ρίγανη και λεμόνι για όλα τα 
είδη κρέατος, ιδανική για ψήσιμο στη σχάρα. 

60-80g/kg 
κρέατος 

1kg

Πεντανόστιμη μαρινάδα με μίξη παραδοσιακών 
μυρωδικών κατάλληλη για όλα τα είδη 
μαγειρέματος.

60-80g/kg 
κρέατος 1kg

Βασιλικού-σκόρδου

BBQ 

Γλυκόξινη

Κοτόπουλου

Μπύρας

Μεσογειακή

Μουστάρδας

Παραδοσιακή

Σχάρας

Τομάτας

Μαρινάδες λαδιού

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από 
περισσότερες από μία χώρες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών
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Μαρινάδες

		Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

25g σε 40ml
νερό και

40ml λάδι

25g σε 40ml
νερό και

40ml λάδι

25g σε 40ml
νερό και

40ml λάδι

1kg

1kg

1kg

Μυρωδάτη μαρινάδα με αρωματικά φυτά και 
ευχάριστο άρωμα βουτύρου, κατάλληλη για κάθε 
τρόπο μαγειρέματος.

Πλούσια σε γεύση μαρινάδα με πάπρικα και 
θυμάρι, ιδανική για χρήση σε πουλερικά.

Μαρινάδα σε σκόνη με πλούσιο άρωμα ρίγανης και 
λεμονιού για όλα τα είδη κρέατος.

Αρωματικών 
Φυτών

Πουλερικών

Σχάρας

Μαρινάδες αφυδατωμένες (Dry)

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών
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Μαρινάδες

		Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

60-70g
(+100ml νερό)

60-70g
(+100ml νερό)

60-70g
(+100ml νερό)

1kg

1kg

1kg

Μοναδική σάλτσα με μίγμα αρωματικών φυτών, 
ιδανική για τηγανιές.

Πλούσια γεύση μουστάρδας με προσθήκη 
κρεμμυδιού και σπόρων σιναπιού. 

Γευστική γλυκόξινη σάλτσα με ινδοκάρυδο, 
πάπρικα και κάρυ, για δημιουργίες της 
ταυλανδέζικης κουζίνας.

Μεσογειακής 
τηγανιάς 

Μουστάρδας

Thai

Σάλτσες αφυδατωμένες (Dry) για τηγανιές

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες
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Καρυκεύματα
Εκτός από την ιδιαίτερη γεύση και νοστιμιά που χαρίζουν, τα Καρυκεύματα 
αποτελούν επίσης μικρές πινελιές χρώματος και απίθανων αρωμάτων. 
Στη συλλογή μας θα βρείτε ποικιλία καρυκευμάτων για παρασκευάσματα 
κρέατος, για αλλαντικά, για γνωστές γεύσεις της ελληνικής, αλλά και 
της διεθνούς κουζίνας. Με την ανάμειξη μπαχαρικών, αρωματικών 
φυτών και άλλων υλικών και τον άριστο ποιοτικό έλεγχο της εταιρίας 
μας, επιτυγχάνονται τέλεια γευστικά μίγματα που δίνουν το επιθυμητό 
αποτέλεσμα  στο τελικό σας παρασκεύασμα. Η προσεκτική επιλογή 
των κατάλληλων καρυκευμάτων εγγυάται την ιδανική ένταση και μία 
πολυπλοκότητα στη γεύση, ικανοποιώντας τα γαστρονομικά γούστα και 
των πιο απαιτητικών πελατών.
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Παρασκευάσματα Κρέατος
Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Γύρος Κοτόπουλο

Γύρος Κοτόπουλο 
κίτρινο

Γύρος Κοτόπουλο κόκκινο 

Γύρος Χοιρινό

Κάρυ-Παπ

Καρύκευμα Κοτόπουλο 
extra

Καρύκευμα Παρθενών

Καρύκευμα του Χασάπη

Καρύκευμα Τυριού

Κεμπάπ

Κεφτεδάκια

Κοντοσούβλι

Κοτόπουλο Καπνιστό

Κοτόπουλο Σούβλας

Κοτόπουλο Φούρνου

Μίξη από κιτρινόριζα και κάρυ για την ιδανική γεύση 
στο γύρο κοτόπουλο.

Μίξη από μαύρο πιπέρι, κιτρινόριζα, θυμάρι και κάρυ 
για τέλεια γεύση στο γύρο κοτόπουλο.

Μίξη από πάπρικα, κάρυ, ρίγανη και κιτρινόριζα για 
την απολαυστική γεύση στο γύρο κοτόπουλο.

Μίγμα μπαχαρικών από μαύρο πιπέρι, πάπρικα και 
ρίγανη, για μοναδική γεύση στο γύρο.

Ειδική σύνθεση μπαχαρικών με βάση το κάρυ, 
κόλιανδρο κρεμμύδι για την ιδιαίτερη πινελιά στο 
κρέας του κοτόπουλου.

Ξεχωριστή σύνθεση από Πάπρικα, Θυμάρι, κρεμμύδι, 
Μοσχοκάρυδο.

Σύνθεση μπαχαρικών όπως Μαύρο Πιπέρι ρίγανη, 
Κόκκινο Πιπέρι, κρεμμύδι για τέλειο αποτέλεσμα.

Συνδυασμός από Μαύρο Πιπέρι, Κρεμμύδι, Θυμάρι για 
ξεχωριστή γεύση.

Εξαιρετικό μίγμα Μπαχαρικών με γεύση και άρωμα 
Ημίσκληρου τυριού.

Ιδανική επιλογή καρυκεύματος για λαχταριστό και 
αξιοζήλευτο κεμπάπ. 

Σύνθεση από κάρυ, ρίγανη και κόλιανδρο, κατάλληλη 
για πεντανόστιμα κεφτεδάκια.

Μοναδικό μίγμα μπαχαρικών για τέλεια εφαρμογή στο 
κοντοσούβλι.

Σύνθεση από καπνιστή πάπρικα, κιτρινόριζα και κάρυ 
για γεύση και άρωμα  καπνιστού κοτόπουλο.

Μίξη από κιτρινόριζα και κάρυ, κρεμμύδι και θρούμπι 
για το απόλυτα γευστικό κοτόπουλο σούβλας.

Με το συνδυασμό κιτρινόριζας,ρίγανης, θυμαριού 
και κάρυ επιτυγχάνεται η απόλυτη γεύση για το 
κοτόπουλο στο φούρνο.

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από 
περισσότερες από μία χώρες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών

Καρυκεύματα
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Καρυκεύματα

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών

Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Κοτόπουλο Ψητό σχάρας 

Λεμονοπίπερο 
Lemonpepper

Λουκάνικο 
Καραμανλίδικο

Λουκάνικο Κοτόπουλο

Λουκάνικο Μετσόβου

Λουκάνικο Μοσχαρίσιο

Λουκάνικο 
Τύπου Τζουμαγιάς

Λουκάνικο Χωριάτικο 

Λουκάνικο Χωριάτικο 
με λεμόνι

Λουκάνικο Χωριάτικο 
με πιπεριά

Λουκάνικο Χωριάτικο 
με πορτοκάλι

Λουκάνικο Χωριάτικο 
με πράσο

Μοσχαρίσιο Βurger

Για λαχταριστό κοτόπουλο σχάρας, προτείνουμε μίξη 
μαύρου και λευκού πιπεριού, κιτρινόριζας και κάρυ.

