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Εταιρικό Προφίλ

Εγκαταστάσεις | Προσωπικό

Ποιοι είµαστε...
Η Παπαδηµητρίου Α.Β.Ε.Ε. είναι µια οικογενειακή επιχείρηση µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, που µετρά σχεδόν 50 χρόνια 
εµπειρίας. Αντικείµενό µας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή, εµπορία, αντιπροσωπεία, παραγωγή και επεξεργασία µπαχαρι- 
κών, αρωµατικών φυτών, dustings και 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 4.000 τ.µ. στη Βι.Πε.Θ. Σίνδου, στους οποίους, µεταξύ άλλων 
συµπεριλαµβάνονται ο χώρος παραγωγής, οι αποθήκες εµπορευµάτων, ο έλεγχος ποιότητας, η αίθουσα σεµιναρίων 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.
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Συσκευασία | Προϊόντα Ιδιωτικής  Ετικέτας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Οι συσκευασίες µας, επιλεγµένες καταλλήλως για τα είδη 
που περιέχουν, διατηρούν τα προϊόντα µας αναλλοίωτα και 
ανεπηρέαστα. Για την εξυπηρέτηση των διαφορετικών 
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 εταιρίας σας, δίνει τη δυνατό- 
τητα εφαρµογής της δική σας ιδιωτικής ετικέτας στην 
επιθυµητή συσκευασία, διαµορφώνοντας έτσι ένα τελικό 
προϊόν σύµφωνα µε τις ανάγκες σας.

Τεχνολογία | Βελτίωση

Μαζί σχεδιάζουµε τα δικά σας προϊόντα

Η σύγχρονη βιοµηχανία τροφίµων είναι ένας τοµέας ο 
οποίος απαιτεί τη δική µας εγρήγορση και βελτίωση. 
Έχοντας σαν στόχο να βρισκόµαστε στο επίκεντρο των 
εξελίξεων, στo εργαστήριό µας πραγµατοποιούνται συνε- 
χείς έρευνες για νέα προϊόντα, νέα τεχνολογικά µέσα και 
εξελιγµένες διαδικασίες παραγωγής.

Μπορούµε να σχεδιάσουµε µαζί τα δικά σας καινοτόµα 
προϊόντα, προσαρµοσµένα στις ανάγκες της παραγωγικής 
σας διαδικασίας.

Ποιότητα | Βιολογικά Προϊόντα
Προτεραιότητά µας αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας 
των προϊόντων που διαχειριζόµαστε. Τηρώντας όλους τους 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, έχουµε αναπτύξει και 
εφαρµόσει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων 
σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ ISO 22000:2005, IFS και 
HALAL. Κατέχουµε επίσης πιστοποιητικό διάθεσης Bio 
προϊόντων. Οι µακροχρόνιες συµφωνίες µας, µε επι- 
λεγµένους οίκους του εξωτερικού και η προσεκτική 
αξιολόγηση των προµηθευτών µας, επιτυγχάνουν την 
κατάταξη των προϊόντων 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 παρασκευάσµατά σας, 
αρώµατα και γεύσεις από κάθε γωνιά της γης.
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Μπαχαρικά

Προϊόν ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

κατά προτίµηση 1 kgΆνθη Μοσχοκάρυδου

κατά προτίµηση 1 kgΑστεροειδές Γλυκάνισο

κατά προτίµηση 1 kgΒανίλια Fructus

κατά προτίµηση 1 kgΒανιλίνη Κρυσταλλική

κατά προτίµηση 1 kgΓαρύφαλλο Σπυρί / Αλεσµένο

κατά προτίµηση 1 kgΓλυκάνισο Σπυρί / Αλεσµένο

κατά προτίµηση 1 kgΙνδοκάρυδο

κατά προτίµηση 1 kgΚανέλα Ινδονησίας Ξύλο / Αλεσµένη

κατά προτίµηση 1 kgΚανέλα Ινδονησίας Ξύλο 5, 6, 8, 15, 20, 25, 50, 70 cm 

κατά προτίµηση 1 kgΚανέλα Κεϋλάνης Ξύλο / Αλεσµένη

κατά προτίµηση 1 kgΚανέλα Κεϋλάνης Ξύλο 5 cm

κατά προτίµηση 1 kgΚάρβι Σπυρί / Αλεσµένο

κατά προτίµηση 1 kgΚάρυ Ινδιών

κατά προτίµηση 1 kgΚάρδαµο Πράσινο Σπυρί / Αλεσµένο

κατά προτίµηση 1 kgΚάρυ - Μίγµα Μπαχαρικών

κατά προτίµηση 1 kgΚάρυ - Μίγµα Μπαχαρικών Κόκκινο

κατά προτίµηση 1 kgΚάρυ - Μίγµα Μπαχαρικών Πράσινο

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών. 7.



κατά προτίµηση 1 kgΚιτρινόριζα Kοµµένη / Σκόνη

Μπαχαρικά

Προϊόν ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

κατά προτίµηση 1 kgΜπούκοβο Πιπέρι Καυτερό Καπνιστό

κατά προτίµηση 1 kgΜπούκοβο Πιπέρι Γλυκό Καπνιστό

κατά προτίµηση 1 kgΜπούκοβο Πιπέρι Καυτερό / Αλεσµένο

κατά προτίµηση 1 kgΜπούκοβο Πιπέρι Γλυκό / Αλεσµένο

κατά προτίµηση 1 kgΜπαχάρι Σπυρί / Αλεσµένο

κατά προτίµηση 1 kgΜοσχοκάρυδο Σπυρί / Αλεσµένο

κατά προτίµηση 1 kgΜηκονόσπορος

κατά προτίµηση 1 kgΜαχλέπι Σπυρί / Αλεσµένο

κατά προτίµηση 1 kgΜαύρο Πιπέρι Σπυρί / Αλεσµένο

κατά προτίµηση 1 kgΜαυροσήσαµο

κατά προτίµηση 1 kgΜαστίχα Χίου / Αλεσµένη

κατά προτίµηση 1 kgΜάραθος Σπυρί / Αλεσµένος

κατά προτίµηση 1 kgΜακροπίπερο 

κατά προτίµηση 1 kgΛευκό Πιπέρι Σπυρί / Αλεσµένο

κατά προτίµηση 1 kgΚύµινο Σπυρί / Αλεσµένο

κατά προτίµηση 1 kgΚόλιανδρο Σπυρί / Αλεσµένο

Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.8.



Προϊόν ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

κατά προτίµηση 1 kgΠιπεράκι Κόκκινο Καυτερό 1-3 cm

κατά προτίµηση 1 kgΠιπεράκι Malawi

κατά προτίµηση 1 kgΠιπέρι Ανάµεικτο Σπυρί

κατά προτίµηση 1 kgΠιπέρι Cayenne

κατά προτίµηση 1 kgΠιπέρι Cubeba

κατά προτίµηση 1 kgΠιπέρι Isot

κατά προτίµηση 1 kgΠιπέρι Κόκκινο Γλυκό 50, 100, 160, 200 Asta

κατά προτίµηση 1 kgΠιπέρι Κόκκινο Γλυκό Καπνιστό 120 Asta

κατά προτίµηση 1 kgΠιπέρι Κόκκινο Καυτερό Chili

κατά προτίµηση 1 kgΠιπέρι Σετσουάν

κατά προτίµηση 1 kgΠιπερόριζα Ολόκληρη / Κοµµένη / Αλεσµένη

κατά προτίµηση 1 kgΠουλ Μπιµπέρ

κατά προτίµηση 1 kgΠράσινο Πιπέρι Σπυρί / Αλεσµένo

κατά προτίµηση 1 kgΣαφράν Κόκκινο Νηµατίδια

κατά προτίµηση 1 kgΡοζ Πιπέρι Σπυρί

κατά προτίµηση 1 kgΣουµάκ

κατά προτίµηση 1 kgΣουσάµι Αποφλοιωµένο

κατά προτίµηση 1 kgΣυνάπι Σπυρί / Αλεσµένο

κατά προτίµηση 1 kgΤσιµένι Σπυρί / Αλεσµένο

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες. 9.

Μπαχαρικά



Αρωματικά Φυτά
Στην Παπαδηµητρίου Α.Β.Ε.Ε. διαθέτουµε µια µεγάλη ποικιλία Αρωµα- 
τικών Φυτών. 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. Ανακαλύψτε την άριστη ποιότητα και το φρέσκο τους 
άρωµα.
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Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών. 11.

Αρωματικά Φυτά

Άνηθος

Βασιλικός Φύλλα / Σπασµένος

Σέλερι

Τίλλιο Φύλλα / Άνθη

Τσάι Βουνού

Προϊόν Προϊόν

Ρίγανη∆υόσµος Φύλλα / Σπασµένος

Εστραγκόν Φύλλα

∆αφνόφυλλα

∆εντρολίβανο

∆ίκταµο Κρήτης

Θρούµπι 

Θυµάρι

ΦασκόµηλοΛεµονόχορτο

Λιναρόσπορος

Λουΐζα Φύλλα

Μαϊντανός

Ματζουράνα 

Μέντα Φύλλα / Σπασµένη



Αγκινάρα Φύλλα 

Αγριάδα Ρίζα 

Άγρια Φράουλα

Αδίαντος

Αραρούτι

Άµπελος

Αµάραντος

Αγριµόνιο

Αγγελική Ρίζα 

Άγριο Τριαντάφυλλο 

Ακακία Φύλλα 

Αλθαία Ρίζα

Αλόη

Αµαµηλίς Φύλλα 

Άργιλος Άσπρος / Κόκκινος / Πράσινος 

Ασπερούλα 

Ασπρόριζα

Αχιλλέα Άνθη

Αψιθιά

Βαλεριάνα Ρίζα / Κοµµένη

Βαλλωτή

Βάτος Φύλλα / Ρίζα

Βερβερίς Ρίζα

Βερµπάσκο Φύλλα

Βερµπένα

Βερόνικα

Βήχιο Φύλλα / Άνθος

Αρκτοστάφυλος 

Άρνικο Άνθη 

Αρπαγόφυτο Ρίζα

Αστράγαλος Ρίζα

Βίγκα

Βρυώνια Ρίζα

Γαϊδουράγκαθο Φύλλα / Κουκούτσι

Γάλιο

Γέον Ρίζα 

Γανόδερµα

Γεντιανή

Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.

Γεράνιο 

Γιασεµί Άνθη

Γίγκο ∆ίλοβο

Γιοχίµπ Φλοιός

Γκαλέγκα

Γκουαράνα Σκόνη

Γκι

Γκριντέλια

Γλοµπουλάρια Φύλλα

Αρωματικά Φυτά

Προϊόν Προϊόν
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Γλυκόριζα Ρίζα / Σκόνη

Γναφάλιο Άνθη

∆ρακόντια Ρίζα

Εκουϊζέτο

Ελίχρυσον Άνθη

Ελιά Φύλλα

Ελλέβορος Ρίζα

Επιλόβιο

Εριγκέρον

Ερνιάρια

Ερυθραία

Ευκάλυπτος

Ευπατόριο

Ευφραζία

∆αφνοκούκουτσα

Εχινάτσια Ρίζα

Ζεντοάρια Ρίζα

Ηλίανθος

∆ιοσκούρια Ρίζα

Ιβίσκος

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.

Ινούλα Ρίζα

Ιτιά Φύλλα

Καλαµόριζα

Καλέντουλα

Καψέλλα

Κεδροκούκουτσο

Κεδρόξυλο

Κενταύριο Άνθη Μπλε

Κισσός Φύλλα

Κιχώριον Φύλλα

Κυπαρισσάκι

Κυπαρίσσι Σπόροι

Λάµιουµ

Λάπαθο

Λαπάτσο

Λεβάντα

Λεόνουρος

Κουµαριά Φύλλα

Κράταιγος Φύλλα

Κυδωνιά Σπόροι

Γύµνεµα

Ιπποκαστανέα

Κασκάρα Σαγκράτα

Κέδρο

Κίστας

Κολλιτσίδα

Προϊόν Προϊόν

13.

