


Η οικογένεια Ανανιάδη με 
παράδοση στο χώρο των 
τροφίμων από το 1940, παράγει 
και συσκευάζει εκλεκτά 
αλλαντικά και τυροκομικά 
προϊόντα.
Παρακολουθώντας τις 
συνήθειες και τις προτιμήσεις 
του σύγχρονου καταναλωτή, 
ανανεώνεται διαρκώς, έτσι ώστε 
να προσφέρει προϊόντα που 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες 

του. 

Από τις αρχές του έτους 2015, 
λανσάρει τη νέα σειρά εκλεκτών 
αλλαντικών Ανανιάδης με 
σήμα το λιοντάρι στη λευκή 
συσκευασία. Μία σειρά 
αλλαντικών με πλούσια γεύση 
και μοναδικό άρωμα. 
Τρόποι επεξεργασίας βασισμένοι 
στην παράδοση, προσδίδουν στα 
αλλαντικά την τρυφερή τους υφή.  
Αλλαντικά με μοναδικό γευστικό 
αλλά και οπτικό χαρακτήρα, που 
ξεχωρίζουν.

Με την έντονη ενασχόληση της 
στο χώρο του food service, η 
οικογένεια Ανανιάδη εγγυάται 
άμεση εξυπηρέτηση και κάλυψη 

κάθε ποσότητας για τα καταστήματα, 
που διανέμουν τα προϊόντα της.

«Τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας 
δεν ήταν διαθέσιμα, για αυτό και τα 
δημιουργήσαμε». 

Κύριο μέλημα της αλλαντοποιίας 
Ανανιάδη είναι να προσφέρει 
υπηρεσίες και προϊόντα που 
ανταποκρίνονται στα υψηλότερα 
πρότυπα ποιότητας. Από τα στάδια 
της παραγωγής και των ποιοτικών 
ελέγχων, ως τον προμηθευτή και τον 
τελικό καταναλωτή.

Αλλαντικά Ανανιάδης, η γεύση στα 
καλύτερα της.



ΠΆΡΙΖΆ 

ΠΆΡΙΖΆΚΙ

ΠΆΡΙΖΆΚΙ
JUMBO

ΣΆΛΆΜΆΚΙ
ΣΚΟΡΔΆΤΟ

ΠΆΡΙΖΆ 
ΓΙΆ ΤΟΣΤ

Εκλεκτό κρέας 
και επιλεγμένα 
καρυκεύματα, χαρίζουν 
πλούσια γεύση.

Η αγαπημένη επιλογή 
όλης της οικογένειας, 
πιο γευστική από 
ποτέ.

Jumbo μέγεθος για διπλή 
απόλαυση. Η αγαπημένη 
επιλογή όλης της 
οικογένειας πιο γευστική 
από ποτέ.

Εκλεκτό κρέας, 
αρωματισμένο 
με επιλεγμένα 
καρυκεύματα και σκόρδο 
που χαρίζει 
ένα διακριτικό, πλούσιο 
άρωμα.

Η ιδανική επιλογή για 
γευστικό τοστ. Εκλεκτό 
κρέας και διαλεχτά 
καρυκεύματα για 
πλούσια, ολοκληρωμένη 
γεύση.
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Πάριζα από εκλεκτό κρέας αρωματισμένο 
με επιλεγμένα καρυκεύματα. Η αγαπημένη 

επιλογή όλης της οικογένειας, σε πέντε 
παραλλαγές, πιο γευστική από ποτέ. 



ΜΟΡΤΆΔΈΛΆ 
ΤΎΠΟΎ ΜΠΟΛΟΝΙΆ

ΜΟΡΤΆΔΈΛΆ
ΜΈ ΦΙΣΤΙΚΙ

ΣΆΛΆΜΙ
ΜΠΎΡΆΣ

Αυθεντική ιταλική συνταγή 
με ατόφιο χοιρινό κρέας και 
ολόκληρους κόκκους μαύρου 
πιπεριού, αρωματισμένο 
με μπαχαρικά.

Εξαιρετικό χοιρινό 
κρέας, αρωματισμένο 
με μπαχαρικά και 
φιστίκι.