Μοναδική σύνθεση από μαύρο πιπέρι και αρωματικές 
φλούδες λεμονιού.

Πάπρικα, κόλιανδρο, κρεμμύδι συνθέτουν το τέλειο 
μίγμα για το σωστό καραμανλίδικο λουκάνικο.

Μίγμα από πάπρικα, κόλιανδρο,κιτρινόριζα και 
κάρυ για την παρασκευή ζουμερού λουκάνικου από 
κοτόπουλο.
Γευστικό καρύκευμα κατάλληλο για λουκάνικο 
Μετσόβου, που αποτελείται από πάπρικα, κόλιανδρο 
και κρεμμύδι.
Το μίγμα από πάπρικα, κόλιανδρο και κρεμμύδι, 
συνδυάζεται τέλεια με το μοσχαρίσιο κρέας στο 
λουκάνικο.

Ιδανική επιλογή καρυκεύματος για πεντανόστιμο 
λουκάνικο Τζουμαγιάς.

Η απόλυτη σύνθεση για χωριάτικο λουκάνικο,που 
περιλαμβάνει πάπρικα, κόλιανδρο και κρεμμύδι.

Μίγμα από πάπρικα, κόλιανδρο και κρεμμύδι σε 
συνδυασμό με λεμόνι, για πιο ιδιαίτερη εκδοχή του 
χωριάτικου λουκάνικου.

Σύνθεση μπαχαρικών και πιπεριάς, για εγγυημένα 
γευστικό αποτέλεσμα. 

Η πάπρικα, το κόλιανδρο και το κρεμμύδι 
αναμειγνύονται με το πορτοκάλι και φέρνουν το 
χωριάτικο λουκάνικο σε νέα γευστικά μονοπάτια.

Απίθανη μίξη μπαχαρικών μαζί με πράσο, για πλούσιο 
σε γεύση χωριάτικο λουκάνικο.

Ξεχωριστή σύνθεση από μπαχαρικά για την παρασκευή 
μοναδικού μοσχαρίσουburger.



29.

Καρυκεύματα

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες

	 Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Μπιφτέκι

Μπιφτέκι Κοτόπουλο

Πορτοκαλοπίπερο 
Orangepepper

Σεφταλιά

Σκορδοπίπερο 
Garlicpepper

Σουβλάκι

Σουβλάκι Κοτόπουλο

Σουτζουκάκι

Σουτζουκάκι Κοτόπουλο

Τέξας - Παπ

Τηγανιά Κοτόπουλο

Τηγανιά Χοιρινή

Χοιρινό 

Ψητό Σχάρας

Επιλογή των κατάλληλων μπαχαρικών για 
ισορροπημένη και υπέροχη γεύση στο μπιφτέκι.

Σύνθεση από κρεμμύδι, θυμάρι,κιτρινόριζα και κάρυ 
για εφαρμογή στο μπιφτέκι κοτόπουλο.

Εξαιρετικό μίγμα από μαύρο πιπέρι, σινάπι και 
πορτοκάλι.

Εξαιρετικό και γευστικό καρύκευμα για παρασκευή 
σεφταλιάς.

Γευστικό καρύκευμα με μαύρο πιπέρι, μυρωδάτο 
σκόρδο και μαϊντανό.

Πάπρικα, θυμάρι και κρεμμύδι συνθέτουν το ιδανικό 
καρύκευμα για το πιο γευστικό σουβλάκι.

Με το συνδυασμό κρεμμυδιού, μαύρου πιπεριού, 
κιτρινόριζας και κάρυ επιτυγχάνεται η απόλυτη γεύση 
στο σουβλάκι κοτόπουλο.

Απίθανη μίξη μπαχαρικών για σουτζουκάκια που θα 
κλέψουν τις εντυπώσεις.

Καρύκευμα από μαύρο πιπέρι, μαΪντανό, κιτρινόριζα 
και κάρυ για απίθανη συνταγή στα σουτζουκάκια 
κοτόπουλο.

Σύνθεση από πάπρικα, κιτρινόριζα, κόλιανδρο για 
επιτυχημένο στυλ texas στο κρέας σας.

Μίξη από πιπερόριζα, θυμάρι, κιτρινόριζα και κάρυ για 
την ιδανική γεύση στην τηγανιά κοτόπουλο.

Ιδιαίτερο καρύκευμα για τη γευστική απογείωση της 
χοιρινής τηγανιάς.

Μίγμα μεθυστικών αρωμάτων και μπαχαρικών για 
το ιδανικό αποτέλεσμα στο μαγείρεμα του χοιρινού 
κρέατος.

Μεθυστικά αρώματα για εξαιρετικό μίγμα ψητού 
σχάρας.
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Καρυκεύματα

Αλλαντοποιΐας
Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

Εξαρτάται από 
το προϊόν

Ανάλογα με την 
συνταγή

Ανάλογα με την 
συνταγή

Ανάλογα με την 
συνταγή

Εξαρτάται από 
το προϊόν

Ανάλογα με την 
συνταγή

Εξαρτάται από 
το προϊόν

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Extra Ham

Mortadella

Pariza

Salami Extra

Wiener

Για Αλλαντικά Αέρος

Μπύρας

Μίγμα γευστικών υλών για παρασκευή ζαμπόν.

Σύνθεση αρωμάτων που αποτελούν χαρακτηριστικά 
συστατικά της μορταδέλας.

Επιλεγμένο μίγμα αρωματικών υλών για την 
παρασκευή γευστικής πάριζας.

Ιδιαίτερο μίγμα αρωματικών υλών για την παρασκευή 
σαλαμιού.

Επιλεγμένο μίγμα για την παρασκευή λουκάνικων 
Wiener.

Αρωματικό μίγμα κατάλληλο για την παρασκευή 
αλλαντικών αέρος.

Ιδιαίτερο μίγμα αρωμάτων, απαραίτητο για αλλαντικά 
μπύρας.

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών

Για Αλλαντικά από Κοτόπουλο
Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

7g / kg ή κατά 
προτίμηση

8g / kg ή κατά 
προτίμηση

6g / kg ή κατά 
προτίμηση

8g / kg ή κατά 
προτίμηση

1kg

1kg

1kg

1kg

Λουκάνικο Κοτόπουλο 
Φρανκφούρτης 

Λουκάνικο Κοτόπουλο 
Χωριάτικο 

Παριζάκι Κοτόπουλο

Φιλέτο Κοτόπουλο

Καρύκευμα για βραστά λουκάνικα τύπου Φρανκφούρτης 
από κοτόπουλο ή γαλοπούλα. Με όλα τα μπαχαρικά και 
εκχυλίσματα που χρειάζονται για λαχταριστά λουκάνικα. 
Προσδίδει και μια ελαφριά γεύση καπνού.