Αρωματικά Φυτά



Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.

Μουστάκια Καλαµποκιού

Μπετούλα Φύλλα

Μπουράντζα

Μύρτιλλος

Νεπέτα Φύλλα

Νούφαρο Ρίζα

Νταµιάνα

Ντιτζιτάλις Φύλλα

Ονώνις Ρίζα

Παιωνία Ρίζα

Πλατάνγκο

Πολύγωνο Ρίζα

Ποτεντίλη Ρίζα

Πουλµονάρια Φύλλα

Πριµούλα Ανθός

Προυνέλα

Προύνους Σπινόζα Καρποί

Ράµνος Καρποί

Ρατάνια Ρίζα

Ρεβέντι

Ρείκη Άνθη

Ροδοπέταλα Κόκκινα / Ροζ

Πασιφλώρα

Πετασίτης Ρίζα

Πικραµύγδαλο Καρποί

Πικρόξυλο

Ρούµεξ

Σαλέπι Ρίζα / Αλεσµένο

Σαµπούκος Άνθη / Καρποί

Σανικούλα

Πιλόκαρπος Φύλλα

Σανταλόξυλο Κόκκινο

Σελαγινέλα

Σαξιφράγκα Ρίζα

Λάπαθο

Λεύκη Μπουµπούκι

Λοµπέλια

Λυκίσκος

Λυκοπόδιο

Μάκα

Μαρούβιο

Μελισσόχορτο

Μηνύανθος Φύλλα

Μολόχα Μπλε / Μαύρη

Αρωματικά Φυτά

Προϊόν Προϊόν

14.
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Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες. 15.

Αρωματικά Φυτά

Προϊόν Προϊόν

Σεντέλλα

Σερενόα Καρποί

Σκόρδο Άγριο

Σκορπιδόχορτο

Σολιντάγκο

Σπαθόχορτο

Σπειραία

Σπιρουλίνα

Τριαντάφυλλα Κίτρινα / Κόκκινα / Πορτοκαλί / Ροζ

Τριβόλι

Τριφύλλι

Τσιµένι Φύλλα

Τσουένι Ρίζα

Τσουκνίδα Ρίζα / Φύλλα

Ύσσωπος

Φλισκούνι

Φουµαριά

Φραγκάρια Φύλλα

Φραγκουλιά

Στέβια Φύλλα / Σκόνη

Σύµφυτο Ρίζα / Φύλλα

Σχινός Φύλλα

Σχιτάνδρα

Τανατσέτο

Φύκια

Χαµοµήλι Ανθός

Ταραξάκο Ρίζα / Φύλλα

Χαρούπια Καρποί

Χελιδόνιο

Χέννες

Χρυσάνθεµο Άνθη

Χρένο

Χαµαιδρυά

Φύλλα Αλεξανδρείας

Φύλλα Σιναµικής



Τα καινοτόµα προϊόντα Combi, αποτελούν πλήρη µίγµατα που χρησιµοποιού- 
νται σε παρασκευές κρεάτων, µε στόχο τη δική σας γρήγορη και ποιοτική 
εξυπηρέτηση. Πρόκειται για συνδυασµούς όλων των απαραίτητων συστατικών 
για τα εκάστοτε παρασκευάσµατα κρέατος, τα οποία 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. ∆ίνεται επίσης η δυνατότητα 
προσαρµογής και διαφοροποίησης των µιγµάτων σύµφωνα µε τις δικές σας 
επιθυµίες, δηµιουργώντας έτσι συνταγές για τα παρασκευάσµατά σας, όπως 
ακριβώς τα φαντάζεστε.

Combi

16.



Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

1 kg κιµάς
130 g Combi, 250 ml νερό. King Μπιφτέκι 1 kg

Πλήρες µίγµα για λαχταριστό µπιφτέκι. Άριστη βάση για 
όλα τα παρασκευάσµατα µε βάση τον κιµά. 

1 kg κιµάς, 250 g Combi,
400 ml νερό ή 1 kg κιµάς,
125 g Combi, 200 ml νερό.

Μπιφτέκι 1 kg
Κρεµµύδι, πάπρικα και ρίγανη συνιστούν το έτοιµο 
µίγµα Combi για πεντανόστιµο µπιφτέκι.

1 kg κιµάς, 200 g Combi,
300 ml νερό.Μπιφτέκι Σπιτικό 1 kg

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

1 kg κιµάς, 200 g Combi,
400 ml νερό ή 1 kg κιµάς,
125 g Combi, 200 ml νερό.

Μπιφτέκι ∆ηµητριακών 1 kg
Μοναδικό µίγµα Combi από νιφάδες βρώµης, 
κόλιανδρο, κρεµµύδι και πάπρικα, για εκλεκτό µπιφτέκι 
µε δηµητριακά.

1 kg κιµάς, 250 g Combi,
400 ml νερό, ή 1 kg κιµάς,
125 g Combi, 200 ml νερό.

Μπιφτέκι Super 1 kg
Έτοιµο µίγµα µε κρεµµύδι, ρίγανη, πιπέρι και άλλα 
αρωµατικά για σούπερ-γευστικό αποτέλεσµα.

1 kg κιµάς,
125 g Combi, 250 ml νερό.Μπιφτέκι Special 1 kg

Αυθεντική γεύση special µπιφτεκιού. Πλούσια γεύση και 
άρωµα από αρωµατικά φυτά της ελληνικής φύσης.

1 kg κιµάς,
200 g Combi, 300 ml νερό.Burger 1 kg

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

1 kg κιµάς,
70 g Combi, 120 ml νερό.Burger California 1 kg

Αυθεντική γεύση Αµερικάνικου burger.
Ιδανικό για µοσχαρίσιο κιµά.

1 kg κιµάς, 250 g Combi,
400 ml νερό ή 1 kg κιµάς, 
125 g Combi, 200 ml νερό.

Σουτζουκάκι 1 kg
Έτοιµο µίγµα µε κρεµµύδι, σκόρδο, κύµινο που χαρίζει 
απίθανη γεύση στα σουτζουκάκια.

1 kg κιµάς,
130 g Combi, 250 ml νερό.Σουτζουκάκι Σµυρναίικο 1 kgΠλήρες µίγµα για λαχταριστά σουτζουκάκια σµυρναίικα.

1 kg κιµάς, 125 g Combi,
200 ml νερό.Σεφταλιά 1 kg

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

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών. 17.
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Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Εξαρτάται από
την συνταγή.Ντονέρ 1 kg

Έτοιµο µίγµα για παρασκευή ντονέρ. Αναδεικνύει την 
γεύση του κρέατος.

1 kg κιµάς, 125 g Combi,
200 ml νερό.Κεµπάπ 02 1 kgΈτοιµο µίγµα Combi µε κρεµµύδι, πάπρικα και ρίγανη.

1 kg κιµάς, 125 g Combi,
200 ml νερό.Κεµπάπ Spicy 1 kg

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

1 kg κιµάς, 125 g Combi,
250 ml νερό.Κεφτεδάκι 1 kgΠαραδοσιακή γεύση, πλούσιο σε µαϊντανό και δυόσµο. 

1 kg κιµάς,
200 g Combi, 200 ml νερό.Μπιφτέκι Κοτόπουλο 1 kg

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

1 kg κιµάς,
125-150 g Combi,

200 ml νερό.
Μπιφτέκι Chicken 1 kg

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

1 kg φτερούγιες κοτόπουλου,
30 g Combi, 80 ml νερό.Chicken Wings 1 kg

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

1 kg κιµάς, 250 g Combi,
 400 ml νερό ή 1 kg κιµάς,
125 g Combi, 200 ml νερό.

Κεµπάπ 1 kgΈτοιµο µίγµα Combi µε κρεµµύδι, πάπρικα και ρίγανη 
για πεντανόστιµο αποτέλεσµα.

1 kg κιµάς,
85 g Combi, 150 ml νερό. Burger Κοτόπουλο 1 kgΠλήρες µίγµα για burger από κιµά κοτόπουλο.

1 kg κιµά θαλασσινών,
450 g Combi, 450 ml νερό

και 100 ml ελαιόλαδο. 
Μπιφτέκι Θαλασσινών  1 kgΠλήρες µίγµα για µπιφτέκι από χταπόδι ή θράψαλο.

Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.18.
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Σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.Λουκάνικο Ριγανάτο 1 kg

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

1 kg κιµάς,
200 g Combi, 150 ml νερό.

Λουκάνικο Χωριάτικο
µε Κρεµµύδι

1 kg
Ιδανική συνταγή για χωριάτικο λουκάνικο µε κρεµµύδι, 
ρίγανη και πάπρικα.

1 kg κιµάς,
200 g Combi, 150 ml νερό.

Λουκάνικο Χωριάτικο
µε Πιπεριά

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

1 kg κιµάς,
200 g Combi, 150 ml νερό.

Λουκάνικο Χωριάτικο
Τύπου Τζουµαγιάς

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

1 kg κιµάς,
200 g Combi, 150 ml νερό.

Λουκάνικο Χωριάτικο
µε Λεµόνι

Νόστιµο πλήρες µίγµα για χωριάτικο λουκάνικο µε 
κρεµµύδι και φλούδες λεµονιού. 1 kg

1 kg κιµάς,
200 g Combi, 150 ml νερό.

Λουκάνικο Χωριάτικο
µε Πορτοκάλι

1 kg
Εξαιρετικό έτοιµο µίγµα για χωριάτικο λουκάνικο µε 
κρεµµύδι και φλούδες πορτοκαλιού.

1 kg κιµάς,
200 g Combi, 150 ml νερό.

Λουκάνικο Χωριάτικο
µε Πράσο

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

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Εξαρτάται από
την συνταγή.Γύρος Κοτόπουλο 1 kg

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

Εξαρτάται από
την συνταγή.Γύρος Χοιρινός 1 kg

Έτοιµο µίγµα για εγγυηµένα σταθερό, γευστικό και 
τεχνικό αποτέλεσµα.

Σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.Λουκάνικο Βραστό 1 kg

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

1 kg κιµάς, 200 g Combi,
150 ml νερό.Λουκάνικο Κοτόπουλο 1 kgΈτοιµο µίγµα Combi για εύκολη παρασκευή γευστικού 

λουκάνικου κοτόπουλου.

Σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.Λουκάνικο Κρητικό 1 kg

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

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες. 19.
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Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Εξαρτάται από
την συνταγή.G400 1 kg

Σταθεροποιητής ιδανικός για γύρο, λουκάνικα και 
προϊόντα µε βάση τον κιµά. Αυξάνει την απόδοση και 
βελτιώνει την συνοχή των κρεατοσκευασµάτων. 

Εξαρτάται από
την συνταγή.ΖΜ 1 1 kg

Σταθεροποιητής για γύρο και παρασκευάσµατα κρέατος. 
Αυξάνει την απόδοση και βελτιώνει την συνοχή του 
γύρου. 

5 g/kg G100 1 kg
Μίγµα µε αντιµικροβιακή δράση, κατάλληλο για όλα τα 
παρασκευάσµατα κρέατος. 

Εξαρτάται από
την συνταγή.G110 1 kg

Σταθεροποιητής για προϊόντα µάλαξης ή ενεσαρισµένα 
προϊόντα.

Εξαρτάται από
την συνταγή.G600  1 kg

Σταθεροποιητής για παρασκευάσµατα κρέατος. Aυξάνει 
την απόδοση και βελτιώνει την υφή των 
κρεατοσκευασµάτων. 

