
Προιοντικός 
Κατάλογος



Ο ειδικός
• Ερχόμαστε από μια περιοχή που βρίσκεται στη 
καρδιά της Ελλάδος, στη Θεσσαλία, η οποία είναι 
η κύρια περιοχή παραγωγής τυροκομικών και 
γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα.  

Ο πρεσβευτής των παραδοσιακών αξιών και της 
παραδοσιακής γεύσης
• Έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους
μας την γεύση και τον παραδοσιακό τρόπο της 
παραγωγής. Οι αυθεντικές συνταγές μας, 
περνούν από γενιά σε γενιά και την ακολουθούμε 
πιστά μέχρι και σήμερα. Είμαστε υπερήφανοι για 
την κληρονομιά των γαλακτοκομικών και 
τυροκομικών προϊόντων μας. 

Ισχυρή τεχνογνωσία στα τυροκομικά προϊόντα.
• Είμαστε μιας 4ης γενιάς πλέον οικογενειακή 
επιχείρηση. 
• Όλα ξεκίνησαν πριν από 63 χρόνια όταν άρχισε 
η οικογένεια Σαράντη να δραστηριοποιείται στον 
τομέα της παραγωγής τυριού και γιαουρτιού στα 
Τρίκαλα Θεσσαλίας.

Μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή και διάθεσή 
γαλακτοκομικών & τυροκομικών προϊόντων.



• Εξαιρετική πρώτη ύλη

• Υγιεινό, νόστιμο και ασφαλές γάλα

• Διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά αναλλοίωτα   

• Μοντέρνα και πρακτική συσκευασία 1LT

• Πλήρες 3,6% & Ελαφρύ 1,6%

• Τεχνολογία αιχμής υψηλής παστερίωσης

Γάλα Υψηλης Θερμικής Επεξεργασίας



• Τεχνολογία UHT

• Υγιεινό, νόστιμο και ασφαλές γάλα

• Διατηρεί τα χαρακτηριστικά του αναλλοίωτα   

• Μοντέρνα και πρακτική συσκευασία TGA 1,5L

• Πλήρες 3,6% & Ελαφρύ 1,6%

• Ιδανικό και για επαγγελματική χρήση

Γάλα Μακράς Διαρκείας



• Τεχνολογία UHT

• Υγιεινό, νόστιμο και ασφαλές, με θρεπτικά 
συστατικά

• Διατηρεί τα χαρακτηριστικά του αναλλοίωτα   

• Μοντέρνα και πρακτική συσκευασία TGA 
500ml

Σοκολατούχο Γάλα



• Έχει πλούσια γεύση και υφή

• Ιδανική για μαγειρική και ζαχαροπλαστική   

• Μοντέρνα και πρακτική συσκευασία TGA

• Διατηρεί τα χαρακτηριστικά της αναλλοίωτα

• Με 36% λιπαρά σε συσκευασία 1,5Lt

Κρέμα Γάλακτος  36% 



• Έχει πλούσια γεύση και υφή

• Ιδανική για μαγειρική και ζαχαροπλαστική   

• Μοντέρνα και πρακτική συσκευασία TGA

• Διατηρεί τα χαρακτηριστικά της αναλλοίωτα

• Με 20% λιπαρά σε συσκευασία 1Lt 

Κρέμα Γάλακτος 20%



• Υψηλό επίπεδο πρωτεϊνών

• Πολύ θρεπτικό

• Διατίθεται σε 2% & 10% (πλήρες λίπος)   

• Διατίθεται σε συσκευασία 5kg & 1Kgr

• Μοναδική γεύση και πλούσια υφή

Στραγγιστό γιαούρτι 



• Μεταξένια υφή και καθαρό λευκό χρώμα

• Χρήση σε πολλές νόστιμες συνταγές

• Ιδανικό για catering

• Υψηλή ποιότητα, χαμηλή τιμή

• Σε συσκευασίες 25kg, 5 Kgr & 900gr

Έδεσμα-Πέρλα Γιαούρτι



• Μεταξένια υφή και καθαρό λευκό χρώμα

• Χρήση σε πολλές νόστιμες συνταγές

• Ιδανικό για catering

• Υψηλή ποιότητα, χαμηλή τιμή

• Σε συσκευασία 25kgr, 5 Kgr & 900gr

Έδεσμα-Πέρλα Kuzina



• Αυθεντικό Π.Ο.Π. προϊόν

• Μοναδική, θαυμάσια γευστική εμπειρία 

• Πικάντικη και ιδιαίτερη γεύση

• Σε βολική συσκευασία πλαστικό τάπερ

Φέτα Π.Ο.Π. Βαρελίσια



• Αυθεντικό Π.Ο.Π. προϊόν

• Μοναδική, θαυμάσια γευστική εμπειρία 

• Ήπια γεύση

• Διατίθεται σε μπλοκ, φέτες και κύβους

• Βολική και ασφαλή συσκευασία (vacuum, 
πλαστικό τάπερ, δοχείο)

Φέτα Π.Ο.Π.