Εκλεκτό χοιρινό κρέας 
με διαλεχτά μπαχαρικά 
που δίνουν χαρακτηριστική 
γεύση.
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ΖΆΜΠΟΝ ΆΠΟ
ΜΠΟΎΤΙ ΒΡΆΣΤΟ

ΖΆΜΠΟΝ ΆΠΟ 
ΜΠΟΎΤΙ ΚΆΠΝΙΣΤΟ

ΖΆΜΠΟΝ ΆΠΟ
ΜΠΟΎΤΙ ΨΗΤΟ

ΖΆΜΠΟΝ ΆΠΟ 
ΜΠΟΎΤΙ ΨΗΤΟ 
ΜΈ ΠΙΠΈΡΙ

Ατόφιο χοιρινό μπούτι 
πρώτης διαλογής, 
με ξεχωριστό άρωμα και 
μοναδική γεύση.

Ατόφιο χοιρινό μπούτι, 
με πλούσιο άρωμα 
μπαχαρικών, καπνισμένο 
παραδοσιακά.

Εκλεκτό χοιρινό μπούτι, 
αρωματισμένο με 
μπαχαρικά, ψημένο 
παραδοσιακά σε φούρνο.

Εκλεκτό ατόφιο χοιρινό 
μπούτι, αρωματισμένο 
με ολόκληρους κόκκους 
πιπεριού, ψημένο 
παραδοσιακά.
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Ζαμπόν πλούσιο σε γεύση από χοιρινό κρέας, καπνιστό, βραστό 
και ψητό. Εμπλουτισμένο με διαλεχτά μπαχαρικά που χαρίζουν 

έντονο άρωμα και γεύση. 



ΦΙΛΈΤΟ 
ΓΆΛΟΠΟΎΛΆΣ
ΒΡΆΣΤΟ

ΦΙΛΈΤΟ 
ΓΆΛΟΠΟΎΛΆΣ
ΚΆΠΝΙΣΤΟ

ΦΙΛΈΤΟ 
ΓΆΛΟΠΟΎΛΆΣ
ΨΗΤΟ

ΦΙΛΈΤΟ 
ΓΆΛΟΠΟΎΛΆΣ
ΚΆΠΝΙΣΤΟ

ΆΤΟΦΙΟ ΣΤΗΘΟΣ 
ΓΆΛΟΠΟΎΛΆΣ
ΨΗΤΟ

Εκλεκτό ατόφιο φιλέτο 
γαλοπούλας, καπνισμένο 
παραδοσιακά.

Ατόφιο φιλέτο από στήθος 
γαλοπούλας, πρώτης 
διαλογής, με πλούσια γεύση 
και μοναδικό άρωμα.

Εκλεκτό φιλέτο από στήθος 
γαλοπούλας, παραδοσιακά 
ψημένο σε φούρνο, 
αρωματισμένο με φρέσκα 
μπαχαρικά.

Κομμάτι από ατόφιο 
φιλέτο γαλοπούλας, 
καπνισμένο 
παραδοσιακά.

Τρυφερό φιλέτο 
γαλοπούλας, ψημένο 
παραδοσιακά σε φούρνο, 
αρωματισμένο 
με εκλεκτά μπαχαρικά.
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Γαλοπούλα από ατόφιο στήθος, αρωματισμένο με εκλεκτά 
μπαχαρικά. Παραδοσιακό ψήσιμο και κάπνισμα χαρίζουν γεύση 

με βάσεις στην παράδοση.



ΜΠΈΙΚΟΝ 
ΡΟΛΟ ΚΆΠΝΙΣΤΟ

ΜΠΈΙΚΟΝ 
ΠΛΆΚΆ

ΜΠΡΙΖΟΛΆ

Ρολό από εκλεκτή 
χοιρινή πανσέτα, 
με άρωμα μπαχαρικών, 
καπνισμένο 
παραδοσιακά

Ατόφια χοιρινή πανσέτα 
εξαιρετικής ποιότητας, 
αρωματισμένη με 
διαλεχτά μπαχαρικά, 
καπνισμένη παραδοσιακά.

Εκλεκτό χοιρινό, 
αρωματισμένο
με μπαχαρικά που του 
δίνουν μοναδική γεύση.

ΛΆΙΜΟΣ

ΆΠΆΚΙ

ΨΆΡΟΝΈΦΡΙ

ΛΟΎΝΤΖΆ

Εκλεκτό χοιρινό κρέας, 
αρωματισμένο 
με διαλεχτά 
μυρωδικά, καπνισμένο 
παραδοσιακά.

Άπαχο χοιρινό κρέας, 
μαριναρισμένο σε ξύδι 
από κόκκινο κρασί.