Εξαρτάται από
την συνταγή.

Σταθεροποιητής για
Γύρο Κοτόπουλο 

1 kg
Σταθεροποιητής για γύρο κοτόπουλο. Άριστη 
συγκόλληση και απόδοση πριν και µετά το ψήσιµο.

Εξαρτάται από
την συνταγή.

Σταθεροποιητής για
Γύρο Χοιρινό 

1 kg
Σταθεροποιητής για άψογο αποτέλεσµα πριν και µετά το 
ψήσιµο.

2% ή εξαρτάται από
την συνταγή.Σταθεροποιητής Μ01 1 kg

Σταθεροποιητής για όλα τα προϊόντα µε βάση τον κιµά. 
Βελτιώνει την υφή, προσδίδοντας υψηλή συνοχή και 
ελαστικότητα πριν και µετά το ψήσιµο.

2% ή εξαρτάται από
την συνταγή.Σταθεροποιητής Γ01 1 kgΣταθεροποιητής για γύρο και παρασκευάσµατα κρέατος.

Σταθεροποιητές

Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.20.
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1 κιλό Combi,
2 lt νερόFalafel 1 kgΠλήρες µίγµα για  Falafel, πλούσιο σε µπαχαρικά και 

αρωµατικά φυτά.

1 κιλό Combi,
2 lt νερόΜπιφτέκι λαχανικών 1 kgΈτοιµη σύνθεση µε  λαχανικά και αρωµατικά φυτά, για 

γευστικό µπιφτέκι λαχανικών.

1 κιλό Combi,
2 lt νερόΛαχανικών BBQ 1 kg

Πλήρες µίγµα µε λαχανικά και αυθεντική γλυκόξινη 
γεύση BBQ. Το snack που έχει ξετρελάνει την νέα γενιά.

1 κιλό Combi, 
2 lt νερόΤοµατοκεφτές 1 kg

Πλήρες µίγµα για  Τοµατοκεφτέδες. Περιέχει 
αποξηραµένη τοµάτα και λαχανικά. Πλούσια γεύση και 
άρωµα τοµάτας.

Combi Λαχανικών
Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες. 21.
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Tο µαρινάρισµα του κρέατος είναι από τις παλαιότερες τεχνικές που συναντάµε στην 
ιστορία της γαστρονοµικής τέχνης. Στην Παπαδηµητρίου Α.Β.Ε.Ε. δηµιουργήσαµε 
µία  σειρά  από Υγρές Μαρινάδες  κατάλληλες  για  κάθε  είδος  κρέατος  και τρόπο 
µαγειρέµατος. Με τους σωστούς συνδυασµούς µπαχαρικών, αρωµατικών φυτών 
και 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. Με την απλή προσθήκη λαδιού προσφέρουν 
ένα πολύ ζουµερό αποτέλεσµα. Θα αναδείξουν τη γεύση και την υφή κάθε κρέατος, 
προσδίδοντας παράλληλα ένα σαφή αρωµατικό χαρακτήρα.

Μαρινάδες

22.



Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.

Προϊόν Περιγραφή

Μαρινάδα µε µπαχαρικά και βότανα, ιδανική για 
λεπτοκοµµένο γύρο κοτόπουλο και χοιρινό.

80-100 g/kg
κρέατος 1 kgΓύρος

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

60-80 g/kg
κρέατος 1 kgΣχάρας

Μοναδική γεύση πάπρικας και κάρυ για τέλεια 
µαριναρισµένο κρέας κοτόπουλου.

60-80 g/kg
κρέατος 1 kgΚοτόπουλο

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

60-80 g/kg
κρέατος 1 kgΜεσογειακή

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

60-80 g/kg
κρέατος 1 kgΜουστάρδας

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

60-80 g/kg
κρέατος 1 kgΜπύρας

Μαρινάδα µε µουστάρδα και µέλι. Ιδανική για 
κοτόπουλο και χοιρινό.

80-100 g/kg
κρέατος 1 kgΜουστάρδα Μέλι

Μαρινάδα µε κάρυ και φυσικό λάδι πορτοκαλιού. 80-100 g/kg
κρέατος 1 kgΚάρυ Πορτοκάλι

Μαρινάδες Λαδιού
∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Μαρινάδα µε πλούσια γεύση τυριού, για όλα τα είδη 
κρέατος.

80-100 g/kg
κρέατος 1 kgΤυριού

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

60-80 g/kg
κρέατος 1 kgΠαραδοσιακή

23.
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Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.

Λαχταριστή µαρινάδα µε τη γνωστή γεύση BBQ και 
καπνιστή πάπρικα.

60-80 g/kg
κρέατος 1 kgBBQ

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

60-80 g/kg
κρέατος 1 kgΓλυκόξινη

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

60-80 g/kg
κρέατος 1 kgΒασιλικού Σκόρδου

Φυσική γεύση τοµάτας, µε νότες βασιλικού και σκόρδου. 80-100 g/kg
κρέατος 1 kgΝαπολιτέν

Η σοκολάτα συναντά τα µπαχαρικά σε µια µαρινάδα που την 
νοστιµιά της δεν τη χωρά η φαντασία. Για όλα τα είδη κρέατος.

80-100 g/kg
κρέατος 1 kgChoco Spicy 

Μαρινάδα µε πλούσιο άρωµα βουτύρου και γεύση 
Ελληνικών αρωµατικών φυτών.

80-100 g/kg
κρέατος 1 kg

Μαρινάδα Βουτύρου
Αρωµατικών Φυτών 

Αρµονικός συνδυασµός αρωµατικών φυτών, µπαχαρικών, 
πλούσιας γεύσης και αρώµατος αυθεντικού Ιταλικού Espresso. 
Μια ξεχωριστή γευστική πρόταση για όλα τα είδη κρέατος.

60-80 g/kg
κρέατος 1 kgΜαρινάδα Espresso

Πικάντικη Μαρινάδα µε έντονο άρωµα πιπεριάς, για τους 
λάτρεις τις πικάντικης κουζίνας. Ιδανική για Μεξικάνικες 
παρασκευές και τηγανιές.

60-80 g/kg
κρέατος 1 kgΜαρινάδα Picante

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

24.
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1 kg

1 kg

1 kg

Μεσογειακής τηγανιάς

Μουστάρδας

Thai

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Μοναδική σάλτσα µε µίγµα αρωµατικών φυτών, ιδανική 
για τηγανιές.

60-70 g
(+100 ml νερό)

Πλούσια γεύση µουστάρδας µε προσθήκη κρεµµυδιού 
και σπόρων σιναπιού.

60-70 g
(+100 ml νερό)

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

60-70 g
(+100 ml νερό)

Σάλτσες αφυδατωμένες (Dry) για τηγανιές

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.

1 kg

1 kg

1 kg

Αρωµατικών Φυτών

Πουλερικών

Σχάρας

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

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

25 g σε 40 ml
νερό και

40 ml λάδι

25 g σε 40 ml
νερό και

40 ml λάδι

25 g σε 40 ml
νερό και

40 ml λάδι

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.

Μαρινάδες αφυδατωμένες (Dry)

25.

Μαρινάδες



Γεµίσεις έτοιµες για χρήση. Ισορροπηµένη γεύση για όλα τα γεµιστά παρασκευάσµατα κρέατος. Εξαιρετικά 
θερµοάντοχες, διατηρούν τον όγκο τους κατά το ψήσιµο. Ιδανικές για ρολό χοιρινό, γεµιστό κοτόπουλο, 
«σκεπαστά» παρασκευάσµατα µε µπόλια, κλέφτικο, και ρολό κιµά.

Η Παπαδηµητρίου Α.Β.Ε.Ε. κατάφερε να αναδείξει µε ένα διαφορετικό τρόπο τα µοναδικά χαρακτηριστικά των 
µπαχαρικών και των αρωµατικών φυτών, µέσα από µια σειρά λαδιών για επάλειψη. Λάδια εµπλουτισµένα µε 
φυσικά εκχυλίσµατα αρωµατικών φυτών και µπαχαρικών, κατάλληλα για χρήση σε παρασκευάσµατα κρέατος.

Σειρά εύχρηστων προϊόντων, σε µορφή πάστας, για την µαζική εστίαση. Άριστης ποιότητας πρώτες ύλες, 
αναµεµειγµένες µε φυτικό λάδι, ώστε να διατηρούν την φρεσκάδα και το άρωµα τους.

Λάδια Αρωματικών Φυτών - Μπαχαρικών
Γευστικά Μίγματα σε Μορφή Πάστας

Γεμίσεις

26.



Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών. 27.

Γεμίσεις - Λάδια Αρωματικών Φυτών - Μπαχαρικών
Γευστικά Μίγματα σε Μορφή Πάστας

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ.

Συσκ.

Συσκ.

Χρήση
1-2% ή

κατά προτίµηση.Λάδι Μεσογειακό 1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Μίγµα εκχυλισµάτων µεσογειακών αρωµατικών φυτών 
σε λάδι.

Λάδι Μπαχαρικών 1-2% ή
κατά προτίµηση. 1 kgΜίγµα εκχυλισµάτων µπαχαρικών σε λάδι.

Λάδι Πικάντικο 1-2% ή
κατά προτίµηση. 1 kgΠικάντικο µίγµα εκχυλισµάτων µπαχαρικών σε λάδι.

Λάδι Βουτύρου 1-2% ή
κατά προτίµηση. 1 kg

Μίγµα εκχυλισµάτων αρωµατικών φυτών σε λάδι µε 
άρωµα βουτύρου.

Λάδι Ρίγανης 1-2% ή
κατά προτίµηση. 1 kgΛάδι ρίγανης µε ελαιόλαδο, έτοιµο για χρήση στην 

κουζίνα.

Λάδι Σέλινο 1-2% ή
κατά προτίµηση. 1 kgΛάδι σέλινο έτοιµο για χρήση στην κουζίνα.

Λάδι Θυµάρι 1-2% ή
κατά προτίµηση. 1 kgΛάδι µε έντονο άρωµα θυµαριού.

Λάδι ∆εντρολίβανο 1-2% ή
κατά προτίµηση. 1 kgΑρωµατικό λάδι εµπλουτισµένο µε λάδι δεντρολίβανου.

Λάδια Αρωματικών Φυτών - Μπαχαρικών

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Χρήση

Πάστα Σκόρδου Kατά προτίµηση.Αρωµατική πάστα σκόρδου, για όλες τις εφαρµογές 
µαγειρικής.

Πάστα Θυµάρι Αρωµατική πάστα θυµαριού, µε υπέροχο χρώµα και 
γεύση.

Kατά προτίµηση.

Πάστα ∆εντρολίβανο Πάστα δεντρολίβανου σε λάδι, µε ολοκληρωµένη γεύση 
και άρωµα. Kατά προτίµηση.

Πάστα Καπνού
Η γοητεία του καπνιστού αρώµατος, µέσα από την 
ευκολία της χρήσης πάστας καπνού. Για όλες τις 
µαγειρικές παρασκευές.

Kατά προτίµηση.

Γευστικά Μίγματα σε Μορφή Πάστας

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Χρήση

Γέµιση λαχανικών Για όλα τα είδη ρολό. Εξαιρετική αντοχή στο ψήσιµο. Με καρότο, 
κόκκινη πιπεριά, αρακά, κρεµµύδι, τοµάτα και αρωµατικά φυτά.

Kατά προτίµηση.

Γέµιση Κάστανο - ∆αµάσκηνο
Ιδανικό για εορταστικό µπουφέ. Για όλα τα είδη ρολό. Εξαιρετική 
αντοχή στο ψήσιµο.Με κάστανο, δαµάσκηνο, βερίκοκο, σταφίδες, 
µήλο και ισορροπηµένα µπαχαρικά.