Καρύκευμα για χωριάτικο λουκάνικο από κοτόπουλο ή 
γαλοπούλα. Με ελαφριά γεύση θυμαριού, ρίγανης και 
πάπρικα.

Καρύκευμα για Παριζάκι από κοτόπουλο ή γαλοπούλα. Με 
ελαφριά γεύση πιπεριού, κάρδαμο, και μαντζουράνας.

Καρύκευμα για αλλαντικά με κομμάτια φιλέτο από 
κοτόπουλο ή γαλοπούλα. Περιέχει τα απαραίτητα μπαχαρικά 
αλλαντοποιίας, προσδίδοντας μια νότα άνθους μοσχοκάρυδου 
και άσπρου πιπεριού στο τελικό προϊόν.
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Καρυκεύματα

Γενικά Καρυκεύματα

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες

Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Αρνάκι

Γιουβέτσι

Γκούλας

Γκούστο

Κάρυ Μίγμα

Κεφτεδάκια της Γιαγιάς

Θεσσαλονίκης

Κατσίκι

Μοσχαράκι

Μουσακά

Μουστάρδα

Ιδανικό μίγμα για αρνάκι.

Συνδυασμός μπαχαρικών για τέλειο αποτέλεσμα 
στο γιουβέτσι.

Μεθυστικό πάντρεμα από πάπρικα, σκόρδο και 
κανέλα για υπέροχη γεύση goulash.

Εκλεκτό καρύκευμα από ρίγανη, μπούκοβο γλυκό, 
θυμάρι, δεντρολίβανο για απογείωση της γεύσης 
του κρέατος.

Συνταγή κάρυ με αρωματικά φυτά, κόλλιανδρο και 
κιτρινόριζα.

Ειδική μίξη από μπαχαρικά για κεφτεδάκια.

Κρεμμύδι, τομάτα και πάπρικα ενώνονται σε ένα 
υπέροχο μίγμα.

Το κατσικίσιο κρέας αποκτά μοναδική γεύση με το 
μίγμα από ρίγανη, πάπρικα και μαύρο πιπέρι.

Καρύκευμα για την απογείωση της γεύσης στο 
μοσχαρίσιο κρέας.

Σκόρδο, κρεμμύδι και μοσχοκάρυδο αποτελούν την 
ιδανική σύνθεση για τον τέλειο  μουσακά.

Σινάπι και κιτρινόριζα συνιστούν το πολύ γευστικό 
καρύκευμα μουστάρδας.
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Καρυκεύματα

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες

Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5% 

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Σοφρίτο

Σπαγγέτι

Σπετσοφάι

Στιφάδο

Τζατζίκι Mix

Τραχανά με Λαχανικά

Φασολάδα

Ψάρι

Beef

Delicious

Montana A’

Μοναδικό καρύκευμα για την παρασκευή σοφρίτο.

Ειδική σύνθεση μπαχαρικών για συνταγές σπαγγέτι 
που θα ξεχωρίσουν.

Μίγμα από μπαχαρικά και μυρωδικά που θα 
χαρίσουν στο σπετσοφάι την απόλυτη γεύση.

Μίγμα από μαύρο πιπέρι, μπαχάρι και 
δενδρολίβανο για ιδανική εφαρμογή σε στιφάδο.

Συνδυασμός σκόρδου, άνιθου και μαϊντανού, 
συστατικά για λαχταριστό τζατζίκι.

Ειδική σύνθεση μπαχαρικών και λαχανικών για 
πλούσια γεύση στον τραχανά.

Τα απαραίτητα συστατικά που θα δώσουν ένταση 
και υπέροχη γεύση στη φασολάδα.

Καρύκευμα με δεντρολίβανο και μαϊντανό που θα 
χαρίσουν στο ψάρι μοναδική γεύση και άρωμα.

Μοναδικό μίγμα από πάπρικα και αρωματικά φυτά.

Εξαιρετικό μίγμα από ρίγανη και καπνιστή πάπρικα 
που θα απογειώσει τα κρεατικά σας.

Μίξη λαχανικών για υπέροχο αποτέλεσμα.
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Καρυκεύματα

Διεθνής Κουζίνα

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών

Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

1kg

1kg

1kg

1kg

Angus Burger

Argentina

Baharat

Berbere

Συνδυασμός μπαχαρικών για τέλειο αποτέλεσμα στο 
angusburger.

Ιδιαίτερο μίγμα μπαχαρικών όπως Μπούκοβο Γλυκό, 
Κρεμμύδι, Μαϊντανός, για τέλεια γεύση στα κρεατικά 
σας.

Εξαιρετικό καρύκευμα από πάπρικα, γαρύφαλλο και 
μοσχοκάρυδο.

Ειδική μίξη από γαρύφαλλο, κάρδαμο και γλυκάνισο 
συνιστούν το καρύκευμα Berbere.

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

1kg

1kg

1kg

1kg

Chicken - Curry

Chimichuri

Curry - Madras

Decor - Spices

Σύνθεση για κοτόπουλο με βάση το κάρυ, για 
πλούσιο γευστικό αποτέλεσμα.

Ειδικό μίγμα μπαχαρικών που δίνει στη σάλτσα 
chimichuri το γνωστό και ιδιαίτερο γευστικό της 
χαρακτήρα.

Μίγμα από Κύμινο, πιπερόριζα και μαύρο πιπέρι 
δίνει ξεχωριστό άρωμα και γεύση.

Σύνθεση που φροντίζει για την άψογη διακόσμηση 
του πιάτου, αλλά και για ιδιαίτερες πινελιές στη 
γεύση.
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Καρυκεύματα

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

0,5-1,5%

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Five - Spices

Garam Masala

Tikka Masala

Harissa

Herbs De Province

Tandoori

Savana

Zaatar

Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

Γλυκάνισος, σετσουάν, κανέλα και άλλα μπαχαρικά 
διαμορφώνουν ένα καρύκευμα που δίνει ιδιαίτερο 
χαρακτήρα στο γευστικό αποτέλεσμα.

Κόλιανδρος, κύμινο, γαρύφαλλο. Μοναδικές 
μυρωδιές και γεύσεις για πολλούς μαγειρικούς 
πειραματισμούς.

Γευστικό καρύκευμα από κιτρινόριζα, κόλιανδρο 
και τσιμένι, προερχόμενο από την ινδική κουζίνα.

Ιδιαίτερο καρύκευμα από chilli που δίνει πικάντικη 
πινελιά στη γεύση.

Μίγμα μπαχαρικών με γαλλική προέλευση που 
χαρίζει ξεχωριστή γεύση στα γαστρονομικά 
δημιουργήματα.

Ιδιαίτερο γευστικό μίγμα από κιτρινόριζα, κρεμμύδι 
και πάπρικα, από την ινδική κουζίνα.

Ειδική σύνθεση μπαχαρικών που προσφέρει 
πλούσια και γεμάτη γεύση.