Χοιρινό ψαρονέφρι 
τυλιγμένο σε ρίγανη και 
θρούμπι, καπνισμένο 
σε ξύλο οξιάς. 

Παραδοσιακή συνταγή 
με χοιρινό κρέας πρώτης 
διαλογής, αρωματισμένο 
με ρίγανη και θρούμπι.
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Εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος, 
φρέσκα μυρωδικά και παραδοσιακές 

συνταγές συνθέτουν τα ξεχωριστά 
χοιρινά αλλαντικά Ανανιάδη. 



ΧΩΡΙΆΤΙΚΆ
ΠΙΚΆΝΤΙΚΆ

ΧΩΡΙΆΤΙΚΆ 
ΜΈ ΠΡΆΣΟ

ΧΩΡΙΆΤΙΚΆ 
ΜΈ ΡΙΓΆΝΗ

Εκλεκτά κομμάτια 
κρέατος και διαλεχτά 
μπαχαρικά, προσφέρουν 
πλούσια και 
ισορροπημένη, πικάντικη 
γεύση.

Διαλεχτό κρέας, 
αρωματισμένο με 
φρεσκοκομμένο πράσο που 
δίνει μοναδική γλυκύτητα και 
σπιρτάδα.

Ρίγανη από τα βουνά 
της Μακεδονίας και 
εξαιρετικό κρέας, 
συνθέτουν ένα λουκάνικο 
με μοναδικό χαρακτήρα. 

ΛΟΎΚΆΝΙΚΆ 
ΠΙΡΟΣΚΙΛΟΎΚΆΝΙΚΆ ΤΎΠΟΎ 

ΦΡΆΝΚΦΟΎΡΤΗΣ
Διαλεχτά λουκάνικα 
με μοναδική γεύση, για 
όλες τις δημιουργίες σας. 

Εκλεκτό κρέας και 
επιλεγμένα καρυκεύματα, 
χαρίζουν ξεχωριστή γεύση.

15

Λουκάνικα με μοναδικό χαρακτήρα και 
ξεχωριστό άρωμα. Χωριάτικα ιδανικά 
για σχάρα και βραστά, ιδανικά για όλες 

τις δημιουργίες σας.



ΠΆΣΤΟΎΡΜΆΣ

ΚΆΒΟΎΡΜΆΣ

ΣΟΎΤΖΟΎΚΙ

ΣΟΎΤΖΟΎΚΙ
ΠΙΚΆΝΤΙΚΟ

Εκλεκτό έδεσμα εξαιρετικής 
ποιότητας, με πλούσια 
γεύση, ξεχωριστό άρωμα 
και μοναδική υφή, χάρη στη 
φυσική, παραδοσιακή του 
ωρίμανση. 

Παραδοσιακή συνταγή 
με ατόφιο μοσχαρίσιο κρέας, 
εξαιρετικής ποιότητας 
τσιγαρισμένο παραδοσιακά.

Τρυφερό βοδινό κρέας, 
τυλιγμένο σε φρέσκα 
μπαχαρικά της ανατολής 
με έντονη γεύση και πλούσιο 
άρωμα.

Μοσχαρίσιο κρέας, 
αρωματισμένο με μυστικά 
μπαχαρικά, που χαρίζουν 
πικάντικη γεύση.
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Αλλαντικά με άρωμα ανατολής, με εκλεκτά μπαχαρικά τα οποία 
δίνουν στο κρέας μοναδικό χαρακτήρα. Αναλλοίωτες συνταγές 

από την Ανατολή, περασμένες από γενιά σε γενιά.



ΣΆΛΆΜΙ ΆΈΡΟΣ
ΤΎΠΟΎ ΘΆΣΟΎ

ΣΆΛΆΜΙ ΆΈΡΟΣ
ΤΎΠΟΎ ΜΙΛΆΝΟ

ΣΆΛΆΜΙ ΆΈΡΟΣ
ΤΎΠΟΎ ΛΈΎΚΆΔΟΣ

Αυθεντική συνταγή 
με εκλεκτό χοιρινό κρέας 
υψηλής ωρίμανσης. 

Αυθεντική ιταλική 
συνταγή με χοιρινο κρέας 
υψηλής ωρίμανσης. 

Παραδοσιακή συνταγή 
με εκλεκτά κομμάτια 
χοιρινής ωμοπλάτης.
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Σαλάμι αέρος, υψηλής ωρίμανσης, η οποία χαρίζει στο κρέας 
μοναδική υφή και πλούσια γεύση. Αυθεντικές συνταγές 

με εκλεκτά μπαχαρικά χαρίζουν ξεχωριστό άρωμα.