Kατά προτίµηση.

Γεμίσεις



Εκτός από την ιδιαίτερη γεύση και νοστιµιά που χαρίζουν, τα Καρυκεύµατα 
προσδίδουν ελκυστικό χρώµα και απίθανο άρωµα. Στη συλλογή µας θα βρείτε 
ποικιλία καρυκευµάτων για παρασκευάσµατα κρεάτος, για αλλαντικά, για γνωστές 
γεύσεις της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς κουζίνας. Η προσεκτική επιλογή των 
κατάλληλων καρυκευµάτων εγγυάται την ιδανική ένταση και µία πολυπλοκότητα 
στη γεύση, ικανοποιώντας τα γαστρονοµικά γούστα και των πιο απαιτητικών 
πελατών.

Καρυκεύματα

28.



Παρασκευάσματα Κρέατος
Προϊόν Περιγραφή

0,5-1,5% 1 kgΓύρος Κοτόπουλο
Μίξη από κιτρινόριζα και κάρυ για την ιδανική γεύση στο 
γύρο κοτόπουλο.

0,5-1,5% 1 kg
Γύρος Κοτόπουλο
κίτρινο

Μίγµα από κιτρινόρυζα, µαύρο πιπέρι, θυµάρι και κάρυ για 
την τέλεια γεύση στο γύρο κοτόπουλο.

0,5-1,5% 1 kgΓύρος Κοτόπουλο κόκκινο
Μίξη από πάπρικα, κάρυ, ρίγανη και κιτρινόριζα για την 
απολαυστική γεύση στο γύρο κοτόπουλο.

0,5-1,5% 1 kgΓύρος Χοιρινός
Μίξη µπαχαρικών από µαύρο πιπέρι, πάπρικα και
ρίγανη, για µοναδική γεύση στο γύρο.

2% 1 kgΓύρος 02 Χοιρινός
Μίγµα µπαχαρικών µε µαύρο πιπέρι, πάπρικα και
ρίγανη, για ξεχωριστή γεύση στο χοιρινό γύρο.

2% 1 kgΘεσσαλονίκης
Κρεµµύδι, τοµάτα και πάπρικα ενώνονται σε ένα
υπέροχο µίγµα.

0,5-1,5% 1 kgΚάρυ Special
Με καπνιστή πάπρικα και κάρυ, δίνει εξαιρετική γεύση και 
χρώµα σε κοτόπουλο και χοιρινό.

2% 1 kgΚοτόπουλο Extra
Ξεχωριστή σύνθεση από πάπρικα, θυµάρι, κρεµµύδι και 
µοσχοκάρυδο.

2% 1 kgΜπαλί
Με πάπρικα, ρίγανη και κάρδαµο.
Για όλα τα είδη κρεάτων.

2% 1 kgΠαρθενών
Σύνθεση µπαχαρικών όπως µαύρο και κόκκινο πιπέρι, ρίγανη 
και κρεµµύδι για τέλειο αποτέλεσµα.

0,3-0,5% 1 kgΠολίτικο
Μίγµα αρωµατικών φυτών και µπαχαρικών για ανατολίτικα 
παρασκευάσµατα. 

0,5-2% 1 kgΤυριών
Καρύκευµα µε πλούσιο άρωµα και γεύση τυριού. Ιδανικό για 
ρολό και λουκάνικα.

2-2,5% 1 kgAsado
Με ρίγανη, πιπέρι και φυσικό άρωµα ψητού κρέατος, ιδανικό 
για όλα τα κρέατα. 

0,5-1,5% 1 kgΚάρυ-Παπ Ειδική σύνθεση µπαχαρικών µε βάση το κάρυ, κόλιανδρο, 
κρεµµύδι για την ιδιαίτερη πινελιά στο κρέας του κοτόπουλου.

∆οσολογία Συσκ. Χρήση

0,5-1,5% 1 kgΚάρυ Μίγµα Συνταγή κάρυ µε αρωµατικά φυτά, κόλιανδρο και
κιτρινόριζα.

0,2-0,5% 1 kgTiroler
Με χαρακτηριστικό άρωµα και γεύση, απογειώνει τα 
παρασκευάσµατα σχάρας και φούρνου. 

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών. 29.

Καρυκεύματα



0,5-1,5% 1 kgΚεφτεδάκια
Σύνθεση από κάρυ, ρίγανη και κόλιανδρο, κατάλληλη 
για πεντανόστιµα κεφτεδάκια.

0,5-1,5% 1 kgΚοντοσούβλι
Μοναδικό µίγµα µπαχαρικών για τέλεια εφαρµογή στο 
κοντοσούβλι.

0,5-1,5% 1 kgΚοτόπουλο Καπνιστό
Σύνθεση από καπνιστή πάπρικα, κιτρινόριζα και κάρυ για 
γεύση και άρωµα καπνιστού κοτόπουλου.

0,5-1,5% 1 kgΚοτόπουλο Σούβλας
Μίξη από κιτρινόριζα και κάρυ, κρεµµύδι και θρούµπι για το 
απόλυτα γευστικό κοτόπουλο σούβλας.

1,5-2% 1 kgΚοτόπουλο Σούβλας Plus
Καρύκευµα µε πάπρικα, ρίγανη και µαύρο πιπέρι. ∆ίνει εξαιρετικό 
χρώµα σε κοτόπουλα σούβλας και φούρνου.

0,5-1,5% 1 kgΚοτόπουλο Φούρνου
Με το συνδυασµό κιτρινόριζας, ρίγανης, θυµαριού και κάρυ 
επιτυγχάνεται η απόλυτη γεύση για το κοτόπουλο στο φούρνο.

0,5-1,5% 1 kgΚοτόπουλο Ψητό σχάρας Για λαχταριστό κοτόπουλο σχάρας, προτείνουµε µίξη µαύρου 
και λευκού πιπεριού, κιτρινόριζας και κάρυ.

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

0,5-1,5% 1 kgDecor-Spices
Σύνθεση που φροντίζει για την άψογη διακόσµηση, αλλά 
και για ιδιαίτερες πινελιές στη γεύση.

0,5-1,5% 1 kgChicken - Curry Σύνθεση για κοτόπουλο µε βάση το κάρυ, για
πλούσιο γευστικό αποτέλεσµα.

0,5-1,5% 1 kgMaster Chicken
Μίγµα µε µπαχαρικά και αρωµατικά φυτά για γευστικό 
κοτόπουλο.

2,5-3% 1 kg
Λουκάνικο Χωριάτικο
µε πορτοκάλι

Πλήρες µίγµα για λουκάνικα, µε φυσικό λάδι και ξύσµα 
πορτοκαλιού. 

2,5% 1 kgRoasty
Καρύκευµα µε πάπρικα και κόλιανδρο, ιδανικό για 
παρασκευάσµατα σχάρας και φούρνου. 

2% 1 kgPoulet Plus 
Με καπνιστή πάπρικα και κάρυ. ∆ίνει εξαιρετική γεύση και χρώµα 
σε κοτόπουλα σούβλας και φούρνου. 

0,5-1,5% 1 kgΚεµπάπ
Ιδανική επιλογή καρυκεύµατος για λαχταριστό και
αξιοζήλευτο κεµπάπ.

2% 1 kgΚεµπάπ 02
Καρύκευµα µε πιπέρι, πάπρικα και ελαφριά γεύση σκόρδου και 
ρίγανης.

2,5% 1 kgΚεµπάπ Plus
Καρύκευµα µε κρεµµύδι, τοµάτα και πάπρικα, εµπλουτισµένο 
µε άρωµα ψητού. 

0,5-1,5% 1 kgDelicious
Εξαιρετικό µίγµα από ρίγανη και καπνιστή πάπρικα
που θα απογειώσει τα κρεατικά σας.

Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.30.

Καρυκεύματα



2-2,5% 1 kgΤου Χασάπη
Συνδυασµός από µαύρο πιπέρι, κρεµµύδι, θυµάρι για ξεχωριστή 
γεύση. Ιδανικό για χωριάτικο λουκάνικο.

3% 1 kgΤρικάλων Καρύκευµα για πρασάτα λουκάνικα. 

0,5-1,5% 1 kgΜοσχαρίσιο Βurger
Ξεχωριστή σύνθεση από µπαχαρικά για την παρασκευή 
µοναδικού µοσχαρίσιου burger.

0,5-1,5% 1 kgΜπιφτέκι
Επιλογή των κατάλληλων µπαχαρικών για
ισορροπηµένη και υπέροχη γεύση στο µπιφτέκι.

0,5-1,5% 1 kg
Πορτοκαλοπίπερο
Orangepepper

Εξαιρετικό µίγµα από µαύρο πιπέρι, σινάπι και
πορτοκάλι.

0,5-1,5% 1 kg
Σκορδοπίπερο
Garlicpepper

Γευστικό καρύκευµα µε µαύρο πιπέρι, µυρωδάτο
σκόρδο και µαϊντανό.

0,5-1,5% 1 kg
Λεµονοπίπερο
Lemonpepper

Μοναδική σύνθεση από µαύρο πιπέρι και αρωµατικές 
φλούδες λεµονιού.

0,5-1,5% 1 kgΛουκάνικο Κοτόπουλο
Μίγµα από πάπρικα, κόλιανδρο, κιτρινόριζα και
κάρυ για την παρασκευή ζουµερού λουκάνικου από 
κοτόπουλο.

0,5-1,5%  1kgΛουκάνικο Μετσόβου
Γευστικό καρύκευµα κατάλληλο για λουκάνικο
Μετσόβου, που αποτελείται από πάπρικα, κόλιανδρο και 
κρεµµύδι.

3% 1 kgΛουκάνικο Μοσχαρίσιο
Μίγµα µπαχαρικών µε πάπρικα κόλιανδρο και µουστάρδα, για 
τέλεια µοσχαρίσια λουκάνικα. 

0,5-1,5% 1 kgΛουκάνικο Τζουµαγιάς
Ιδανική επιλογή καρυκεύµατος για πεντανόστιµο
λουκάνικο Τζουµαγιάς.

0,5-1,5% 1 kg
Λουκάνικο Χωριάτικο
µε λεµόνι

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

0,5-1,5% 1 kg
Λουκάνικο Χωριάτικο
µε πιπεριά

Σύνθεση µπαχαρικών και πιπεριάς, για εγγυηµένα
γευστικό αποτέλεσµα.

0,5-1,5% 1 kgΛουκάνικο Χωριάτικο Η απόλυτη σύνθεση για χωριάτικο λουκάνικο, που
περιλαµβάνει πάπρικα, κόλιανδρο και κρεµµύδι.

3,5% 1 kgΛουκάνικο Χοιρινό 02 Ισορροπηµένο καρύκευµα για λουκάνικα από χοιρινό 
κρέας.

3% 1 kgChorizo Καρύκευµα για λουκάνικα Chorizo, πλούσιο σε πάπρικα.

3% 1 kgChorizo Picante
Πικάντικο καρύκευµα για λουκάνικα chorizo, πλούσιο σε 
πάπρικα.

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες. 31.

Καρυκεύματα



0,5-1,5% 1 kgΜπιφτέκι Κοτόπουλο
Σύνθεση από κρεµµύδι, θυµάρι, κιτρινόριζα και κάρυ για 
εφαρµογή στο µπιφτέκι κοτόπουλο.

0,5-1,5% 1 kgMontana A’ Μίξη λαχανικών για υπέροχο αποτέλεσµα.

0,5-1,5% 1 kgΣεφταλιά
Εξαιρετικό και γευστικό καρύκευµα για παρασκευή
σεφταλιάς.

2,5% 1 kgΣεφταλιά Plus Πλήρες µίγµα για αυθεντική κυπριακή σεφταλιά.

