Παραδοσιακές
Ελληνικές Σαλάτες

Παραδοσιακά
ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ

KOΠΑΝΙΣΜΕΝΗ

με Φέτα

με Φέτα και Κόκκινες Πιπεριές

Κύρια συστατικά:
• Τυρί Φέτα ΠΟΠ
• Ελληνικά Αιγοπρόβεια
Τυριά
• Πράσινη Καυτερή
Πιπεριά

Κύρια συστατικά:
• Τυρί Φέτα ΠΟΠ
• Κόκκινες Ψητές
Πιπεριές
• Πράσινη Καυτερή
Πιπεριά

Η παράδοση που αρχίζει και τελειώνει με το τυρί που όλοι αγαπάμε,
Φέτα ΠΟΠ. Ήπια πικάντικη γεύση που μπορεί να συνοδεύσει κάθε
επιλογή μας σε φαγητό. Η συνταγή της “γιαγιάς” στο πιάτο σας.

Μια ιδιαίτερη Τυροκαυτερή με απίστευτα πλούσια γεύση και
πικάντικη επίγευση. Το τυρί Φέτα ΠΟΠ που χρησιμοποιούμε μαζί
με τις Κόκκινες Ψητές Πιπεριές θα σας εκπλήξουν. Μια μοναδική
συνταγή από την “ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ” που δεν θα τη βρείτε πουθενά
αλλού. Αφιερωμένη στους μερακλίδες…

ΤΖΑΤΖΙΚΙ
Κύρια συστατικά:
• Στραγγιστό Γιαούρτι
• Φρέσκο Αγγουράκι
• Φρέσκο Σκόρδο
• Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο

Η σαλάτα που δεν λείπει από κανένα ελληνικό τραπέζι. Σπιτική
συνταγή από την Άλφα Γεύση, με πολύ φρέσκια και δροσιστική
γεύση. Με Ελληνικό Στραγγιστό Γιαούρτι, Φρέσκο Αγγουράκι
και Φρέσκο Σκόρδο που κάνουν τη διαφορά. Η συνταγή
ολοκληρώνεται φυσικά με το Εξαιρετικό Παρθένο μας Ελαιόλαδο.
Η συνήθεια που έγινε λατρεία…

ΡΩΣΙΚΗ

TΥΡΟΣΑΛΑΤΑ
με Φέτα
Κύρια συστατικά:
• Τυρί Φέτα ΠΟΠ
• Ελληνικά Αιγοπρόβεια
Τυριά

Ένα παραδοσιακό ορεκτικό γι’ αυτούς που αγαπάνε τη Φέτα, αλλά
μένουν μακριά από πικάντικες εξάρσεις. Βουτήξτε το ψωμί σας
άφοβα!

KHΠΟΥΡΟΥ

Κύρια συστατικά:
• Αυθεντική μαγιονέζα
παραγωγής μας
• Διαλεχτές Ελληνικές
Πατάτες
• Καρότο
• Αρακά
• Αγγουράκι Τουρσί

Κύρια συστατικά:
• Αυθεντική μαγιονέζα
παραγωγής μας
• Σέλινο Τουρσί
• Αγγουράκι Τουρσί
• Καρότο Τουρσί

Η αυθεντική μαγιονέζα με φρέσκο-παστεριωμένο κρόκο αυγού
υποδέχεται μια πανδαισία λαχανικών συνθέτοντας μια υπέροχη
και γευστική Ρώσικη σαλάτα!

Σαλάτα πλούσια σε λαχανικά, με τη γνωστή αυθεντική μαγιονέζα
παραγωγής μας. Ιδανική για σάντουιτς, τοστ, κρέπα, μπέργκερ ή
σαν ορεκτικό από μόνη της.

ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ

ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ
Κύρια συστατικά:
• Μελιτζάνα ψητή
• Φρέσκο Σκόρδο
• Κόκκινες Ψητές Πιπεριές
• Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο
Δεν είναι μια συνηθισμένη Μελιτζανοσαλάτα, είναι η πραγματική
Αγιορείτικη συνταγή! Ο συνδυασμός της Ψητής Μελιτζάνας, με
Φρέσκο Σκόρδο, Κόκκινες Ψητές Πιπεριές και το Εξαιρετικό
Παρθένο Ελαιόλαδο, θα σας μαγέψουν…

TAΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ

ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ
Κύρια συστατικά:
• Μελιτζάνα ψητή
• Αυθεντική μαγιονέζα
παραγωγής μας
• Φρέσκο Σκόρδο

Πλούσια γεύση μελιτζάνας ψητής, φρέσκο πάντα σκόρδο και τη
γνωστή αυθεντική μας μαγιονέζα!

ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΛΕΥΚΗ

Κύρια συστατικά:
• Αυγά Βακαλάου
• Πουρές Πατάτας
• Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο

Κύρια συστατικά:
• Αυγά Βακαλάου
• Πουρές Πατάτας
• Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο

Η πιο γνωστή σαλάτα για όλες τις περιόδους νηστείας και όχι
μόνο! Η απαλή γεύση ψαριού μας συντροφεύει όλες τις μέρες του
χρόνου!

Ένας πολύ ξεχωριστός μεζές που ο Έλληνας προτιμά ολοένα
και περισσότερο. Η αυθεντική Ταραμοσαλάτα στην πιο αγνή της
μορφή, εξ’ ου και το λευκό χρώμα.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ

ΟΥΓΓΑΡΕΖΑ

Κύρια συστατικά:
• Πατάτα
• Καρότο
• Αρακά
• Σαλάμι χοιρινό πικ-νικ

Κύρια συστατικά:
• Σαλάμι χοιρινό πικ-νικ
• Αυθεντική μαγιονέζα
παραγωγής μας

Ένα πολύ χορταστικό σνακ γι’ αυτούς που...ξέρουν! Έχει βάση τη
μαγιονέζα μας, λαχανικά αλλά και σαλάμι χοιρινό πικ νικ!

Άμα είσαι από Θεσσαλονίκη, μία είναι η επιλογή για το γύρο σου!
Απλή συνταγή μεν, σταθερή αξία δε. Αφού είναι και Άλφα Γεύση,
σίγουρα θα σου ανεβάσει πολύ την όρεξη για το σάντουιτς ή
το..“τυλιχτό” σου.

ΠΑΠΡΙΚΑ
Κύρια συστατικά:
• Toματοπολτός
• Πράσινες & Κόκκινες
πιπεριές
• Μείγμα Τυριών
• Μπαχαρικά

3Kg

Από τη νύφη του θερμαϊκού έρχεται αυτή η πικάντικη σάλτσα
ντομάτας για να τονώσει οποιαδήποτε επιλογή κρέατος και αν
έχεις στο μενού.

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ
Κύρια συστατικά:
• Φρέσκος
παστεριωμένος
κρόκος αυγού

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις..είναι αυτή που ταιριάζει
με όλους και όλα! Φτιάχνουμε αυθεντική μαγιονέζα, με φρέσκο
παστεριωμένο κρόκο αυγού (όχι σκόνη). Ελαφρώς γλυκόξινη
και…επικίνδυνα γευστική! Βασιστείτε και δημιουργείστε ελεύθερα
πάνω της.

2Kg

1Kg

ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ
Κύρια συστατικά:
• Φρέσκο σκόρδο

450g

Όλοι επιλέγουν να την καταναλώνουν την 25η Μαρτίου, κάποιοι
όμως που την γεύονται τότε...συνεχίζουν

250g

Eκλεκτά
ΤΥΡΟΚΑΥΤΕΡΗ
ΚΑΒΟΥΡΟΣΑΛΑΤΑ

ΧΟΥΜΟΥΣ

Απομίμηση

Κύρια συστατικά:
• Ρεβίθι
• Ταχίνι
• Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο

Κύρια συστατικά:
• Καβούρι απομίμηση
(σουρήμι)
• Αγγουράκι Τουρσί
• Αυθεντική μαγιονέζα
παραγωγής μας

Μια υπέροχη μεσογειακή σαλάτα που συνοδεύει εξαιρετικά τα
θαλασσινά και τα ψαρικά σας! Είναι μοναδική και πραγματικά
ξεχωριστή σαλάτα, δοκιμάστε τη!

Κατ’ ευθείαν απ’ τη Μέση Ανατολή! Μια σαλάτα με μεγάλη θρεπτική
αξία. Είναι εναλλακτική, νόστιμη και νηστίσιμη!