Μίγμα από σουσάμι, θυμάρι, μαντζουράνα 
συνιστούν το καρύκευμα Zaatar.



36.

Φρυγανιές
Από τριμμένη Γαλέτα, μέχρι Φρυγανιά για Πανάρισμα και Κουρκούτι 
για Σνίτσελ, αυτή η σειρά προϊόντων προσφέρει μεγάλη ποικιλία 
μιγμάτων που ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά όρια και δίνουν νέες 
μυρωδάτες πινελιές που απογειώνουν τα παρασκευάσματά σας. Η γεύση 
εμπλουτίζεται με μικρές δόσεις αρωματικών φυτών, μπαχαρικών, 
καρυκευμάτων, ενώ η διαδικασία του παναρίσματος γίνεται απλή και 
αποτελεσματική. Το τελικό σας παρασκεύασμα αναμφίβολα αποκτά 
υπέροχη γεύση, ιδανική υφή και σφραγίζεται ποιοτικά από την 
μακροχρόνια εμπειρία της Παπαδημητρίου Α.Β.Ε.Ε.
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Φρυγανιές

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από 
περισσότερες από μία χώρες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών

Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

Εξαρτάται από 
την συνταγή

Εξαρτάται από 
την συνταγή

Κουρκούτι: 1000g, 
Νερό: 300g

Εξαρτάται από την 
συνταγή

Εξαρτάται από 
την συνταγή

Κατά προτίμηση 

Κατά προτίμηση

Κατά προτίμηση 

Κατά προτίμηση 

Εξαρτάται από 
την συνταγή

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Γαλέτα Τριμμένη

Τρίμμα Άρτου

Μίγμα Φρυγανιάς

Κουρκούτι για Σνίτσελ

Φρυγανιά με Δημητριακά

Φρυγανιά Tricolore

Φρυγανιά Πανέ Άσπρη

Φρυγανιά Πανέ Άσπρη 
«Arizona» με αρωμ. Φυτά

Φρυγανιά Πανέ Άσπρη 
«Mexico» Πικάντικη

Φρυγανιά Πανέ Άσπρη με 
Άρωμα Τυριού

Φρυγανιά Πανέ Άσπρη με 
Σουσάμι

Τρίμμα Γαλέτας με Υψηλή απορροφητικότητα 
ιδανική για προϊόντα κιμά.

Τρίμμα από ψωμί για όλες τις χρήσεις.

Μίγμα φρυγανιάς για εφαρμογή σε σαλάτες.

Μίγμα για κουρκούτι για παρασκευή  πεντανόστιμου 
σνίτσελ.

Πανάρισμα που αποτελείται από φρυγανιά και corn-
flakes, που δίνει ιδιαίτερη και τραγανή επικάλυψη 
στο κρέας.

Τρίχρωμο μίγμα φρυγανιάς για εξαιρετική γεύση 
και εμφάνιση στο πανάρισμα.

Λευκή γαλέτα για όλες τις χρήσεις.

Μίγμα λευκής γαλέτας με ιδιαίτερα αρωματικά φυτά

Μίγμα λευκής γαλέτας με ρίγανη και τσίλι.

Έτοιμο μίγμα άσπρης φρυγανιάς με άρωμα Τυριού.

Έτοιμο μίγμα άσπρης γαλέτας, σουσαμιού και 
μηκονόσπορου για εξαιρετικό παναρισμένο κρέας 
ή ψάρι.  

Εξαρτάται από 
τη συνταγή
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Φρυγανιές

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών

	 Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

Κατά προτίμηση 

Κατά προτίμηση 

Κατά προτίμηση 

Κατά προτίμηση 

Εξαρτάται από την 
συνταγή

Εξαρτάται από 
την συνταγή

Κατά προτίμηση

Εξαρτάται από 
την συνταγή

Εξαρτάται από 
την συνταγή

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Φρυγανιά πανέ 
Άσπρη «Acapulco» με 
αρωματικά φυτά

Φρυγανιά Πανέ Κίτρινη

Φρυγανιά Πανέ Κίτρινη 
«Mexico» Πικάντικη

Φρυγανιά Πανέ Κίτρινη 
με Άρωμα Τυριού

Φρυγανιά Πανέ Κίτρινη 
με Σουσάμι

Φρυγανιά Πανέ Κίτρινη 
«Acapulco» με αρωματικά 
φυτά 

Φρυγανιά Πανέ Κίτρινη 
«Arizona» με αρωματικά 
Φυτά

Φρυγανιά Πανέ 
Πορτοκαλί

Φρυγανιά Πανέ 
Πορτοκαλί «Arizona» με 
Αρωματικά Φυτά

Έτοιμο Μίγμα άσπρης Γαλέτας με κρεμμύδι 
και μαύρο πιπέρι για υπέροχο γευστικό και 
εμφανισιακά αποτέλεσμα. 

Κίτρινη γαλέτα για κάθε χρήση.

Εξαιρετικό πικάντικο μίγμα κίτρινης γαλέτας με 
ρίγανη και τσίλι.

Έτοιμο μίγμα κίτρινης φρυγανιάς με άρωμα Τυριού.

Έτοιμο μίγμα κίτρινης φρυγανιάς, σουσαμιού και 
μηκονόσπορου για υπέροχο αποτέλεσμα.

Έτοιμο Μίγμα κίτρινης Γαλέτας με κρεμμύδι 
και μαύρο πιπέρι για υπέροχο γευστικό και 
εμφανισιακά αποτέλεσμα.

Μίγμα κίτρινης γαλέτας με ιδιαίτερα αρωματικά 
φυτά

Μίγμα από πορτοκαλί γαλέτα, για όλες τις χρήσεις.

Μίγμα παναρίσματος με κιτρινόριζα και κόλιανδρο 
για πλούσιο σε γεύση αποτέλεσμα.



39.

Φρυγανιές

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες

	 Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

Κατά προτίμηση 

Εξαρτάται από 
την συνταγή

Εξαρτάται από την 
συνταγή

Εξαρτάται από την 
συνταγή

Εξαρτάται από την 
συνταγή

Εξαρτάται από την 
συνταγή

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Φρυγανιά Πανέ 
Πορτοκαλί «Mexico» 
Πικάντικη

Φρυγανιά Πανέ 
Πορτοκαλί με Άρωμα 
Τυριού

Φρυγανιά Πανέ 
Πορτοκαλί με Σουσάμι

Φρυγανιά Πανέ 
Πορτοκαλί «Acapulco» 
με αρωματικά φυτά 

Φρυγανιά KR-2

Φρυγανιά Texturizado 
6850-B

Πορτοκαλί γαλέτα αναμειγμένη με ρίγανη και τσίλι 
για πικάντικη πινελιά στο πανάρισμα. 

Έτοιμο μίγμα πορτοκαλί φρυγανιάς με άρωμα 
Τυριού.

Μοναδικό μίγμα πορτοκαλί φρυγανιάς με 
μηκονόσπορο και σουσάμι.