2-2,5% 1 kgΣουβλάκι Plus
Καρύκευµα για σουβλάκι, εµπλουτισµένο µε φυσικό άρωµα 
λεµονιού.

0,5-1,5% 1 kgΣουβλάκι Κοτόπουλο
Με το συνδυασµό κρεµµυδιού, µαύρου πιπεριού, 
κιτρινόριζας και κάρυ επιτυγχάνεται η απόλυτη γεύση στο 
σουβλάκι κοτόπουλο.

0,5-1,5% 1 kgΣουτζουκάκι Απίθανη µίξη µπαχαρικών για σουτζουκάκια που θα 
κλέψουν τις εντυπώσεις.

0,5-1,5% 1 kgΣουτζουκάκι Κοτόπουλο
Καρύκευµα από µαύρο πιπέρι, µαϊντανό, κιτρινόριζα
και κάρυ για απίθανη συνταγή στα σουτζουκάκια
κοτόπουλο.

0,5-1,5% 1 kgΤέξας-Παπ
Σύνθεση από πάπρικα, κιτρινόριζα και κόλιανδρο για
επιτυχηµένο στυλ texas στο κρέας σας.

0,5-1,5% 1 kgΤηγανιά Χοιρινή
Ιδιαίτερο καρύκευµα για τη γευστική απογείωση της
χοιρινής τηγανιάς.

0,5-1,5% 1 kgΧοιρινό
Μίγµα µεθυστικών αρωµάτων και µπαχαρικών για
το ιδανικό αποτέλεσµα στο µαγείρεµα του χοιρινού
κρέατος.

0,5-1,5% 1 kgΨητό Σχάρας
Μοναδικά αρώµατα για εξαιρετικό µίγµα ψητού
σχάρας.

2% 1 kgΨητό Σχάρας Plus
Καρύκευµα ιδανικό για σχάρα, εµπλουτισµένο µε φυσικό 
άρωµα λεµονιού.

0,5-1,5% 1 kgMaster Καραµανλίδικο
Πάπρικα, κόλιανδρο, κρεµµύδι συνθέτουν το τέλειο
µίγµα για το σωστό καραµανλίδικο λουκάνικο.

0,5-1,5% 1 kgΤηγανιά Κοτόπουλο Μίξη από πιπερόριζα, θυµάρι, κιτρινόριζα και κάρυ για την 
ιδανική γεύση στην τηγανιά κοτόπουλο.

0,5-1,5% 1 kgΣουβλάκι Πάπρικα, θυµάρι και κρεµµύδι συνθέτουν το ιδανικό
καρύκευµα για το πιο γευστικό σουβλάκι.

0,5-1,5% 1 kg
Λουκάνικο Χωριάτικο
µε πράσο

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

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.32.

Καρυκεύματα



Εξαρτάται από
το προϊόν. 1 kgExtra Ham Μίγµα γευστικών υλών για παρασκευή ζαµπόν.

Ανάλογα µε την
συνταγή. 1 kgMortadella

Σύνθεση αρωµάτων που αποτελούν χαρακτηριστικά 
συστατικά της µορταδέλας.

Ανάλογα µε την
συνταγή. 1 kgPariza

Επιλεγµένο µίγµα αρωµατικών υλών για την
παρασκευή γευστικής πάριζας.

Ανάλογα µε την
συνταγή. 1 kgSalami Extra

Ιδιαίτερο µίγµα αρωµατικών υλών για την παρασκευή
σαλαµιού.

Εξαρτάται από
το προϊόν. 1 kgWiener Επιλεγµένο µίγµα για την παρασκευή λουκάνικων

Wiener.

0,2% 1 kgParizer 101 Καρύκευµα για αλλαντικά από χοιρινό µε εξαιρετικά 
χαµηλή  δοσολογία.

Ανάλογα µε την
συνταγή. 1 kgΓια Αλλαντικά Αέρος Αρωµατικό µίγµα κατάλληλο για την παρασκευή

αλλαντικών αέρος.

Ανάλογα µε την
συνταγή. 1 kgCooked Ham Μίγµα καρυκευµάτων για αλλαντικά από χοιρινό. 

Ανάλογα µε την
συνταγή. 1 kgBacon Αρωµατικές ύλες και µπαχαρικά για µπέικον.

Ανάλογα µε την
συνταγή. 1 kgFrankfurter Μίγµα καρυκευµάτων για βραστά λουκάνικα.

Ανάλογα µε την
συνταγή. 1 kgΠαριζάκι Αρωµατικό µίγµα µπαχαρικών για παριζάκι.

Ανάλογα µε την
συνταγή. 1 kgProsciutto Μίγµα µπαχαρικών για προϊόντα ωρίµανσης.

Ανάλογα µε την
συνταγή. 1 kgChorizo Καρύκευµα µε πάπρικα για αλλαντικά ισπανικού τύπου.

Ανάλογα µε την
συνταγή. 1 kgΓαλοπούλα Καρύκευµα για αλλαντικά µε βάση τα πουλερικά.

Εξαρτάται από
το προϊόν. 1 kgΜπύρας Ιδιαίτερο µίγµα αρωµάτων, απαραίτητο για αλλαντικά µπύρας.

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Αλλαντοποιίας

Ανάλογα µε την
συνταγή. 1 kgΚοτόπουλο Καρύκευµα για αλλαντικά µε βάση κοτόπουλο.

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες. 33.

Καρυκεύματα



0,5-1,5% 1 kgArgentina Ιδιαίτερο µίγµα µπαχαρικών µε µπούκοβο γλυκό,
κρεµµύδι, µαϊντανό, για τέλεια γεύση στα κρεατικά σας.

0,5-1,5% 1 kgBaharat Εξαιρετικό καρύκευµα από πάπρικα, γαρύφαλλο και
µοσχοκάρυδο.

0,5-1,5% 1 kgBeef Μοναδικό µίγµα από πάπρικα και αρωµατικά φυτά.

0,5-1,5% 1 kgChimichurri
Ειδικό µίγµα µπαχαρικών που δίνει στη σάλτσα
Chimichurri το γνωστό και ιδιαίτερο γευστικό της χαρακτήρα.

0,5-1,5% 1 kgCurry-Madras
Μίγµα από κύµινο, πιπερόριζα και µαύρο πιπέρι
δίνει ξεχωριστό άρωµα και γεύση.

0,5-1,5% 1 kgAngus Burger Συνδυασµός µπαχαρικών για τέλειο αποτέλεσµα στο angus 
burger.

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Διεθνής Κουζίνα

0,5-1,5% 1 kgBerbere
Ειδική µίξη από γαρύφαλλο, κάρδαµο και γλυκάνισο
συνιστούν το καρύκευµα Berbere.

0,5-1,5% 1 kgDecor-Spices
Σύνθεση που φροντίζει για την άψογη διακόσµηση
του πιάτου, αλλά και για ιδιαίτερες πινελιές στη γεύση.

Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.34.

Καρυκεύματα



0,5-1,5% 1 kgFive-Spices
Γλυκάνισος, σετσουάν, κανέλα και άλλα µπαχαρικά
διαµορφώνουν ένα καρύκευµα που δίνει ιδιαίτερο
χαρακτήρα στο γευστικό αποτέλεσµα.

0,5-1,5% 1 kgTikka Masala Γευστικό καρύκευµα από κιτρινόριζα, κόλιανδρο και τσιµένι, 
προερχόµενο από την ινδική κουζίνα.

0,5-1,5% 1 kgHerbs De Provence Μίγµα µπαχαρικών µε γαλλική προέλευση που χαρίζει 
ξεχωριστή γεύση στα γαστρονοµικά δηµιουργήµατα.

0,5-1,5% 1 kgTandoori
Ιδιαίτερο γευστικό µίγµα από κιτρινόριζα, κρεµµύδι
και πάπρικα, από την ινδική κουζίνα.

0,5-1,5% 1 kgSavana
Ειδική σύνθεση µπαχαρικών που προσφέρει πλούσια και 
γεµάτη γεύση.

0,5-1,5% 1 kgZaatar
Μίγµα από σουσάµι, θυµάρι, µατζουράνα συνιστούν το 
καρύκευµα Zaatar.

0,5-1,5% 1 kgHarissa
Ιδιαίτερο καρύκευµα από chili που δίνει πικάντικη πινελιά 
στη γεύση.

0,5-1,5% 1 kgGaram Masala
Κόλιανδρος, κύµινο, γαρύφαλλο. Μοναδικές µυρωδιές και 
γεύσεις για πολλούς µαγειρικούς πειραµατισµούς.

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες. 35.

Καρυκεύματα



Προϊόν Περιγραφή

0,5-1,5% 1 kgΓιουβέτσι Συνδυασµός µπαχαρικών για τέλειο αποτέλεσµα
στο γιουβέτσι.

0,5-1,5% 1 kgΓκούλας Μεθυστικό πάντρεµα από πάπρικα, σκόρδο και
κανέλα για υπέροχη γεύση goulash.

0,5-1,5% 1 kgΚεφτεδάκια της Γιαγιάς Ειδική µίξη από µπαχαρικά για κεφτεδάκια.

0,5-1,5% 1 kgΚατσίκι
Το κατσικίσιο κρέας αποκτά µοναδική γεύση µε το
µίγµα από ρίγανη, πάπρικα και µαύρο πιπέρι.

0,5-1,5% 1 kgΜοσχαράκι
Καρύκευµα για την απογείωση της γεύσης στο
µοσχαρίσιο κρέας.

0,5-1,5% 1 kgΜουστάρδα
Συνάπι και κιτρινόριζα συνιστούν το πολύ γευστικό
καρύκευµα µουστάρδας.

0,5-1,5% 1 kgΟµελέτα
Καρύκευµα που θα δώσει µε ευκολία ξεχωριστή γεύση στην 
οµελέτα.

0,5-1,5% 1 kgΜπουρδέτο
Ειδική σύνθεση µπαχαρικών για την απόλυτη συνταγή για το 
µπουρδέτο.

0,5-1,5% 1 kgΠαστιτσάδα
Μίγµα µπαχαρικών που θα κάνουν την παστιτσάδα πιο 
απολαυστική από ποτέ.

0,5-1,5% 1 kgΠαστίτσιο Σύνθεση µπαχαρικών για πεντανόστιµο παστίτσιο.

0,5-1,5% 1 kgΜουσακάς
Σκόρδο, κρεµµύδι και µοσχοκάρυδο αποτελούν την
ιδανική σύνθεση για τον τέλειο µουσακά.

0,5-1,5% 1 kgΓκούστο Εκλεκτό καρύκευµα από ρίγανη, µπούκοβο γλυκό, θυµάρι, 
δεντρολίβανο για απογείωση της γεύσης του κρέατος.

0,5-1,5% 1 kgΑρνάκι Ιδανικό µίγµα για αρνάκι.

∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Γενικά Καρυκεύματα

0,5-1,5% 1 kgΚάρυ Μίγµα Συνταγή κάρυ µε αρωµατικά φυτά, κόλιανδρο και
κιτρινόριζα.

Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.36.

Καρυκεύματα



0,5-1,5% 1 kgΠατάτες
Θυµάρι, κάρυ και ρίγανη, δίνουν στις πατάτες µια ιδιαίτερη και 
µοναδική πινελιά.

0,5-1,5% 1 kgΣπαγγέτι Ειδική σύνθεση µπαχαρικών για συνταγές σπαγγέτι
που θα ξεχωρίσουν.

0,5-1,5% 1 kgΣπετσοφάι Μίγµα από µπαχαρικά και µυρωδικά που θα
χαρίσουν στο σπετσοφάι την απόλυτη γεύση.

