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One of the authentic elements of Greek culture is 
gastronomy.

The art of choosing and preparing good food has 
four secrets: high quality ingredients, proper use
of herbs, the famous extra virgin Greek olive oil
and simplicity. 

Herbs collected by the Greek countryside do more 
than simply adding flavour, they have impressive 
healing powers, too... 

Traditional,  Greek country style sausages, with 
well-made preparation and unique appetizing as-
pects!
And last but not least, the extra virgin Greek olive 
oil, with its unrivaled healthy benefits. 

“Greece in a jar”!!!

Ένα από τα αυθεντικά πολιτιστικά στοιχεία της 
Ελλάδας είναι η γαστρονομία. 

H ελληνική διατροφική παράδοση παντρεύει 
αρμονικά τη γεύση με την υψηλή διαθρεπτική  αξία. 

Σαν συστατικά της έχει τέσσερα μυστικά: καλής 
ποιότητας υλικά, τη σωστή χρήση των βοτάνων και 

μπαχαρικών, το διάσημο έξτρα παρθένο ελληνικό 
ελαιόλαδο και την απλότητα.

 
Βότανα που συγκεντρώνονται από την ελληνική 

ύπαιθρο, γνωστά όχι μόνο για το άρωμα που 
προσδίδουν αλλά και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. 

Ελληνικά χωριάτικα,  παραδοσιακά λουκάνικα, 
φροντισμένα και στην παραμικρή λεπτομέρεια, 

εκλεκτός μεζές.  Kαι τέλος, το ανεκτίμητης αξίας 
έξτρα παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο, η κορυφή της 

ελληνικής διατροφής. 

Όλη «η Ελλάδα σε ένα βάζο»!
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PADERIS FINE MEAT COMPANY will 
present “Greece in a jar” for the first 
time. All high quality ingredients, Greek 
nature herbs of distinctive taste, well-
made traditional country style sausages 
and the cornerstone of Greek diet, the 
extra virgin Greek olive oil.

Τα ΕΚΛΕΚΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΤΕΡΗ 
παρουσιάζουν για πρώτη φορά όλη την 
νοστιμιά της ελληνική γαστρονομίας 
σε γυάλινο βάζο. Μοναδικής ποιότητας 
χωριάτικα, παραδοσιακά λουκάνικα μέσα 
σε έξτρα παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο 
και βότανα της ελληνικής φύσης. 
«η Ελλάδα σε ένα βάζο».
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32, Tatoiou Av. | GR-136 77 | Acharnae Greece
T +30 210 8071797 | F +30 210 8071320

sPiCY
sAUsAGEs
Traditional Country Style Sausages in Extra Virgin
Greek Olive Oil & Red Chili Pepper.

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΑΥΤΕΡΑ
Ελληνικά Παραδοσιακά Πικάντικα Λουκάνικα σε Έξτρα 
Παρθένο Ελληνικό Ελαιόλαδο & Κόκκινη Καυτερή Πιπεριά.

TZOUMAGiA’s
sTYLE

sAUsAGEs
Traditional Country Style Sausages in Εxtra Virgin

Greek Olive Oil & Rosemary.

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ
Ελληνικά Παραδοσιακά Λουκάνικα Τζουμαγιάς σε Έξτρα 

Παρθένο Ελληνικό Ελαιόλαδο & Δενδρολίβανο.

sANTOriNi’s
sAUsAGEs

Traditional Country Style Sausages in Extra Virgin 
Greek olive oil & Sun-Dried Tomato.

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
Eλληνικά Παραδοσιακά Λουκάνικα Σαντορίνης 

σε Έξτρα Παρθένο Ελληνικό Ελαιόλαδο & Λιαστή ντομάτα. 

MYKONOs’ 
sTYLE
sAUsAGEs
Traditional Country Style Sausages in Extra Virgin 
Greek olive oil & Thyme.

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
Eλληνικά Παραδοσιακά Λουκάνικα Μυκόνου 
σε Έξτρα Παρθένο Ελληνικό Ελαιόλαδο & Θυμάρι. 