Έτοιμο Μίγμα πορτοκαλί Γαλέτας με κρεμμύδι 
και μαύρο πιπέρι για υπέροχο γευστικό και 
εμφανισιακά αποτέλεσμα.

Ελαφρύ & εύθραυστο προϊόν άσπρου χρώματος, 
ιδανικό για hamburgers και προϊόντα κρέατος, 
αλλαντικά, σούπες, αφυδατωμένα προϊόντα, κ.α.

Ελαφρύ & εύθραυστο προϊόν άσπρου χρώματος, 
ιδανικό για hamburgers και προϊόντα κρέατος, 
αλλαντικά, σούπες, αφυδατωμένα προϊόντα, κ.α.
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Βοηθητικές Ύλες Τροφίμων
Πρόκειται για μια ομάδα προϊόντων απαραίτητη για το πελατολόγιό 
μας, καθώς η συστηματοποίηση της παραγωγής τροφίμων απαιτεί 
γρήγορη και ασφαλή παρασκευή τελικών προϊόντων, καθώς και συνεχή 
ενημέρωση για τις νέες ανάγκες. Στην Παπαδημητρίου Α.Β.Ε.Ε. δίνουμε 
απαντήσεις στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις των πελατών μας, με 
τη μεγάλη και στοχευμένη επιλογή των Βοηθητικών Υλών και των 
πρόσθετων συστατικών που απαιτεί η βιομηχανία τροφίμων. 



41.

Βοηθητικές Ύλες Τροφίμων

Προϊόν	 Δοσολογία	 Συσκ.

Guar Gum

Ham Brine

HVP Type Roast - Beef

HVP Type Roast - Chicken

Mix Special 0.5% / 1%

S.A.P.P.

S.T.P.P.

Αλάτι

Αλεύρι

Αμμωνία Διττανθρακική

Άμυλο Αραβοσίτου

Άμυλο Γεώμηλων

Ασκορβίκο Νάτριο

Αυγό Πλήρες Σκόνη

Γάλα Μακράς Διάρκ. 7,5%

Γαλακτικό Νάτριο

Γλουταμινικό Μονονάτριο

Δεξτρόζη

Ερυθορβικό Νάτριο

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από 
περισσότερες από μία χώρες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Κατά προτίμηση

Κατά προτίμηση

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Κατά προτίμηση

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Κατά προτίμηση

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Κατά προτίμηση

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Κατά προτίμηση

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία



42.

Βοηθητικές Ύλες Τροφίμων

Προϊόν	 Δοσολογία	 Συσκ.

Ζελατίνη

Καρμίνιο Ε-120

Καζεϊνικό Νάτριο

Καραγεννάνη

Κιτρικό Οξύ Ένυδρο / Άνυδρο

Κρεμόριο / Cream of Tartar

Μαγιά Ξερή

Μαλτοδεξτρίνη

Μελάνι Σουπιάς

Μπέικιν Πάουντερ

Ορός Γάλακτος Σκόνη

Πουρές Πατάτας Flakes

Πρωτεΐνη Σόγιας (Isolated)

Ροκανίδια Καπνίσματος

Σόγια Κιμάς

Σόδα Διττανθρακική

Σταθεροποιητής Χρώματος

Τροποιημένο Άμυλο για Ζεστή και Κρύα Χρήση

Υγρός Καπνός

Φυτικές Ίνες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Κατά προτίμηση

Κατά προτίμηση

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Κατά προτίμηση

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg



43.Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες

Προϊόν

Προϊόν

21,5cm X 3,5mm

21,5cm X 4,0mm

24 cm X 4,0mm

30,0cm X 4,0mm

15,0cm X 3,0mm με χειρολαβή

24,0cm X 4,0mm με χειρολαβή

20,0 cm X 4,0mm χωρίς μύτη

16,0cm X 3,5mm χωρίς μύτη

24,0cm X 4,00mm χωρίς μύτη τετράγωνο

3-12 Κόκκινο

3-14 Κόκκινο

3-16 Κόκκινο

3-12 Άσπρο

3-14 Άσπρο

3-16 Άσπρο

Ξυλάκια για σουβλάκια

Δίχτυα για ρολό



44.

Dustings
Προϊόντα σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν με την μέθοδο της επίπασης 
όλες τις απαιτήσεις γεύσης, αρώματος αλλά και εμφάνισης σε snack  και 
ξηρούς καρπούς. Τα προϊόντα αυτά μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν 
ώστε να καλύπτουν ακριβώς τις απαιτήσεις του πελάτη μας για κάθε 
προϊόν ξεχωριστά.



45.

Dustings

Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.

εξαρτάται από 
την εφαρμογή.

εξαρτάται από 
την εφαρμογή.

εξαρτάται από 
την εφαρμογή.

εξαρτάται από 
την εφαρμογή.

εξαρτάται από 
την εφαρμογή.

εξαρτάται από 
την εφαρμογή.

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Dusting Bacon

Dusting BBQ

Dusting Chilies

Dusting Pizza

Dusting Καπνιστής 
πάπρικας - Τυριού

Dusting Πάπρικα

Dusting με χαρακτηριστική γεύση και άρωμα Bacon. 
Ιδανικό για όλα τα snack.

Γλυκόξινο Dusting με κλασική γεύση Αμερικάνικης 
BBQ. Ιδανικό για όλα τα snack.

Dusting με δυνατή γεύση πάπρικα και βοτάνων, 
που συνοδεύεται από ισορροπημένο πικάντικο chili. 
Ιδανικό για όλα τα snack.

Dusting με χαρακτηριστική γεύση και άρωμα Ιταλικής 
πίτσας. Ιδανικό για όλα τα snack.

Dusting με δυνατή γεύση καπνιστής πάπρικα, 
πραγματικού τυριού και κάρυ. Ιδανικό για όλα τα 
snack.

Dusting με δυνατή γεύση, άρωμα, και χρώμα πάπρικα. 
Ιδανικό για όλα τα snack.

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από 
περισσότερες από μία χώρες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών



46.

Αφυδατωμένα λαχανικά
Λαχανικά σε κομμάτια, σκόνη, φύλλα, σε σπόρους... Γευστικές εκπλήξεις  
και αρώματα, δίνουν  με ευκολία στις δημιουργίες σας  τη γεύση και 
τη διακόσμηση  που επιθυμείτε.  Με την κατάλληλη συσκευασία και 
τη σωστή συντήρηση τους, τα Αφυδατωμένα Λαχανικά διατηρούν 
αναλλοίωτο το άρωμά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, 
η πολυετής συνεργασία της εταιρίας μας με επιλεγμένους οίκους του 
εξωτερικού, εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα των αφυδατωμένων 
λαχανικών.



47.

