
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
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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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