• Λευκό Τυρί άλμης από Αιγοπρόβειο Γάλα 
(70% min. Πρόβειο & 30% max γίδινο) 

• Λίπος ε.ξ 47 % min – Υγρασία 58 % max

• Μοναδική, θαυμάσια γευστική εμπειρία  και 
ήπια γεύση

• Σε συσκευασίες Δοχείο λευκοσιδηρό 15Kgr, 
Πλαστικά τάπερ 10Kgr – 4Kgr -4Kgr σε φέτες 
των 100gr και Vacuum 800gr.

Αιγοπρόβειο Λευκό Τυρί



• Λευκό Τυρί άλμης από Κατσικίσιο Γάλα  

• Λίπος ε.ξ 47% min – Υγρασία 58% max

• Ασυναγώνιστη γευστική εμπειρία 

• Πικάντικη γεύση

• Σε συσκευασίες Δοχείο λευκοσιδηρό 15Kgr
και πλαστικό τάπερ 4Kgr σε φέτες

Κατσικίσιο Λευκό Τυρί



• Παράγεται από μίγμα αγελαδινού και 
αιγοπρόβειου γάλακτος

• Θρεπτική και υγιεινή, ισορροπημένη 
διατροφή

• Πλούσια γεύση

• Διατίθεται σε μπλοκ και φέτες 100γρ. 

• Βολική και ασφαλή συσκευασία (πλαστικό 
τάπερ, δοχείο)

Μάλαμα 

Παραδοσιακό λευκό τυρί



• Για θρεπτική, υγιεινή και ισορροπημένη 
διατροφή

• Πλούσια γεύση-καθαρό λευκό χρώμα

• Διατίθεται σε μπλοκ, φέτες και κύβους 

• Βολική και ασφαλή συσκευασία (vacuum, 
πλαστικό τάπερ, δοχείο)

Αγελαδινό Λευκό τυρί



• Από 100% παστεριωμένο αγελαδινό γάλα.

• Υψηλής διατροφικής αξίας.

• Πλούσια γεύση με χαμηλά λιπαρά.

• Βολική και ασφαλή συσκευασία (πλαστικό 
τάπερ, δοχείο)

Λευκό αγελαδινό άλμης



• Τρίμματα αιγοπρόβειου & αγελαδινού 
τυριού.

• Ιδανικό ως πρώτη ύλη για Παρασκευή 
σαλατών και γέμιση σφολιατοειδών.

• Προϊόν σταθερής κι άριστης ποιότητας, 
ιδανικό για εργαστήρια και βιομηχανίες 
παρασκευής τροφίμων.

Τρίμματα λευκού τυριού



• Για υγιεινή διατροφή, με μόλις 4% λιπαρά και 
13g πρωτεΐνης ανά 100gr! 

• Φυσικό προϊόν, με διάρκεια ζωής 90 ημέρες 
από παραγωγή.

• Σε χρηστικές συσκευασίες με επανακλειώμενο
καπάκι:

• Σκαφάκι 180gr

• Πλαστικός κουβάς 1kg για επαγγελματική 
χρήση

Cottage Cheese



• Αυθεντικό Π.Ο.Π. προϊόν

• Παραδοσιακή συνταγή 

• Μοναδική, θαυμάσια γευστική εμπειρία 

• Παράγεται από Πρόβειο γάλα 80%  και 
κατσικίσιο γάλα 20%

• Συσκευασίες (vacuum) φραντζόλα 2,5kg, κεφάλι 
6 Kgr και 400gr.

Κασέρι Π.Ο.Π



• Παράγεται από 100% κατσικίσιο γάλα.

• 6μηνης Ωρίμανσης.

• Ιδανική γευστική εμπειρία.

• Πικάντικη και μοναδική γεύση.

• Συσκευασία (vacuum) μπαστούνι 2,5Kgr

Κατσικίσιο ημίσκληρο τυρί



• Παράγεται από Πρόβειο γάλα 30%  και 
αγελαδινό γάλα 70%

• Παραδοσιακή συνταγή, αυθεντική γεύση, 
χαρακτηριστική νοστιμιά

• Μοναδική, θαυμάσια γευστική εμπειρία

• Γλυκιά και πικάντικη γεύση 

• Συσκευασία (vacuum) μπαστούνι 2,5Kgr

ΜΑΛΑΜΑ 

Ημίσκληρο Τυρί



• Παράγεται από παστεριωμένο  αγελαδινό 
γάλα.