ΒΟΤΆΝΆ

ΜΆΡΓΆΡΙΤΆ

ΜΆΎΡΟ ΠΙΠΈΡΙ

ΠΡΆΣΙΝΟ ΠΙΠΈΡΙ

ΠΆΠΡΙΚΆ
ΠΆΡΜΈΖΆΝΆ

ΚΡΈΜΎΔΙ

Επικάλυψη βοτάνων, που 
χαρίζει μοναδικό άρωμα, 
φρεσκάδα και πλούσια 
γεύση.

Σαλάμι αέρος, φυσικής 
ωρίμανσης, με πλούσια 
γεύση και δυνατό άρωμα.

Επικάλυψη μαύρου 
πιπεριού που χαρίζει 
δυνατό άρωμα και γεύση.

Επικάλυψη πράσινου 
πιπεριού που προσφέρει 
μοναδική, πικάντικη 
γεύση.

Επικάλυψη από πάπρικα, 
που δίνει ξεχωριστό 
άρωμα και μεστή γεύση.

Επικάλυψη παρμεζάνας 
που δίνει μοναδική γεύση 
και ένταση. 

Επικάλυψη κρεμμυδιού 
που χαρίζει μοναδική 
γλυκύτητα και αψάδα.

Σαλάμι από εκλεκτό χοιρινό κρέας με 
επικάλυψη αρωματικών μπαχαρικών. Η 

ξεχωριστή γεύση που δίνει η επικάλυψη και 
η μοναδική υφή του κρέατος, τονίζουν το 

μοναδικό τους χαρακτήρα.
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Τυροκομικά προϊόντα, 
με φρέσκο γάλα από τοπικούς παραγωγούς.

ΦΈΤΆ Π.Ο.Π.

ΚΆΤΣΙΚΙΣΙΟ 
ΤΎΡΙ

Η σφραγίδα της ελληνικής 
τυροκομίας, με την 
αυθεντική γεύση και τα 
αγνότερα συστατικά της 
ελληνικής υπαίθρου.

Διατίθεται σε:
200g, 400g, 16kg

Το λευκό τυρί με τον 
πλούσιο γευστικό 
χαρακτήρα, από 100% 
φρέσκο παστεριωμένο 
κατσικίσιο γάλα.

Διατίθεται σε:
8kg, 16kg

ΆΓΈΛΆΔΙΝΟ
ΤΎΡΙ
Το λευκό τυρί της δικής 
μας ταυτότητας, με την 
αγνότητα της ελληνικής 
υπαίθρου, συνοδεύει 
αρμονικά κάθε γευστική 
σας δημιουργία.

Διατίθεται σε:
400g, 7kg, 15kg
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ΚΈΦΆΛΟΤΎΡΙ 
ΤΡΙΜΜΈΝΟ

ΓΙΆΟΎΡΤΙ 
ΣΤΡΆΓΓΙΣΤΟ 
ΠΛΗΡΈΣ

GOUDA
ΣΈ ΦΈΤΈΣ

ΣΆΓΆΝΆΚΙ GOUDA
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ 
ΤΎΡΙ

Το αγαπημένο σκληρό 
κίτρινο τυρί, με λαχταριστή 
ξεχωριστή γεύση και από αγνά 
υλικά, έτοιμο να απογειώσει 
την απόλαυσή σας.

Διατίθεται σε:
100g

Από ατόφιο αγελαδινό 
φρέσκο γάλα Δεσκάτης 
Γρεβενών, με βελούδινη 
υφή και πλούσια 
παραδοσιακή γεύση. 

Διατίθεται σε:
5kg

Ένα ημίσκληρο 
κίτρινο τυρί υψηλών 
προδιαγραφών, από αγνό 
αγελαδινό γάλα,  έτοιμο 
και κομμένο στα μέτρα 
σας.

Διατίθεται σε:
200g, 400g

Ο αγαπημένος ελληνικός 
μεζές, με υψηλή ποιότητα 
και γνώση παρασκευής, 
ώστε να μην λιώνει και να 
μην κολλάει στο σκεύος.

Διατίθεται σε:
3kg

Gouda Τυρός Γης, η 
καλύτερη επιλογή για το 
γευστικό τοστ, αλλά και 
όλες τις δημιουργίες σας.

