daily

ΩΜΟΠΛΑΤΗ, Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ
THE FIT PORK SHOULDER, The light selection

ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΝΤΕΡΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΑΠΗ.

Η ελαφριά εκδοχή του αλλαντικού που συνοδεύει ομελέτες, τοστ, πίτσες και μακαρονάδες.

Προϊόντα που ξεχωρίζουν κι έχουν το άρωμα του εκλεκτού, που το ορίζει
η ποιότητα των πρώτων υλών αλλά κι ο τρόπος παρασκευής.

Prime pieces of lean pork go through a special process of heat treatment and pasteurization to yield
a very low fat (3% to 6%) final product! Enjoy with cheese and crackers, on a pizza, in your pasta, or
in a salad.

Κομμάτια φρέσκιας χοιρινής ωμοπλάτης που, μέσα από μια πολύ ιδιαίτερη επεξεργασία, αφήνουν στο
τελικό προϊόν πολύ χαμηλά, 3% έως 6%, λιπαρά. Πλούσια γεύση, χωρίς ενοχές.

The light selection for omelets, toasts, pizzas and pasta.

The Paderis Family makes only
the finest deli-meat products.
Full flavored, authentic taste, top quality products that adhere to the
highest standards of excellence!

ΩΜΟΠΛΑΤΗ 200g

ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΧΟΙΡΙΝΗ - PORK SHOULDER

PORK SHOULDER

200g

4kg

Ωμοπλάτη Χοιρινή 10χ10		
Pork Shoulder 10χ10

0067

Ωμοπλάτη Χοιρινή 10x10 Κ/Σ
0069
Pork Shoulder 10x10 S
Ωμοπλάτη Χοιρινή Breakfast		
Pork Shoulder Breakfast
Ωμοπλάτη Χοιρινή Πικ-Νικ 10x10		
Pork Shoulder Pic-Nic 10x10
Κ/Σ Κομμένο/Συσκευασμένο S Sliced

Gluten
Free

0182
0073

ΜΠΕΪΚΟΝ, ΤΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ
The Famous Bacon, Caramel color and crispy

Καραμελωμένο και τραγανό, αγαπημένο αλλαντικό για μικρούς και μεγάλους.
Από προσεκτικά επιλεγμένα κομμάτια φρέσκου χοιρινού κρέατος. Παράγεται με ιδιαίτερη προσοχή
κατά τη διάρκεια της παστερίωσης, ενώ το μεγάλο μυστικό της υπέροχης γεύσης του βρίσκεται στη
διαδικασία της κάπνισης.

Its caramel color and its crispy quality make it irresistible, no matter how thin or thick
its slices are served.
Pieces of fresh pork meat are carefully selected and carefully pasteurized to ensure bacon’s long life
and taste endurance. It is the touch of smoking that gives the product its wonderful aroma.
Our favorite cold cut, goes for everybody.

ΜΠΕΪΚΟΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟ 130g

ΜΠΕΪΚΟΝ - BACON

SMOKED BACON

130g

1kg

2kg

Μπέικον Καπνιστό Πλάκα			
Smoked Block Size Bacon

0054

Μπέικον Καπνιστό Πλάκα Κ/Σ		
Smoked Block Size Bacon S
Μπέικον Καπνιστό Πλάκα Κ/Σ
Smoked Block Size Bacon S

0200

0056

Μπέικον Καπνιστό Ρολό			
Smoked Roll Shaped Bacon
Κ/Σ Κομμένο/Συσκευασμένο S Sliced

Gluten
Free

0057

ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ, Η ΠΛΟΥΣΙΑ
The Rich MortadelLa

Το μυστικό στην παρασκευή της μορταδέλας βρίσκεται στη σωστή αναλογία κρέατος και
λίπους και στη σφριγηλή σύστασή της.
Η πικάντικη Ιταλίδα με καταγωγή από την Μπολόνια γεννήθηκε περίπου στα τέλη του 14ου αιώνα σε
κάποιο μοναστήρι. Από επιλεγμένο κρέας «δεμένο» με φυσικά αρώματα, βραστή ή ψητή, με πιπέρι να
αναστατώνει τη γλώσσα, με φιστίκι Αιγίνης να απογειώνει την απόλαυση. Από τα καλύτερα κομμάτια
κρέατος, με σύγχρονη επεξεργασία παράγουμε μορταδέλα σύμφωνα με την αυθεντική ιταλική
συνταγή και με απόλυτη αρμονία μπαχαρικών αναδεικνύουμε το μοναδικό άρωμά της.

Μortadella is made by blending the right proportion of lean meat and fat until it gets its
vigorous shape and texture.
The spicy Italian, originating from Bologna, was born around the late 14th century in a monastery.
Fine meat “tied” with natural flavors, roasted or cooked, with pepper to excite the tongue, or with
pistachios from Aegina island to enhance one’s pleasure.

ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ 200g

ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ - MORTADELLA

MORTADELLA

200g

4kg

Μορταδέλα Βραστή με Πιπέρι		
Mortadella Cooked with Pepper

0085

Μορταδέλα Βραστή με Πιπέρι Κ/Σ
Mortadella Cooked with Pepper S

0087

Μορταδέλα Ψητή με φυστίκι Αιγίνης Κ/Σ		
Mortadella Roasted with Pistachios S
Κ/Σ Κομμένο/Συσκευασμένο S Sliced

Gluten
Free

0079

ΣΑΛΑΜΙ ΒΥΡΑΣ
SALAMI VYRAS

Gluten
Free

ΣΑΛΑΜΙ ΒΥΡΑΣ - SALAMI VYRAS
500g

2kg

Σαλάμι Βύρας		
Salami Vyras
Σαλάμι Βύρας
0025
Salami Vyras

0506

daily

Η σειρά που δίνει γεύση και νοστιμιά κάθε μέρα.
Your favorite cold cut range, goes for everybody.
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