0,5-1,5% 1 kgΤζατζίκι Mix Συνδυασµός σκόρδου, άνιθου και µαϊντανού.
Συστατικά για λαχταριστό τζατζίκι.

0,5-1,5% 1 kgΨάρι Καρύκευµα µε δεντρολίβανο και µαϊντανό που θα
χαρίσει στο ψάρι µοναδική γεύση και άρωµα.

0,5-1,5% 1 kgΣτιφάδο
Μίγµα από µαύρο πιπέρι, µπαχάρι και
δεντρολίβανο για ιδανική εφαρµογή σε στιφάδο.

0,5-1,5% 1 kgΤραχανά µε Λαχανικά
Ειδική σύνθεση µπαχαρικών και λαχανικών για
πλούσια γεύση στον τραχανά.

0,5-1,5% 1 kgΦασολάδα
Τα απαραίτητα συστατικά που θα δώσουν ένταση
και υπέροχη γεύση στη φασολάδα.

0,5-1,5% 1 kgΣοφρίτο Μοναδικό καρύκευµα για την παρασκευή σοφρίτο.

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

0,5-1,5% 1 kgΡιζότο
Μίγµα µπαχαρικών που θα κάνουν ξεχωριστό και το πιο απλό 
ριζότο.

0,5-1,5% 1 kgΣαρµαδάκια Συνδυασµός µπαχαρικών για τα παραδοσιακά σαρµαδάκια.

0,5-1,5% 1 kgΣαλάτα
Ιδιαίτερο µίγµα από κόλιανδρο, ρίγανη και µαϊντανό, έρχεται να 
δώσει στη σαλάτα σας απολαυστική γεύση και µυρωδιά.

0,5-1,5% 1 kgΠίτσα Ιδανικό µίγµα για γευστική πίτσα.

0,5-1,5% 1 kgChicken - Curry Σύνθεση για κοτόπουλο µε βάση το κάρυ, για
πλούσιο γευστικό αποτέλεσµα.

0,5-1,5% 1 kgMontana A’ Μίξη λαχανικών για υπέροχο αποτέλεσµα.

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες. 37.

Καρυκεύματα



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 και 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..

Φρυγανιές

38.



Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Εξαρτάται από
την συνταγή 1 kgΓαλέτα Τριµµένη

Τρίµµα Γαλέτας µε υψηλή απορροφητικότητα, ιδανική 
για προϊόντα κιµά.

Κατά προτίµηση 1 kgΓαλέτα χωρίς Γλουτένη 
Τρίµµα Γαλέτας µε υψηλή απορροφητικότητα, ιδανική 
για προϊόν κιµά χωρίς Γλουτένη.

Εξαρτάται από
την συνταγή

1 kgΤρίµµα Άρτου Τρίµµα από ψωµί για όλες τις χρήσεις.

Εξαρτάται από
την συνταγή

1 kgΜίγµα Φρυγανιάς Μίγµα φρυγανιάς για εφαρµογή σε σαλάτες.

Κατά προτίµηση 1 kgΚουρκούτι για Σνίτσελ Μίγµα για κουρκούτι, για παρασκευή πεντανόστιµου 
σνίτσελ.

Κατά προτίµηση 1 kgTempura Έτοιµο µίγµα για παρασκευή Tempura.

Εξαρτάται από
την συνταγή 1 kgΦρυγανιά Rusk Ιδανικό για hamburger και προϊόντα κρέατος.

Εξαρτάται από
την συνταγή

Ελαφρύ & τραγανό προϊόν άσπρου χρώµατος, ιδανικό για 
hamburger και πανάρισµα. 1 kgΦρυγανιά Panko 

1 kgΦρυγανιά Texturizado
6850-B

Φρυγανιά για υψηλή απόδοση. Προσδίδει όγκο στα 
hamburgers και στα προϊόντα κρέατος.

Εξαρτάται από
την συνταγή

39.
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Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.

Εξαρτάται από
την συνταγή 1 kg

Φρυγανιά Πανέ
µε ∆ηµητριακά

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

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

1 kg
Φρυγανιά Πανέ «Arizona»
µε Αρωµατικά Φυτά

Γαλέτα µε ιδιαίτερα αρωµατικά φυτά. Κατά προτίµηση

Κατά προτίµηση 1 kg
Φρυγανιά Πανέ
«Mexico» Πικάντικη

Γαλέτα µε ρίγανη και chili. 

Κατά προτίµηση 1 kg
Φρυγανιά Πανέ «Acapulco»
µε Αρωµατικά Φυτά

Γαλέτα µε κρεµµύδι και µαύρο πιπέρι για υπέροχο 
αποτέλεσµα, γευστικά και εµφανισιακά.

Κατά προτίµηση 1 kg
Φρυγανιά Πανέ
µε Σουσάµι

Μοναδικό µίγµα φρυγανιάς µε µηκονόσπορο και σουσάµι. 

Εξαρτάται από
την συνταγή 1 kgΦρυγανιά Πανέ Γαλέτα για όλες τις χρήσεις.

Φρυγανιές για Πανάρισμα

∆ιατίθονται στα εξής χρώµατα:

ΚίτρινηΆσπρη Πορτοκαλί Χρυσή ∆ίχρωµη Tricolore

40.
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Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.

Προϊόν Περιγραφή

Πλήρες σύστηµα µαριναρίσµατος, pre dusting, και παναρίσµατος για τις πιο τραγανές 
κοτοµπουκιές χωρίς χρήση ειδικής φριτέζας.

Βήµα 1.
Καρύκευµα για κοτοµπουκιές

Βήµα 2.
Μίγµα για κοτοµπουκιές

Σύστημα για τραγανές κοτομπουκιές

Κατά προτίµηση 1 kgΦρυγανιά Πανέ µε
Σουσάµι Plus

Πλήρες µίγµα παναρίσµατος µε σουσάµι και 
παπαρουνόσπορο, έτοιµο για χρήση.

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Κατά προτίµηση 1 kgΦρυγανιά Πανέ
Τυριών Plus

Πλήρες µίγµα παναρίσµατος µε τυρί και αρωµατικά φυτά, 
έτοιµο για χρήση.

1 kg
Φρυγανιά Πανέ «Arizona»
Plus

Πλήρες µίγµα παναρίσµατος µε ιδιαίτερα αρωµατικά φυτά, 
έτοιµο για χρήση.

Κατά προτίµηση

Κατά προτίµηση 1 kg
Φρυγανιά Πανέ
«Mexico» Plus

Πλήρες µίγµα παναρίσµατος  µε ρίγανη και τσίλι, έτοιµο 
για χρήση.

Κατά προτίµηση 1 kg
Φρυγανιά Πανέ «Acapulco»
Plus

Πλήρες µίγµα παναρίσµατος µε κρεµµύδι και µαύρο πιπέρι 
για υπέροχο αποτέλεσµα, γευστικά και εµφανισιακά, έτοιµο 
για χρήση.

Κατά προτίµηση 1 kgΦρυγανιά Πανέ Plus Πλήρες µίγµα παναρίσµατος µε µπαχαρικά, έτοιµο για χρήση.

Φρυγανιές Plus
(∆εν είναι απαραίτητη η χρήση κουρκουτιού)

∆ιατίθονται στα εξής χρώµατα:

ΚίτρινηΆσπρη Πορτοκαλί Χρυσή ∆ίχρωµη Tricolore
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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.

Βοηθητικές Ύλες Τροφίμων

42.



Προϊόν ∆οσολογία Συσκ.

Corn Flakes 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Guar Gum 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Ham Brine 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

HVP Type Roast - Beef 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

HVP Type Roast - Chicken 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Mix Special 0,5% 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Mix Special 1% 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Paprika Sweet Oleoresin 100.000 s.u. 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Paprika Hot Oleoresin 1M scv 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Ασκορβικό Νάτριο 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Αυγό Πλήρες Σκόνη 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Γάλα Μακράς ∆ιάρκ. 7,5% 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

S.A.P.P. 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Αλεύρι 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Άµυλο Γεώµηλων 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Άρωµα Καπνού σε σκόνη 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Άρωµα Λεµόνι σε σκόνη 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Άρωµα Μπέικον σε σκόνη 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Άρωµα Τυριού σε σκόνη 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

S.T.P.P. 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Αµµωνία ∆ιττανθρακική 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Άµυλο Αραβοσίτου 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Γλουταµινικό Μονονάτριο 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Γαλακτικό Νάτριο 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.

43.

Βοηθητικές Ύλες



∆οσολογία

Μίγµα για Κρέπα 1 kg1 kg µίγµα, 1,3 lt νερό

Μίγµα για Κρέπα Ολικής 1 kg1 kg µίγµα, 1,7 lt νερό

Μίγµα για Βάφλα 1 kg1 kg µίγµα, 900 g νερό

∆εξτρόζη 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Ερυθορβικό Νάτριο 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Ζελατίνη 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Καρµίνιο Ε-120 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Καζεϊνικό Νάτριο 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Ροκανίδια Καπνίσµατος 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Σόγια Κιµάς 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Σόδα ∆ιττανθρακική 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Τροποποιηµένο Άµυλο για Ζεστή και Κρύα Χρήση 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Υγρός Καπνός 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Φυτικές Ίνες 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Καραγενάνη 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Κρεµόριο / Cream of Tartar 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Μελάνι Σουπιάς 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Μπέικιν Πάουντερ 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Ορός Γάλακτος Σκόνη 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Πουρές Πατάτας Flakes 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Πρωτεΐνη Σόγιας (Isolated / Concentrated) 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Κιτρικό Οξύ Ένυδρο / Άνυδρο 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Μαγιά Ξερή 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Μαλτοδεξτρίνη 1 kgΣύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.

Προϊόν Συσκ.

Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.
44.

Βοηθητικές Ύλες



Προϊόν

Προϊόν

21,50 cm X 3,50 mm

21,50 cm X 4,00 mm

24,00 cm X 4,00 mm

30,00 cm X 4,00 mm

15,00 cm X 3,00 mm µε χειρολαβή

24,00 cm X 4,00 mm µε χειρολαβή

16,00 cm X 3,50 mm χωρίς µύτη

20,00 cm X 4,00 mm χωρίς µύτη

3-12 Κόκκινο

3-14 Κόκκινο

3-16 Κόκκινο

3-12 Άσπρο

3-14 Άσπρο

3-16 Άσπρο

Δίχτυα για ρολό

Βοηθητικές Ύλες

Ξυλάκια για σουβλάκια

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.

45.



Προϊόντα σχεδιασµένα ώστε να καλύπτουν µε την µέθοδο της επίπασης όλες τις απαιτήσεις 
γεύσεων, αρωµάτων 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.

Dustings - Προϊόντα Επίπασης

46.



Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ.

Εξαρτάται από
την εφαρµογή. 1 kgBacon Dusting µε χαρακτηριστική γεύση και άρωµα Bacon.

Εξαρτάται από
την εφαρµογή. 1 kgBBQ Γλυκόξινο Dusting µε κλασσική γεύση Αµερικάνικης BBQ.

Εξαρτάται από
την εφαρµογή. 1 kgChilies

Dusting µε δυνατή γεύση πάπρικας και βοτάνων, που 
συνοδεύεται από ισορροπηµένο πικάντικο chili.

Εξαρτάται από
την εφαρµογή. 1 kgPizza Dusting µε χαρακτηριστική γεύση και άρωµα Ιταλικής 

πίτσας.

Εξαρτάται από
την εφαρµογή. 1 kgΠάπρικα Dusting µε δυνατή γεύση, άρωµα, και χρώµα πάπρικας.