Διατίθεται σε:
3kg

Ημίσκληρο τυρί, Τυρός 
Γης, με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστική γεύση 
και υφή, ιδανικό για τοστ. 
Παράγεται στην Ελλάδα.

Διατίθεται σε:
400g, 2.5kg

ΆΙΓΟΠΡΟΒΈΙΟ
Αιγοπρόβειο τυρί, 
Τύρος Γης, φτιαγμένο 
από παστεριωμένο 
αιγοπρόβειο γάλα, που του 
χαρίζει μοναδική υφή και 
πλούσια γεύση.

Διατίθεται σε:
350g

ΜΎΖΗΘΡΆ
Ο παραδοσιακός 
συνοδοιπόρος της 
μαγειρικής και των 
πιάτων σας.

Διατίθεται σε:
400g, 1kg

ΆΝΘΟΤΎΡΟ 400g
Πλούσια γεύση σε χαμηλά 
λιπαρά, η αγνότερη 
επιλογή της καθημερινής 
σας απόλαυσης.

Διατίθεται σε:
400g, 2kg
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Αλλαντικά Pick Me, 
η έξυπνη επιλογή για κάθε συνταγή.

ΠΆΡΙΖΆΚΙ

ΠΆΡΙΖΆΚΙ 
ΣΚΟΡΔΆΤΟ

Παριζάκι κλασσικό Pick 
me 400γρ, μόνο με 2€. 
Η αγαπημένη επιλογή 
όλης της οικογένειας πιο 
έξυπνη από ποτέ.

Παριζάκι σκορδάτο 
Pick me 400γρ, μόνο 
με 2€. Η αγαπημένη 
επιλογή της οικογένειας, 
αρωματισμένη με σκόρδο, 
πιο έξυπνη από ποτέ.



ΦΙΛΈΤΟ 
ΓΆΛΟΠΟΎΛΆΣ

PORK MEAT

ΠΆΡΙΖΆ 
ΓΙΆ ΤΟΣΤ

ΜΟΡΤΆΔΈΛΆ

ΣΆΛΆΜΙ 
ΜΠΎΡΆΣ

ΣΆΛΆΜΙ
ΆΈΡΟΣ

Φιλέτο γαλοπούλας σε 
φέτες Pick me, μόνο με 
2 € τα 180g. H έξυπνη 
επιλογή για σωστή 
διατροφή.

Εκλεκτό χοιρινό φιλέτο 
Pick me σε φέτες, 2€ τα 
360γρ. Η έξυπνη επιλογή 
για pizza στη στιγμή.

Πάριζα τοστ σε φέτες 
Pick me, με μόλις 2€ τα 
270γρ. Η έξυπνη επιλογή 
για τοστάκι στη στιγμή.

Μορταδέλα τύπου 
Μπολόνια σε φέτες 
Pick me, με 2€ τα 270γρ. 
Η έξυπνη επιλογή με 
νοστιμιά ιταλική.

Σαλάμι μπύρας Pick me 
σε φέτες, 2€ τα 220γρ.
Η έξυπνη επιλογή για 
κάθε μερακλή.

Σαλάμι αέρος 
παραδοσιακής ωρίμανσης 
σε φέτες Pick me, με 2€ τα 
160γρ. 
Η έξυπνη επιλογή για κάθε 
μερακλή.

30 31



ΜΠΈΙΚΟΝ 
ΚΆΠΝΙΣΤΟ
Μπέικον καπνιστό από 
εκλεκτό χοιρινό σε φέτες, 
2€ τα 220γρ. Η έξυπνη 
επιλογή για τη μαγειρική.

ΛΟΎΚΆΝΙΚΆ
ΤΆΒΈΡΝΆΣ
Λουκάνικα ταβέρνας Pick 
me, 2€ τα 270γρ. Η έξυπνη 
επιλογή για σχάρα στην 
εξοχή.

ΛΟΎΚΆΝΙΚΆ 
ΦΡΆΝΚΦΟΎΡΤΗΣ
Λουκάνικα Φρανκφούρτης 
Pick me, με 2€ τα 350γρ.
 Η έξυπνη επιλογή για hot 
dog με γεύση σπιτική.

ΛΟΎΚΆΝΙΚΆ 
ΜΠΟΎΚΙΤΣΈΣ
Λουκάνικα μπουκίτσες, 
2€ τα 360γρ. 
Η έξυπνη επιλογή για κάθε 
συνταγή.
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