ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ,
ΠΑΙΡΝΕΙ ΖΩΗ ΜΙΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ.
Όταν γύρω σου ξετυλίγονται τόσες μαγικές συνταγές πώς να μην κάνεις το ταλέντο σου μεράκι και
το μεράκι… αυθεντία; Έτσι κι ο Παναγιώτης Παντέρης, γεννημένος στην Ίμβρο του προηγούμενου
αιώνα, μυείται στα μυστικά της παραδοσιακής ανατολίτικης αλλαντοποιίας στα καλύτερα εργοστάσια
της Κωνσταντινούπολης. Κατέχοντας τα μυστικά των παραδοσιακών αυθεντικών συνταγών των
Ελλήνων της Πόλης, τα μεταφέρει στην Ελλάδα.
Το 1970 ιδρύει μια αρχικά μικρή αλλά σύγχρονη για την εποχή της μονάδα αλλαντικών, μετουσιώνοντας
την πείρα του σε τέχνη, παράγοντας Πολίτικο Σουτζούκι και Παστουρμά, προϊόντα τα οποία μέχρι και
σήμερα κάνουν την εταιρεία να ξεχωρίζει.

THE BEGINNING OF OUR HISTORY,
IN THE HEART OF CONSTANTINOPLE.
Back in the last century, a young man, Panagiotis Paderis born in Imvros island, moved to Constantinople to start a new life. Strong-willed and fully committed, he apprenticed to the most skilled artisans and learned the secrets of authentic, cured meat recipes!
In the early 1970’s, Panagiotis Paderis came to Greece, set a small but quite contemporary meat processing factory and started the production of cured meats, with Aromatic Pastirma and Authentic
Sujuk starring in the company’s range. Paderis Bros company has grown to become a recognized
provider of superior taste and consistent quality products ever since!

ΜΕΓΑΛΩΣΑΜΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΙΣ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ.
Ο Γιώργος και ο Κώστας Παντέρης μεγάλωσαν μέσα σε αρώματα και γεύσεις χειροποίητων αλλαντικών,
δίπλα στον πατέρα τους Παναγιώτη που τους μετέδωσε με τον καλύτερο τρόπο τα μυστικά της
αλλαντοποιίας.
Έμαθαν πως για να φτιάξεις το καλό αλλαντικό χρειάζεται αγάπη, τέχνη και πάθος. Ότι για να
μπορέσεις να ακολουθήσεις μια επιτυχημένη πορεία με διάρκεια πρέπει να είσαι συνεπής στις αξίες
και τις αρχές σου. Πως για να σε αγαπήσει ο καταναλωτής πρέπει να τον σεβαστείς.
Σήμερα ο Γιώργος και ο Κώστας κάνουν πράξη όλη τη βαριά κληρονομιά του πατέρα τους. Αγαπούν
την τέχνη τους, αφιερώνουν ατέλειωτες ώρες στα ευαίσθητα στάδια της ωρίμανσης, νοιάζονται
βαθιά για το αποτέλεσμα. Έτσι έγιναν τα προϊόντα Παντέρη, αγαπημένα προϊόντα με υπογραφή και
γεύση που θυμίζει κάτι από τα παλιά…

WE HAVE GROWN WITH THE AROMA AND FLAVOR OF
AUTHENTIC, HANDMADE FINE MEATS!
Over the years, the owners’ two sons, George and Costas, through their strong commitment to maintain their beloved father’s heritage, have built their business with honesty and integrity, entirely on
listening to the customer!
Every day George and Costas try out new ideas and recipes and get inspired for product improvements and all new products that families love. Paderis brothers’ devotion to their work is undisputable and reaches the highest recognition!