Τυρί ∆υνατή γεύση και φυσικό άρωµα τυριού. Kατά προτίµηση. 1 kg

Σπανάκι-Τυρί ∆υνατή γεύση σπανακιού και φυσικό άρωµα τυριού. Kατά προτίµηση. 1 kg

Σπιρουλίνα ∆υνατή γεύση και έντονο πράσινο χρώµα. Kατά προτίµηση. 1 kg

Μανιτάρι Έντονη γεύση και άρωµα µανιταριού. Kατά προτίµηση. 1 kg

Ρίγανη ∆υνατή γεύση και φυσικό άρωµα Ελληνικής ρίγανης. Kατά προτίµηση. 1 kg

Τοµάτα-Ρίγανη Υπέροχη γεύση τοµάτας και φυσικό άρωµα ρίγανης. Kατά προτίµηση. 1 kg

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών. 47.

Dustings



Λαχανικά σε κοµµάτια, σκόνη, φύλλα και 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 συντήρησή τους, τα 
Αφυδατωµένα Λαχανικά διατηρούν αναλλοίωτο το άρωµά τους για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. Η πολυετής συνεργασία της Παπαδηµητρίου Α.Β.Ε.Ε. µε επιλεγµένους 
οίκους του εξωτερικού, εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα των αφυδατωµένων 
λαχανικών.

Αφυδατωμένα λαχανικά

48.



Προϊόν ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Καρότο Σκόνη / Flakes Κατά προτίµηση. 1 kg

Κρεµµύδι Σκόνη / Granules / Flakes Κατά προτίµηση. 1 kg

Μίγµα Αφυδατωµένων Λαχανικών Κατά προτίµηση. 1 kg

Παντζάρι Σκόνη / Flakes Κατά προτίµηση. 1 kg

Πιπεριά Κόκκινη Granules (Red Bell Pepper) Κατά προτίµηση. 1 kg

Πιπεριά Πράσινη Granules (Green Bell Pepper) Κατά προτίµηση. 1 kg

Πιπεριά Πράσινη Jalapeno Κατά προτίµηση. 1 kg

Πράσο Άσπρο και Πράσινο Κατά προτίµηση. 1 kg

Σέλινο Σπόρος / Φύλλα Κατά προτίµηση. 1 kg

Σκόρδο Σκόνη / Granules / Flakes Κατά προτίµηση. 1 kg

Κατά προτίµηση. 1 kgΣπανάκι Σκόνη / Φύλλα

Κατά προτίµηση. 1 kgΣπαράγγι Σκόνη

Κατά προτίµηση. 1 kgΤοµάτα Σκόνη / Granules / Flakes

Κατά προτίµηση. 1 kgΤοµάτα Λιαστή

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών. 49.

Αφυδατωμένα λαχανικά



Αναγνωρίζοντας τον τοµέα της µαγειρικής, σαν µια ακόµα τέχνη, διαθέτουµε για 
εσάς µοναδικά υλικά και σπάνια είδη αλατιού, 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, συσκευασµένα από 
την εταιρία µας µε τον κατάλληλο τρόπο ώστε να διατηρήσουν τα µοναδικά τους 
χαρακτηριστικά.

Gourmet Προϊόντα

50.



Προϊόν ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Celery Salt Κατά προτίµηση. 1 kg

Salt & Herbs Κατά προτίµηση. 1 kg

Salt & Spices Κατά προτίµηση. 1 kg

Αφρός Αλατιού Κατά προτίµηση. 1 kg

Αρωµατικών Φυτών Flakes Κατά προτίµηση. 1 kg

Ιµαλαΐων Fine Mediterranean Herbs Κατά προτίµηση. 1 kg

Ιµαλαΐων Fine Κατά προτίµηση. 1 kg

Ιµαλαΐων Granules Pepper Mix Κατά προτίµηση. 1 kg

Ιµαλαΐων Granules Κατά προτίµηση. 1 kg

Καπνιστό Κατά προτίµηση. 1 kg

Κόκκινο Χαβάης Κατά προτίµηση. 1 kg

Κύπρου Flakes Κατά προτίµηση. 1 kg

Κατά προτίµηση. 1 kgΠερσικό Μπλε

Αλάτι

Προϊόν ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Αλάτι µερίδα 2 γρ. Κατά προτίµηση. 1000 τµχ./κιβ.

Πιπέρι µερίδα 1 γρ. Κατά προτίµηση. 1000 τµχ./κιβ.

Αλάτι-Πιπέρι Μερίδες

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών. 51.

Gourmet Προϊόντα



Προϊόν ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Chia Κατά προτίµηση. 1 kg

Cranberries Κατά προτίµηση. 1 kg

Goji Berries Κατά προτίµηση. 1 kg

Inca Berries Κατά προτίµηση. 1 kg

Αρώνια Κατά προτίµηση. 1 kg

Ιπποφαές Κατά προτίµηση. 1 kg

Κινόα  Άσπρη / Κόκκινη / Μαύρη / Tricolore Κατά προτίµηση. 1 kg

Berries-Seeds

Κουκουνάρι Κατά προτίµηση. 1 kg

Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.52.

Gourmet Προϊόντα



Προϊόν ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Σταφίδα Ξανθή Κατά προτίµηση. 1 kg

Σταφίδα Μαύρη Κατά προτίµηση. 1 kg

Φαγόπυρο Κατά προτίµηση. 1 kg

Χαρουπόσκονη Κατά προτίµηση. 1 kg

Λεµόνι Αφυδατωµένο σε Φλούδα (Granules) Κατά προτίµηση. 1 kg

Νιφάδες Βρώµης Κατά προτίµηση. 1 kg

Κατά προτίµηση. 1 kgΠίτουρο Βρώµης

Πορτοκάλι Αφυδατωµένο σε Φλούδα (Granules) Κατά προτίµηση. 1 kg

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες. 53.

Gourmet Προϊόντα



Το παγκοσµίως διαδεδοµένο ρόφηµα µε ιστορική προέλευση από την Κίνα, έρχεται 
για να ικανοποιήσει όλες τις γευστικές προτιµήσεις και αρωµατικές επιθυµίες. 
Εξερευνήστε τα πλούσια αρώµατα της συλλογής και τα εκλεπτυσµένα συστατικά των 
ποικιλιών, σφραγισµένα πάντα µε την ποιότητα της Παπαδηµητρίου Α.Β.Ε.Ε..

Τσάι

ΦΙΛΤΡΑ
ΤΣΑΓΙΟΥ

SLIM &
EXTRA SLIM

ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ
& ΚΡΥΑ

54.



Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι πράσινο µε γεύση
κανέλα-πορτοκάλι

1 kg
Τσάι Κίνας Sencha, φλούδα πορτοκαλιού, άνθος 
µολόχας, safflower, πέταλα ηλίανθου, αρώµατα.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι πράσινο
goji-ιπποφαές

1 kg
Τσάι πράσινο, λεµονόχορτο, ιπποφαές, goji-berry, 
αρώµατα.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι πράσινο µε γεύση
λεµόνι

1 kg
Τσάι Κίνας Sencha, φλούδα λεµονιού, λεµονόχορτο, 
αρώµατα.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι πράσινο µε γεύση
αγριοκέρασο

1 kg
Τσάι Κίνας Sencha, κράνα, ζάχαρη, φυτικά έλαια, 
αρώµατα.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι πράσινο ντεκαφεϊνέ
Sencha Κίνας

1 kgΤσάι πράσινο Sencha ντεκαφεϊνέ.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°CΤσάι πράσινο Sencha Κίνας 1 kgΤσάι πράσινο Sencha.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°CΤσάι πράσινο Earl Grey 1 kgΤσάι Κίνας Sencha, πέταλα ρόδου, αρώµατα.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°CΤσάι πράσινο «Brazil Mate» 1 kgΤσάι πράσινο Mate.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι πράσινο µε γεύση
πορτοκάλι

1 kgΤσάι Κίνας Sencha, πέταλα πορτοκαλιού, αρώµατα.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι πράσινο Matcha 1 kgΤσάι πράσινο Matcha.

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών. 55.

Τσάι



Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°CΤσάι τζίνσενγκ 1 kg

Τσάι Κίνας Sencha, ανανάς, ζάχαρη, τζίντζερ, τζίνσενγκ, 
αρώµατα.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι φρούτα του
«Χειµώνα»

1 kg

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

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι φρούτων µε γεύση
µήλο-βατόµουρο

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

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι φρούτων
κεράσι-µπανάνα

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

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι φρούτων
µήλο-πορτοκάλι

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

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι φρούτων µε γεύση
λεµόνι

1 kg
Μήλο, άγριο τριαντάφυλλο, φλούδα λεµονιού, φλούδα 
πορτοκαλιού, λεµονόχορτο, κιτρικό οξύ, αρώµατα.

1 kg
12-15 g

σε 1 lt νερό
3-4 λεπτά

στους 100°C
Τσάι φρούτων µε γεύση
φράουλα-βατόµουρο

Μήλο, παπάγια, σαµπούκο ανθός, ανανάς, ιβίσκος, 
βατόµουρο, σµέουρο, αρώµατα.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι cocktail κόκκινων
φρούτων

1 kg
Iβίσκος, σαµπούκος, ιπποφαές, φραγκοστάφυλο, 
σταφίδα, αρώµατα. Περιέχει θειώδη.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°CΤσάι φρούτων του δάσους 1 kg

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

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι φρούτων µε γεύση
ιπποφαές

1 kgΜήλο, άγριο τριαντάφυλλο, ιβίσκος, λεµονόχορτο, 
ιπποφαές, goji-berry, αρώµατα.

Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.56.

Τσάι



Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι φρούτων
«Christmas Tea»

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

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι φρούτων µε
γεύση πορτοκάλι

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

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι φρούτων
αγριοκέρασο-κράνµπερι

1 kg
Αγριοκέρασο, κράνµπερι, φλούδα πορτοκαλιού, µήλο, 
αρώµατα, ιβίσκος, άγριο τριαντάφυλλο.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°CΤσάι Μαύρο 1 kgΤσάι µαύρο.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°CΤσάι «Νύχτες Ανατολής» 1 kg

Τσάι µαύρο, τσάι Sencha, σταφίδα, παπάγια, ζάχαρη, 
πέταλα ρόδου, άνθη µολόχας, πέταλα ηλίανθου, 
αρώµατα.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι Μαύρο µε γεύση
φρούτα του δάσους

1 kg
Τσάι µαύρο, καρπός σαµπούκου, βατόµουρο, 
φραµπουάζ, αρώµατα.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°CΤσάι Rooibos Choice Grade 1 kgΤσάι Rooibos.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι Rooibos µε γεύση
ανανά-καρύδα

1 kgRooibos, ανανάς, ζάχαρη, καρύδα, ηλίανθος, αρώµατα.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι Rooibos µε γεύση
βανίλια-κανέλα

1 kgRooibos, τσάι µαύρο, πέταλα ηλίανθου, safflower, 
αρώµατα.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°C

Τσάι Rooibos µε γεύση
λεµονιού

1 kgRooibos, φλούδα λεµονιού, λεµονόχορτο, αρώµατα.

12-15 g
σε 1 lt νερό

3-4 λεπτά
στους 100°CΛευκό Τσάι Κίνας Pai Mu Tan 1 kgΤσάι λευκό.

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες. 57.

Τσάι



Οι ζωµοί αποτελούν πλέον βασικό συστατικό σε κάθε γαστρονοµική δηµιουργία, 
καθώς εµπλουτίζουν τη γεύση και χαρίζουν πολυπλοκότητα. Συνδυάζοντας τα 
ποιοτικά υλικά µε την πολυετή εµπειρία, 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.

Μίγματα για ζωμούς

58.



Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Μίγµα για Ζωµό Βοδινού 20 g / 1 lt νερού 1 kg
Μίγµα για ζωµό σε µορφή σκόνης µε έντονη γεύση
βραστού Βοδινού.