Αφυδατωμένα λαχανικά

Προϊόν	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg 

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

Καρότο Flakes και Σκόνη

Κρεμμύδι Flakes και Σκόνη

Κρεμμύδι Granules

Παντζάρι Σκόνη

Πιπεριά Κόκκινη Granules

Πιπεριά Πράσινη Granules

Πιπεριά Πράσινη Jalapenoª

Πράσο Άσπρο και Πράσινο

Σέλινο Σπόρος

Σέλινο Φύλλο

Σκόρδο Flakes και Σκόνη

Σκόρδο Granules

Σπανάκι Φύλλο και Σκόνη

Σπαράγγι Σκόνη

Σχοινόπρασο

Τομάτα Granules

Τομάτα Λιαστή

Τομάτα Σκόνη

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από 
περισσότερες από μία χώρες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών



48.

Gourmet Προϊόντα
Διερευνώντας τις ανάγκες και τις τάσεις της σύγχρονης βιομηχανίας 
τροφίμων, έχουμε εμπλουτίσει τη συλλογή μας με προϊόντα  που 
δίνουν στα παρασκευάσματα σας την ιδιαίτερη λεπτομέρεια που θα τα 
αναδείξει. Αναγνωρίζοντας τον τομέα της μαγειρικής σαν μια ακόμα 
τέχνη, διαθέτουμε για εσάς μοναδικά υλικά, σπάνια είδη αλατιού και 
ποικιλίες αφυδατωμένων μανιταριών σε μικρά κομμάτια ή σκόνη, που 
θα ανεβάσουν τις δημιουργίες σας σε υψηλά γευστικά επίπεδα. Στη 
Gourmet συλλογή μας θα βρείτε επιπλέον αποξηραμένα φρούτα και 
ξηρούς καρπούς  με πλούσια γεύση και θρεπτική αξία, συσκευασμένα 
από την εταιρία μας με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να διατηρήσουν τα 
μοναδικά τους χαρακτηριστικά.



49.

Gourmet

Προϊόν	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg 

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

Celery Salt

Salt & Herbs

Salt & Spices

Αρωματικών Φυτών Flakes

Ιμαλαΐων Fine Mediterranean Herbsª

Ιμαλαΐων Fineª

Ιμαλαΐων Granules Pepper Mixª

Ιμαλαΐων Granulesª

Καπνιστό

Κόκκινο Χαβάης

Κύπρου Flakes

Περσικό Μπλε

Αλάτι

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από 
περισσότερες από μία χώρες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών



50.

Gourmet

Προϊόν	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

Προϊόν	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg 

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

Agaricus Bisporus (Champignon) Granules / Powder

Auricolaria Mesenterica (Black fungur) Granules / Powder

Boletus Edulis, Group (Boletus) Granules / Powder

Boletus Luteus (Butter Mushrooms) Granules / Powder

Craterellus Cornucopioides (Black trumpets) Granules / 
Powder

Lentinus Edodes (Shitake) Granules / Powder

Morchella, Group (Morels) Granules / Powder

Pleurotus Ostreatus (Pleuroto) Granules / Powder

Ghia

CornFlakes 

Cranberries

Goji Berries

Μανιτάρια

Berries-Seeds

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών



51.

Gourmet

Προϊόν	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg 

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

κατά προτίμηση 1kg

Inca Berries

Ανανάς Αποξηραμένος Φέτες

Αρώνια

Γκρέιπ Φρουτ Αποξηραμένες Φέτες

Ιπποφαές

Κινόα

Κουκουνάρι

Λεμόνι Αφυδατωμένο σε Κύβους

Λεμόνι Αφυδατωμένο σε Φέτες

Μήλο Αφυδατωμένο Φέτες

Νιφάδες Βρώμης 

Πορτοκάλι Αφυδατωμένο σε Κύβους

Πορτοκάλι Αφυδατωμένο σε Φέτες

Πίτουρο Βρώμης

Σταφίδα Ξανθή

Σταφίδα Μαύρη

Φαγόπυρο

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες
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Τσάι
Το παγκοσμίως διαδεδομένο ρόφημα με ιστορική προέλευση από την 
Κίνα, έρχεται σε 5 διαφορετικές κατηγορίες  για να ικανοποιήσει όλες 
τις γευστικές προτιμήσεις και αρωματικές επιθυμίες: Τσάι Rooibos, 
Special, Πράσινο, Μαύρο, και Τσάι Φρούτων. Εξερευνήστε τα πλούσια 
αρώματα της συλλογής και τα εκλεπτυσμένα συστατικά των ποικιλιών, 
σφραγισμένα πάντα με την ποιότητα της Παπαδημητρίου Α.Β.Ε.Ε.



53.

Τσάι

	 Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από 
περισσότερες από μία χώρες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών

Τσάι πράσινο με γεύση 
κανέλα-πορτοκάλι

Τσάι πράσινο 
goji-ιπποφαές

Τσάι πράσινο με γεύση 
λεμόνι

Τσάι πράσινο με γεύση 
πορτοκάλι

Τσάι πράσινο με γεύση 
αγριοκέρασο

Τσάι πράσινο earl grey

Τσάι πράσινο «Brazil 
Mate»

Τσάι πράσινο 
ντεκαφεϊνέ Sencha 
Κίνας

Τσάι πράσινο Sencha  
Κίνας

Τσάι πράσινο Matcha

Τσάι Κίνας sencha, φλούδα πορτοκάλιού, άνθος 
μολόχας, safflower, πέταλα ηλίανθου, αρώματα.

Πράσινο τσάι, λεμονόχορτο, ιπποφαές, goji-berry, 
αρώματα.

Τσάι Κίνας sencha, φλούδα λεμονιού, 
λεμονόχορτο, αρώματα.

Τσάι Κίνας sencha, πέταλα πορτοκάλιάς, αρώματα.

Τσάι Κίνας sencha, κράνα (κράνα, ζάχαρη, φυτικά 
έλαια), αρώματα.

Τσάι Κίνας, shencha, πέταλα ρόδου, αρώματα.

Τσάι Πράσινο Mate.

Πράσινο τσάι Sencha ντεκαφεϊνέ.

Πράσινο τσάι Sencha.

Τσάι πράσινο Matcha.

Τσάι τζίνσενγκ
Τσάι Κίνας sencha, ανανάς (ζάχαρη), τζίντζερ, 
τζίνσενγκ, αρώματα.



54.

Τσάι

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών

	 Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

Τσάι φρούτων με γεύση 
λεμόνι

Τσάι φρούτων με γεύση 
φράουλα-βατόμουρο

Τσάι φρούτα του 
«Χειμώνα»

Τσάι φρούτων με γεύση 
ιπποφαές

Τσάι φρούτων με γεύση 
φράουλα-ακτινίδιο

Τσάι φρούτων με γεύση 
μήλο-βατόμουρο

Τσάι φρούτων κεράσι-
μπανάνα

Τσάι φρούτων μήλο-
πορτοκάλι 

Τσάι φρούτων τούρκικο 
μήλο

Τσάι cocktail κόκκινων 
φρούτων

Τσάι φρούτων του 
δάσους

Μήλο, papaya, σαμπούκο άνθος, ανανάς, ιβίσκος, 
βατόμουρο, σμέουρο, αρώματα.