• Φυσικά καπνισμένο με ξύλο οξιάς

• 4μηνης ωρίμανσης

• Παραδοσιακή συνταγή, αυθεντική γεύση, 
χαρακτηριστική νοστιμιά

• Γλυκιά και πικάντικη γεύση 

• Συσκευασία μπαστούνι 2,2Kg & 2,5kg

Καπνιστό 

Ημίσκληρο Τυρί



• Από 100% αγελαδινό γάλα 

• Χαρακτηριστική γεύση

• Διατίθεται και σε light έκδοση (35% 
λιγότερο λίπος)

Ημίσκληρο Τυρί



• Παράγεται από 100% φρέσκο, 
παστεριωμένο αγελαδινό γάλα.

• Ιδανικό για τοστ, σάντουιτς, πίτσα, σουφλέ, 
σαλάτες αλλά και για επιτραπέζια χρήση.

• Διαθέσιμο σε συσκευασία μπλοκ 2,5kg.

Ημίσκληρο τυρί “SEMI”



Mozzarella

• Παράγεται από 100% φρέσκο, 
παστεριωμένο αγελαδινό γάλα.

• Ιδανική για πίτσα.

• Παράγεται στα Τρίκαλα.

• Διαθέσιμη σε συσκευασία μπλοκ 2,5kg.



• Παράγεται από ημίσκληρα και σκληρά 
τυριά.

• Ιδανική επιλογή ποιότητας– τιμής για τον 
επαγγελματία

• Αυθεντική γεύση, χαρακτηριστική νοστιμιά

• Συσκευασία  μπαστούνι 2,5Kgr

’Δυο χωριά’’ 

ημίσκληρο τυρί



• Παράγεται από 100% κατσικίσιο γάλα.

• 6μηνης Ωρίμανσης.

• Ιδανική γευστική εμπειρία.

• Πικάντικη και μοναδική γεύση.

• Συσκευασία (vacuum) κεφάλι 5,5Kgr

Κατσικίσια Σκληρά τυριά



• Γραβιέρα πρόβεια, κεφαλοτύρι πρόβειο και 
πεκορίνο.

• Διατίθενται σε σφήνες ¼ (2kg), μεγάλη 
συσκευασία («κεφάλι») 5,5kg και 9kg.

Πρόβεια Σκληρά τυριά



• Παράγεται από 100% φρέσκο, 
παστεριωμένο αγελαδινό γάλα.

• Ιδανικό για τοστ, σάντουιτς, πίτσα, σουφλέ, 
σαλάτες αλλά και για επιτραπέζια χρήση.

• Διαθέσιμο σε συσκευασία μπλοκ 2,5kg.

Regato



• Γραβιέρα αγελαδινή και Κεφαλοτύρι 
αγελαδινό

• Ελαφρώς αλμυρά

• Μοναδική γευστική εμπειρία

• Διατίθενται σε σφήνες ¼ (2kg),  σε μεγάλη 
συσκευασία («κεφάλι» & «μπαστούνι») και το 
κεφαλοτύρι και σε τριμμένo

Αγελαδινά Σκληρά τυριά



• Παράγεται από 100% φρέσκο, 
παστεριωμένο αγελαδινό γάλα.

• Ιδανικό για τρίψιμο αλλά και για 
επιτραπέζια χρήση.

• Διαθέσιμο σε συσκευασία «κεφάλι» 5,5kg.

Σκληρό τυρί



• Προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας.

• Παράγονται στη Λάρισα.

• Ιδανικά για μαγειρική και ζαχαροπλαστική.

• Διατίθενται σε:

• Μπλοκ 1kg από Αγελαδινό γάλα 82% λιπαρά.

• Λιωμένο 3kg σε πλαστικό κουβά, από 75% 
Αιγοπρόβειο & 25% Αγελαδινό γάλα.

• Λιωμένο 16kg σε δοχείο, από 100% Αιγοπρόβειο
γάλα.

Βούτυρα Γάλακτος



• Από αιγοπρόβειο και/ή αγελαδινό 
τυρόγαλα, γάλα και ανθόγαλα.

• Ένα παραδοσιακό προϊόν, γευστικά 
ισορροπημένο και υγιεινό!

• Παράγεται στα Τρίκαλα.

• Σε συσκευασίες 2kg vacuum και 25kg bag in 
box για βιομηχανική χρήση.

Ανθότυρο 

Παραδοσιακό φρέσκο τυρί



• Προϊόν υψηλής & σταθερής ποιότητας

• Ιδανικό για βιομηχανίες τροφίμων & 
catering

• Διατίθεται σε κύπελλο 400gr και πλαστικό 
κουβά 10 kg & 25 Kgr

• Άριστη σχέση τιμής-ποιότητας

Μυζήθρα Παστεριωμένη



• Προϊόν ποιότητας

• Ιδανικό για catering

• Ιδανικό για κάθε χρήση στην κουζίνα

• Διατίθεται σε τάπερ 4kg και δοχείο 15kg

• Άριστη σχέση τιμής-ποιότητας

Πέρλα Αναπλήρωμα Τυριού



Φυσικά, Αγνά, 
Απολαυστικά!