Μίγµα για Ζωµό
Βοδινού Special

20 g / 1 lt νερού 1 kg
Ζωµός µε πλούσια γεύση και άρωµα βοδινού. Ιδανικός 
για χρήση σε σάλτσες. 

Μίγµα για Ζωµό Ψαριού 20 g / 1 lt νερού 1 kgΖωµός µε πλούσια γεύση. Ιδανικός για χρήση σε σάλτσες. 

20 g / 1 lt νερούΜίγµα για Ζωµό Κότας 1 kgΙδανικό γευστικό µίγµα για ζωµό κοτόπουλου σε σκόνη.

Μίγµα για Ζωµό
Λαχανικών Special

20 g / 1 lt νερού 1 kg
Ζωµός µε πλούσια γεύση. Βελτιώνει την γεύση, το 
άρωµα και την εµφάνιση των λαχανικών.

Μίγµα για Ζωµό
Λαχανικών

20 g / 1 lt νερού 1 kg
Γευστικά λαχανικά και µυρωδικά συνθέτουν ένα
µίγµα για ζωµό, σε µορφή σκόνης.

20 g / 1 lt νερού
Μίγµα για Ζωµό
Κότας Special

1 kgΓια ζωµό µε πλούσια γεύση και άρωµα κοτόπουλου.

Μίγματα για ζωμούς σε Σκόνη

Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

Μίγµα για Ζωµό
Βοδινού Special

20 g / 1 lt νερού 1 kg-9 kg
Μίγµα για ζωµό βοδινού µε δυνατή γεύση, 
συµπυκνωµένη σε µορφή πάστας.

20 g / 1 lt νερού
Μίγµα για Ζωµό
Κότας Special

1 kg-9 kgΜίγµα σε µορφή πάστας για ζωµό µε ενισχυµένη γεύση 
κοτόπουλου.

Μίγµα για Ζωµό
Λαχανικών Special

20 g / 1 lt νερού 1 kg-9 kg
Μίγµα για ζωµό επιλεγµένων λαχανικών και 
µυρωδικών σε µορφή πάστας, κατάλληλο για πλήθος 
εφαρµογών.

Μίγματα για ζωμούς σε Πάστα

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών. 59.

Μίγματα για ζωμούς



Βελουτέ, διαυγείς και δεµένες, οι Αφυδατωµένες Σούπες ικανοποιούν όλες τις 
προτιµήσεις και αποτελούν ιδανική επιλογή για κάθε εποχή του χρόνου. Η 
Παπαδηµητρίου Α.Β.Ε.Ε. φροντίζει για την µεγάλη ευκολία στην παρασκευή τους 
και τα µοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Η γευστική υπεροχή τους 
συνδυάζεται µε την ξεχωριστή υφή και εµφάνιση και το αποτέλεσµα είναι απολύτως 
λαχταριστό.

Αφυδατωμένες Σούπες

60.



Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

70 g / 1l t νερούΚοτόσουπα 1 kg
Ελαφρώς δεµένη σούπα κοτόπουλου, µε εξαιρετική 
γεύση και εµφάνιση.

80 g / 1 lt νερούΚρεµµυδόσουπα 1 kg∆ιαυγής σούπα κρεµµυδιού µε εκλεκτή γεύση.

80 g / 1 lt νερούΜανιτάρι Κρέµα 1 kgΣούπα µε βελουτέ υφή και τη νοστιµιά του µανιταριού.

90 g / 1 lt νερούΜινεστρόνε 1 kgΥπέροχη σούπα λαχανικών µε ζυµαρικά.

85 g / 1 lt νερούΜπρόκολο Κρέµα 1 kg
Γευστική βελούδινη σούπα µε κοµµατάκια από ανθούς 
µπρόκολου.

80 g / 1 lt νερούΜυρωδικών 1 kg
Βελουτέ γευστική σούπα µε επιλεγµένα µυρωδικά και 
αρωµατικά φυτά.

80 g / 1 lt νερούΣέλινο Κρέµα 1 kg
Κρεµώδης απολαυστική σούπα µε πλούσια γεύση 
σέλινου.

80 g / 1 lt νερούΣπαράγγι Κρέµα 1 kg
Ξεχωριστή βελουτέ σούπα µε άρωµα και γεύση 
σπαραγγιού.

100 g / 1 lt νερούΤοµάτας 1 kgΛαχταριστή σούπα κρέµας µε µεστή γεύση τοµάτας.

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών. 61.

Αφυδατωμένες Σούπες



Οι σάλτσες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο στη µαγειρική τέχνη, µιας και 
συµπεριλαµβάνονται σε εκατοντάδες συνταγές. Μέσα από γευστικούς πειραµα- 
τισµούς, δηµιουργήσαµε µία µεγάλη ποικιλία από σάλτσες, οι οποίες 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.

Αφυδατωμένες Σάλτσες

62.



Προϊόν Περιγραφή ∆οσολογία Συσκ. Χρήση

150 g / 1 lt νερούBearnaise 1 kgΚρεµώδης σάλτσα µε χαρακτηριστική γεύση εστραγκόν.

100 g / 1 lt νερούDemi-glace 1 kgΠλούσια σκούρη σάλτσα κατάλληλη για όλα τα είδη 
κρεάτων.

150 g / 1 lt νερούHollandaise 1 kgΜίγµα για έτοιµη σάλτσα Hollandaise, µε πληθωρική 
γεύση.

130 g / 1 lt νερούRham-κρέµας 1 kgΣάλτσα σκούρας κρέµας µε απολαυστικές νότες ψητού 
κρέατος.

160 g / 1 lt νερούΚαρµπονάρα 1 kg
Λαχταριστή λευκή σάλτσα αρωµατισµένη µε τυρί και 
µπέικον, µε ιταλικό ταπεραµέντο.

130 g / 1 lt νερούΚάρυ 1 kgΣάλτσα κρέµας µε κάρυ.

120 g / 1 lt νερούΜανιταριών 1 kgΑπαλή σάλτσα κρέµας µε υπέροχη γεύση µανιταριού.

200-220 g / 1 lt νερούΜπεσαµέλ 1 kgΣάλτσα µπεσαµέλ.

130 g / 1 lt νερούΣαφράν 1 kg
Εκλεκτή σάλτσα µε χαρακτηριστική γεύση και άρωµα 
σαφράν.

140 g / 1 lt νερούΤυριών 1 kgΣάλτσα κρέµας µε πλούσια, γεµάτη γεύση και άρωµα 
τυριών.

80 g / 1 lt νερούΨητού Gravy 1 kgΠεντανόστιµη σάλτσα µε απολαυστική γεύση και έντονο 
άρωµα ψητού κρέατος.

120 g / 1 lt νερούA la cream 1 kg
Λευκή βελούδινη σάλτσα µε χαρακτηριστικό άρωµα 
κρέµας.

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών. 63.

Αφυδατωμένες Σάλτσες



Στην Παπαδηµητρίου Α.Β.Ε.Ε. διαθέτουµε πιστοποιητικό συµµόρφωσης για την 
εµπορία 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 µας.

Bio

64.



Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών. 65.

Bio

Kατά προτίµηση.Κύµινο Σπυρί / Αλεσµένο

Kατά προτίµηση.Λευκό Πιπέρι Σπυρί / Αλεσµένο

Kατά προτίµηση.Μαύρο Πιπέρι Σπυρί / Αλεσµένο

Kατά προτίµηση.Πιπέρι Κόκκινο Γλυκό 50, 100, 160, 200 Asta

Kατά προτίµηση.Πιπέρι Κόκκινο Γλυκό Καπνιστό 120 Asta

Προϊόν ∆οσολογία Χρήση

Kατά προτίµηση.Μοσχοκάρυδο Αλεσµένο

Kατά προτίµηση.Πιπερόριζα Αλεσµένη

Kατά προτίµηση.Γαρύφαλλο Σπυρί / Αλεσµένο

Kατά προτίµηση.Κανέλα Αλεσµένη Κεϋλάνης

Kατά προτίµηση.Κόλιανδρο Σπυρί / Αλεσµένο

Kατά προτίµηση.Κανέλα Αλεσµένη Ινδονησίας

Kατά προτίµηση.Κιτρινόριζα Αλεσµένη

Μπαχαρικά



Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.66.

Bio

Προϊόν ∆οσολογία Χρήση

Kατά προτίµηση.Βασιλικός

Kατά προτίµηση.∆εντρολίβανο

Kατά προτίµηση.∆υόσµος

Kατά προτίµηση.Μαϊντανός

Kατά προτίµηση.Ρίγανη

Αρωματικά Φυτά



Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες. 67.

Bio

Προϊόν ∆οσολογία Χρήση

Kατά προτίµηση.Σκόρδο Σκόνη / Granules / Flakes

Kατά προτίµηση.Κρεµµύδι Σκόνη / Granules / Flakes

Αφυδατωμένα Λαχανικά

Kατά προτίµηση.Τσάι Πράσινο Gunpowder

Προϊόν ∆οσολογία Χρήση

Τσάι



Αρωματικές Ύλες
Η Παπαδηµητρίου Α.Β.Ε.Ε. συνεργάζεται µε µεγάλους Ευρωπαϊκούς 
οίκους παραγωγής αρωµάτων, για όλες τις κατηγορίες τροφίµων. Η 
υψηλή ποιότητα και αρωµατική απόδοση των προϊόντων µας, σε 
συνδυασµό µε την χαµηλή δοσολογία χρήσης, εξασφαλίζουν µια 
ξεχωριστή και ταυτόχρονα οικονοµική λύση για τον αρωµατισµό των 
τροφίµων.
Τα αρώµατα που αναφέρονται στον κατάλογο είναι ενδεικτικά. ∆ιαθέτουµε 
αρώµατα για όλα τα τρόφιµα και µπορούµε να καλύψουµε όλες τις 
ανάγκες των πελατών µας.

68.



Αρώματα Ποτοποιίας

Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.

Μπράντυ

Λικέρ

Μπύρα

Τζιν

Αµαρέτο

Προϊόν Προϊόν

Τεκίλα

Ουίσκι

Βότκα

Κρασί

Ρούµι

Αρώματα Φρούτων

Βερίκοκο

Βατόµουρο

Μπανάνα

Μήλο

Προϊόν Προϊόν

Πεπόνι

Πορτοκάλι

Αχλάδι

Ανανάς

Λεµόνι

Βύσσινο

Κεράσι

Φράουλα

69.

Αρωματικές Ύλες



Αρτοζαχαροπλαστικής
Αµύγδαλο

Πληθώρα συσκευασιών και µεγεθών.

Καφές

Καραµέλα

Φουντούκι

Φιστίκι

Βούτυρο

Κρέµα

Γιαούρτι

Μπισκότο

Σοκολάτα

Cola

Μέλι

Cookie

Σταφίδα

Ψωµί

Βανίλια

Κέικ

Tiramisu

Βάφλα

Τυρί

Αρωματικές Ύλες

Προϊόν Προϊόν
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Όλα τα εµπορεύµατα προέρχονται από
περισσότερες από µία χώρες.

BBQ

Ham

Αρώματα Savory

Κοτόπουλο

Μοσχάρι

Μπέικον

Προϊόν Προϊόν

Καπνός

Ψάρι

Μουστάρδα

Μαγιονέζα

Αρνί

Αρωματικών Φυτών-Λαχανικών-Μπαχαρικών
Βασιλικός

Pesto

Θυµάρι

∆εντρολίβανο

Κανέλα

Πιπέρι

Μουστάρδα

Σκόρδο

Μανιτάρι

Τοµάτα

Κρεµµύδι

Τζίντζερ

Καρότο

Ελιά

Σέλινο

Πράσο

Προϊόν Προϊόν

71.

Αρωματικές Ύλες
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