Μήλο, φλούδα πορτοκάλι, ιβίσκος, φύλλα 
βατόμουρο, γαρύφαλλο, τζίντζερ, γλυκάνισο, 
καρύδα, κανέλα, μάραθος, αμύγδαλο, σταφίδα, 
αρώματα. Περιέχει θειώδη.

Μήλο, άγριο τριαντάφυλλο, ιβίσκος, λεμονόχορτο, 
ιπποφαές, goji-berry, αρώματα.

Ιβίσκος, μήλο, σαμπούκο, άγριο τριαντάφυλλο, 
φράουλα, ακτινίδιο.

Μήλο, ιβίσκος, σαμπούκο, άγριο τριαντάφυλλο, 
βατόμουρο, κεράσι (άμυλο σίτου), φραμπουάζ, 
ιπποφαές, σταφίδα, αρώματα. Περιέχει θειώδη.

Ιβίσκος, ανανάς, φραγκοστάφυλο, μπανάνα, κεράσι, 
αρώματα.

Ιβίσκος, παπάγια, μήλο, κυνόροδο, πορτοκάλι, 
ανανάς, ιπποφαές, πέταλα τριαντάφυλλου και 
ηλίανθου, σταφίδα, αρώματα. Περιέχει θειώδη.

Μήλο κομμάτια, βατόμουρο φύλλα, αρώματα.

Iβίσκος, σαμπούκος, ιπποφαές, φραγκοστάφυλα, 
σταφίδα, αρώματα. Περιέχει θειώδη.

Iβίσκος, μήλο, σαμπούκος, άγριο τριαντάφυλλο, 
φραμπουάζ, βατόμουρο καρποί και φύλλα, 
ιπποφαές, φράουλα, σταφίδα, αρώματα. Περιέχει 
θειώδη.

Μήλο, άγριο τριαντάφυλλο, φλούδα λεμόνιού, 
φλούδα πορτοκαλιού, λεμονόχορτο, κιτρικό οξύ, 
αρώματα.

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg



55.

Τσάι

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες

	 Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

Τσάι φρούτων 
«Christmas Tea»

Τσάι φρούτων με γεύση 
πορτοκάλι

Τσάι φρούτων 
αγριοκέρασο - 
κράνμπερι

Τσάι φρούτων με γεύση 
ροδάκινο

Λευκό Τσάι Κίνας Pai 
Mu Tan

Τσάι Μαύρο

Τσάι «Νύχτες 
Ανατολής»

Τσάι Μαύρο με γεύση 
φρούτα του δάσους

Τσάι Rooibos με γεύση 
βανίλια-κανέλα

Τσάι Rooibos με γεύση 
κάρδαμο-πορτοκάλι

Τσάι Rooibos με γεύση 
λεμονιού

Τσάι Rooibos Choice 
Grade

Τσάι Rooibos με γεύση 
ανανά - καρύδα

Ιβίσκος, παπάγια, μήλο, κυνόροδο, πορτοκάλι, 
ανανάς, ιπποφαές, πέταλα τριαντάφυλλου και 
ηλίανθου, σταφίδα, κανέλα Κεϋλάνης, αρώματα. 
Περιέχει θειώδη.

Φλούδα πορτοκαλιού, μήλο, αρώματα, ιβίσκος, 
άγριο τριαντάφυλλο, βύσσινο, κράνμπερι.

Αγριοκέρασο, κράνμπερι, φλούδα πορτοκαλιού, 
μήλο, Αρώματα, ιβίσκος, άγριο τριαντάφυλλο.

Μήλο, papaya, mango, πέταλα ηλίανθου, αρώματα.

Άσπρο τσάι.

Τσάι Μαύρο

Μαύρο τσάι, τσάι sencha, σταφίδα, παπάγια 
(παπάγια, ζάχαρη), πέταλα ρόδου, άνθη μολόχας, 
πέταλα ηλίανθου, αρώματα.

Μαύρο τσάι, καρπός σαμπούκου, βατόμουρο, 
φραμπουάζ, αρώματα.

Rooibos, μαύρο τσάι, πέταλα ηλίανθου, safflower, 
αρώματα.

Rooibos, κάρδαμο, πιπέρι, γαρύφαλλο, βανίλια, 
αρώματα.

Rooibos, φλούδα λεμόνιού, λεμονόχορτο, 
αρώματα.

Τσάι Rooibos.

Rooibos (82%), ανανάς (ανανάς Ζάχαρη), καρύδα, 
ηλίανθος, αρώματα.

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

12-15gr
σε 1lt νερό

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

3-4 λεπτά
στους 1000C

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg



56.

Μίγματα για ζωμούς
Οι ζωμοί αποτελούν πλέον βασικό συστατικό σε κάθε γαστρονομική 
δημιουργία, καθώς εμπλουτίζουν τη γεύση και χαρίζουν πολυπλοκότητα. 
Συνδυάζοντας τα ποιοτικά υλικά με την εμπειρία και την τεχνογνωσία, 
δημιουργήσαμε μία σειρά Μιγμάτων για Ζωμούς σε Πάστα και Σκόνη με 
μοναδικές γεύσεις και αρώματα, που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη 
δημιουργία ενός πλούσιου σε γεύση αποτελέσματος.



57.

Μίγματα για ζωμούς

Μίγματα για ζωμούς σε Σκόνη

Μίγματα για ζωμούς σε Πάστα

	 Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

	 Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

20gr/1 lt νερού

20gr/1 lt νερού

20gr/1 lt νερού

20gr/1 lt νερού

20gr/1 lt νερού

20gr/1 lt νερού

1kg

1kg

1kg

1,2kg
5kg

1,2kg
5kg

1,2kg
5kg

Μίγμα για Ζωμό Κότας

Μίγμα για Ζωμό 
Λαχανικών

Μίγμα για Ζωμό Βοδινού

Μίγμα για Ζωμό Κότας

Μίγμα για Ζωμό 
Λαχανικών

Μίγμα για Ζωμό Βοδινού

Ιδανικό γευστικό μίγμα  για ζωμό κοτόπουλου σε 
σκόνη.

Γευστικά λαχανικά και μυρωδικά συνθέτουν ένα 
μίγμα για ζωμό, σε μορφή σκόνης.

Μίγμα για ζωμό σε μορφή σκόνης με έντονη γεύση 
βραστού Βοδινού.

Μίγμα σε μορφή πάστας για ζωμό με ενισχυμένη 
γεύση κοτόπουλου.

Μίγμα για ζωμό επιλεγμένων λαχανικών και 
μυρωδικών σε μορφή πάστας, κατάλληλο για 
πλήθος εφαρμογών.

Μίγμα για ζωμό βοδινού με δυνατή γεύση, 
συμπυκνωμένη σε μορφή πάστας.

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από 
περισσότερες από μία χώρες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών



58.

