
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.



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



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



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