ΤΟ ΜΕΡΑΚΙ ΜΑΣ, ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ
ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
Αυτό αναγνωρίζεται κι επιβραβεύεται. Ένα Xρυσό Aστέρι στα Βραβεία Ανώτερης Γεύσης
(Superior Taste Awards) που διοργανώνονται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό Γεύσης
και Ποιότητας (iTQi), απέσπασε το Προσούτο Μόσχου Παντέρη.
Κι αυτό είναι μόνο η αρχή.
Για το 2015 τα ΕΚΛΕΚΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΤΕΡΗ κατέκτησαν τρία νέα Βραβεία Ανώτερης Γεύσης
(Superior Taste Awards):
• Με 2 Χρυσά Αστέρια η Καπνιστή Μπριζόλα Παντέρη.
• Με 1 Χρυσό Αστέρι τα παραδοσιακά Λουκάνικα Καρδίτσας Παντέρη.
• Με 1 Χρυσό Αστέρι τα παραδοσιακά Πικάντικα Λουκάνικα Παντέρη.

The Paderis Family makes only the finest
deli-meats!
The International Taste & Quality Institute (iTQi) awarded PADERIS the Superior Taste Award.
PADERIS BROS Company Beef Prosciutto won one Golden Star and was recognized as “a natural
curing product with the most powerful and opulent taste”. The Superior Taste Award is a unique international recognition based upon the blind judgment of chefs and sommeliers who are opinion leaders
and experts in taste.
But that was only the beginning…
PADERIS BROS Company Smoked Pork Chops were awarded the Superior Taste Award with 2
Golden Stars during the last (iTQi) ceremony held in Brussels in June. The European jury members
were impressed: ”Pleasant pork chop, attractive appearance, nice smoked odors, well textured with
satisfying taste.”
PADERIS BROS Company Spicy Sausages, “that look robust”, were awarded the Superior Taste
Award with 1 Golden Star during the same ceremony.
Finally, PADERIS BROS Company Karditsa Country Style Sausages, “that have authenticity and
are seasoned with natural vegetables, onion and leek”, were awarded the Superior Taste Award with
1 Golden Star.

ΜΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΣ.
Σε εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 6.000 τ.μ. που πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές
ασφαλείας και με τεχνολογία νεότερης γενιάς, εφαρμόζοντας πιστοποιημένα σύγχρονα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας (ΙSo 22000 & HACCP), προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε πράξη την
υπόσχεσή μας στον καταναλωτή: ποιοτικά αλλαντικά με αυθεντική γεύση.

Our contemporary Facilities.
PADERIS BROS COMPANY takes great care to adhere to the highest standards of food safety and has
invested heavily in upgrading its production process and quality control systems. Enjoying a rising
growth, and as a result of hard work and absolute commitment to perfection, aquired its self owned
2.000 sq. m. factory, in November 2003, that lies on a total area of 6.000 sq. m., in Acharnae, Attiki.
The company applies the Hazard Analysis Critical Control Point, according to which all production
stages, beginning from the raw materials to the end product, must strictly adhere to the related hygiene and sanitation regulations, and also holds the ISO 2200 CERTIFICATION.

ISO 22000:2005 & HACCP
Αρ. Πιστοποίησης | Certification
No. 221/Τ/2009

ΕΚΛΕΚΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΠΑΝΤΕΡΗ
Εκλεκτά αλλαντικά
που απευθύνονται σε
εκλεκτούς ανθρώπους
που αναζητούν στη ζωή τους
εκλεκτή γεύση και ποιότητα ...
We make the finest deli-meat,
for the finest people,
who are looking for the finest
taste and quality…

ΤΟ ΕΚΛΕΚΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟ,
ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ, ΤΙΜΙΟ, ΕΥΓΕΝΙΚΟ,
ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΓΑΠΗΤΟ.

WE LISTEN TO OUR CUSTOMERS!
WE HAVE ONE PURPOSE ONLY,
TO MEET THEIR NEEDS WITH LOVE,
HONESTY, AND INTEGRITY.

ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ.

PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT US
FOR ANY FURTHER INFORMATION.

www.paderis.gr
E info@paderis.gr T +30 210 8071320
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