ΑΛΟΙΦΑΤΟ

ΓΙΑΟΥΡΤΟΦΕΤΑ

με Φέτα και Στραγγιστό Γιαούρτι

με Ντομάτες Λιαστές

Κύρια συστατικά:
• Στραγγιστό Γιαούρτι
• Τυρί Φέτα ΠΟΠ

Κύρια συστατικά:
• Στραγγιστό Γιαούρτι
• Τυρί Φέτα ΠΟΠ
• Ντομάτες Λιαστές
• Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο

Πρωτότυπη, με τόσο συνηθισμένα υλικά. Σύγχρονη, με τόσο
παραδοσιακή τάση. Το Αλοιφάτο είναι μια Κρέμα Τυριού (Cream
Cheese) με πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε τυρί Φέτα ΠΟΠ και
Στραγγιστό Γιαούρτι. Καταναλώνεται εγωιστικά μόνο του, αλλά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν συνταγή για άπειρα πράγματα.

Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε μια εκλεκτή, μοναδική, καινοτόμα
συνταγή από την “ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ”. Με βάση το Ελληνικό Στραγγιστό
Γιαούρτι και ατόφια κομμάτια Φέτας ΠΟΠ, “στολίσαμε” Ντομάτες
Λιαστές για να πετύχουμε απλά την πιο εκλεκτή σαλάτα που έχετε
δοκιμάσει ποτέ!

Σως

ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ

ΣΩΣ ΤΥΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΤΑ

ΣΩΣ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ

Δροσιστική και πολλά υποσχόμενη σως!
Ολοένα και περισσότεροι την προτιμούν ως
εναλλακτική από το τζατζίκι στον γύρο.

Εάν ψάχνετε ένα πραγματικό τυρί ιδανικό
για επάλειψη, η λύση είναι εδώ! Μια σως
με τυρί Φέτα που ενδείκνυται για όλους
τους επαγγελματίες.

Κλασσική και πολυαγαπημένη σως. Βασίζεται στην αυθεντική μαγιονέζα παραγωγής
μας που αποτελεί εγγύηση. Ιδανική για
σάντουιτς! Αγαπημένη της συντροφιά: το κοτόπουλο.

Κύρια συστατικά:
• Έδεσμα
• Αυθεντική μαγιονέζα παραγωγής μας

Κύρια συστατικά:
• Τυρί Φέτα ΠΟΠ
• Αυθεντική μαγιονέζα παραγωγής μας

Κύρια συστατικά:
• Μουστάρδα
• Αυθεντική μαγιονέζα παραγωγής μας

Η «Άλφα Γεύση» ιδρύθηκε το 1998 με έδρα την Κατερίνη και στόχο την παραγωγή
παραδοσιακών σαλατών, όπως η Τυροκαυτερή με τυρί Φέτα ΠΟΠ, Τζατζίκι με Εξαιρετικό
Παρθένο Ελαιόλαδο, Κοπανισμένη με τυρί Φέτα ΠΟΠ και Κόκκινες Πιπεριές και πολλές
ακόμη ιδιαίτερες συνταγές.
Με σεβασμό στην παράδοση και αφοσίωση στην ποιότητα αναπτύξαμε την γκάμα μας και
με άλλα επίσης εκλεκτά εδέσματα, όπως το Χούμους, Γιαούρτι με Φέτα και Ντομάτα Λιαστή,
Cream Cheese με Φέτα και Στραγγιστό Γιαούρτι.
Xρησιμοποιούμε αγνές και ελληνικές πρώτες ύλες (όπως τυρί Φέτα, Στραγγιστό Γιαούρτι,
Εξ. Παρθ. Ελαιόλαδο, κτλ.) οι οποίες ξεχωρίζουν από μόνες τους. Η φιλοσοφία μας είναι να
δημιουργούμε ποιοτικά προϊόντα που να έχουν θρεπτική αξία και αξεπέραστη γεύση.
Οι αυθεντικές ελληνικές μας γεύσεις εκτιμώνται ιδιαίτερα και στο εξωτερικό. Η “Άλφα
Γεύση” έχει αναπτύξει σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με
τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO9001:2008, ΕΛΟΤ EN ISO: 22000:2005, BRC, IFS. Mε αυτό τον
τρόπο εξάγει αυτή τη στιγμή τα προϊόντα της στην Ευρώπη, στην Αμερική καθώς και σε άλλες
τρίτες χώρες.
Το όνομα “Άλφα Γεύση” έγινε συνώνυμο της κορυφαίας σαλάτας στην Ελλάδα και αποτελεί
εγγύηση σε ό,τι έχει να κάνει με ποιότητα και αυθεντική ελληνική γεύση.

ΑΛΦΑ ΓΕΥΣΗ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 60100
ΤΗΛ: 23510 38511, 23510 73126
FAX: 23510 31610
www.alphagefsi.gr
e-mail: info@alphagefsi.gr