Αφυδατωμένες Σούπες
Η εγρήγορση και η διαρκής έρευνα της εταιρίας μας, οδήγησε 
στη διαμόρφωση προϊόντων όπως οι Αφυδατωμένες Σούπες, που 
συνδυάζουν την πλούσια γεύση, αλλά και τη μεγάλη ευκολία στην 
παρασκευή τους. Βελουτέ, διαυγείς, ή “δεμένες”, ικανοποιούν όλες 
τις προτιμήσεις και αποτελούν ιδανική επιλογή για κάθε εποχή του 
χρόνου. Η γευστική υπεροχή τους συνδυάζεται με την ξεχωριστή υφή 
και εμφάνιση και το αποτέλεσμα είναι απολύτως λαχταριστό.



59.

Αφυδατωμένες Σούπες

	 Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

80gr/1 lt
νερού

80gr/1 lt
νερού

80gr/1 lt
νερού

80gr/1 lt
νερού

80gr/1 lt
νερού

80gr/1 lt
νερού

80gr/1 lt
νερού

80gr/1 lt
νερού

80gr/1 lt
νερού

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

Ελαφρώς δεμένη σούπα κοτόπουλου, με εξαιρετική 
γεύση και εμφάνιση.

Διαυγής σούπα κρεμμυδιού με εκλεκτή γεύση.

Σούπα με βελουτέ υφή και τη νοστιμιά του 
μανιταριού.

Υπέροχη σούπα λαχανικών με ζυμαρικά.

Γευστική βελούδινη σούπα με κομματάκια από 
ανθούς μπρόκολου.

Βελουτέ γευστική σούπα με επιλεγμένα μυρωδικά 
και αρωματικά φυτά.

Κρεμώδης απολαυστική σούπα με πλούσια γεύση 
σέλινου.

Ξεχωριστή βελουτέ σούπα με άρωμα και γεύση 
σπαραγγιού.

Λαχταριστή σούπα κρέμας με μεστή γεύση τομάτας. 

Κοτόσουπα

Κρεμμυδόσουπα

Μανιτάρι κρέμα

Μινεστρόνε

Μπρόκολο κρέμα

Μυρωδικών

Σέλινο κρέμα

Σπαράγγι κρέμα

Τομάτας

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από 
περισσότερες από μία χώρες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών



60.

Σάλτσες Αφυδατωμένες
Οι σάλτσες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο στη μαγειρική τέχνη, μιας 
και συμπεριλαμβάνεται σε εκατοντάδες συνταγές. Μέσα από γευστικούς 
πειραματισμούς, δημιουργήσαμε μία μεγάλη ποικιλία από σάλτσες που 
διακρίνονται για την εξαιρετική τους ποιότητα, την ευκολία στη χρήση 
τους, αλλά και το διεθνή τους χαρακτήρα, καθώς  εμπνευστήκαμε από 
γεύσεις και αρώματα όλου του κόσμου. Οι Aφυδατωμένες Σάλτσες μας 
αποτελούν την ιδανική λύση για γρήγορες εφαρμογές, χαρίζοντας ένα 
τέλειο γευστικό και αισθητικό αποτέλεσμα.



61.

Σάλτσες Αφυδατωμένες

	 Προϊόν	 Περιγραφή	 Δοσολογία	 Συσκ.	 Χρήση

120gr/1 lt νερού

150gr/1 lt νερού

100gr/1 lt νερού

150gr/1 lt νερού

150gr/1 lt νερού

150gr/1 lt νερού

140gr/1 lt νερού

140gr/1 lt νερού

140gr/1 lt νερού

80gr/1 lt νερού

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

1kg

A la cream

Bearnaise 

Demi-glace

Hollandaise

Καρμπονάρα

Κάρυ

Μανιταριών

Σαφράν

Τυριών

Ψητού Gravy

Λευκή βελούδινη σάλτσα με χαρακτηριστικό άρωμα 
κρέμας.

Κρεμώδης σάλτσα με χαρακτηριστική γεύση 
εστραγκόν. 

Πλούσια σκούρη σάλτσα κατάλληλη για όλα τα 
είδη κρεάτων.

Μίγμα για έτοιμη σάλτσα Hollandaise, με 
πληθωρική γεύση.

Λαχταριστή λευκή σάλτσα αρωματισμένη με τυρί 
και μπέικον, με ιταλικό ταπεραμέντο.

Σάλτσα κρέμας με κάρυ, εμπλουτισμένη με 
φρουτώδες άρωμα.

Απαλή σάλτσα κρέμας με υπέροχη γεύση 
μανιτάριού.

Εκλεκτή σάλτσα με χαρακτηριστική γεύση και 
άρωμα σαφράν.

Σάλτσα κρέμας με πλούσια, γεμάτη γεύση και 
άρωμα τυριών.

Πεντανόστιμη σάλτσα με απολαυστική γεύση και 
έντονο άρωμα ψητού κρέατος.

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από 
περισσότερες από μία χώρες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών



62.

Bio
Στην Παπαδημητρίου Α.Β.Ε.Ε. διαθέτουμε πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
για τη διάθεση βιολογικών προϊόντων. Επιμένουμε στην υψηλή 
ποιότητα των προϊόντων μας και φροντίζουμε να συνεργαζόμαστε 
μόνο με πιστοποιημένους προμηθευτές. Η συλλογή μας με βιολογικά 
προϊόντα εμπλουτίζεται συνεχώς και διαμορφώνεται ανάλογα με τις 
ανάγκες των πελατών και συνεργατών μας.



63.

Bio

	 Προϊόν	 Δοσολογία	 Χρήση

Βασιλικός Bio

Γαρύφαλλο αλεσμένο Bio

Γαρύφαλλο σπυρί recleaned Bio

Δεντρολίβανο Bio

Δυόσμος Bio

Κανέλα αλεσμένη Ινδονησίας Bio

Κανέλα αλεσμένη Κεϋλάνης Bio

Κιτρινόριζα αλεσμένη Bio 

Κόλιανδρος αλεσμένος Bio 

Κόλιανδρος σπυρί Bio

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από 
περισσότερες από μία χώρες

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών



64.

Bio

	 Προϊόν	 Δοσολογία	 Χρήση

Κρεμμύδι Granules 1-4mm Bio

Κρεμμύδι σκόνη Bio

Κύμινο αλεσμένο Bio

Λευκό πιπέρι αλεσμένο Bio

Λευκό πιπέρι σπυρι recleaned Bio

Μαϊντανός Bio

Μαύρο πιπέρι αλεσμένο Bio

Μαύρο πιπέρι σπυρι recleaned Bio

Μοσχοκάρυδο αλεσμένο 100% Pure Bio

Πάπρικα γλυκιά Bio

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

Πληθώρα συσκευασιών και μεγεθών



65.

Bio

	 Προϊόν	 Δοσολογία	 Χρήση

Πάπρικα καπνιστή Bio

Πιπερόριζα αλεσμένη Bio

Ρίγανη Bio

Σκόρδο Flakes Bio

Σκόρδο granules Bio

Σκόρδο σκόνη Bio

 
Τσάι πράσινο gunpowder Bio

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

κατά προτίμηση

Όλα τα εμπορεύματα προέρχονται από περισσότερες από μία χώρες



66.

Σημειώσεις








