ή ό,τι θέλεις από αυτό!

Ξάνθη
Nέα Σάντα Κιλκίς

Καστοριά

Ιωάννινα

Λάρισα

Αθήνα

Καλαµάτα

Ρόδος

Κρήτη

Λεµεσός

Η Αυγοδιατροφική
Η παράδοση 2 γενεών στην πτηνοτροφία, η τεχνογνωσία και
εμπειρία στον τομέα της εκτροφής και διάθεσης αυγών που διαθέτουν οι άνθρωποί μας, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για
την ποιότητα του τελικού προϊόντος που θα φτάσει στα χέρια
σας. Και σε ό,τι αφορά την ποικιλία, αυτή καλύπτει από απλά και
ειδικά προϊόντα κελύφους (αυγά πλούσια σε Ω3 και βιταμίνες,
βιολογικά αυγά), εποχικά προϊόντα (πασχαλινά αυγά) καθώς
και προϊόντα παστεριωμένου αυγού (πλήρες, ασπράδι, κρόκος,

κρόκος 11% αλάτι, κρόκος με ζάχαρη, μείγμα ομελέτας), για τις
ανάγκες μαζικής εμπορίας και εστίασης supermarkets, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων, αρτοποιείων και εταιριών catering.
Και επειδή η ποιότητα είναι το παν για εμάς, έχουμε φροντίσει
να πιστοποιήσουμε όλη την αλυσίδα αποθήκευσης και διανομής
των προϊόντων μας με ISO 22000 και IFS (International Food
Standards), όπως φυσικά και με HAACP για την παραγωγή,
ωοσκόπηση, τυποποίηση και συσκευασία των αυγών!

To αυγό
Από το κοσμικό αυγό που αποτελεί κομμάτι της μυθολογικής
κοσμολογίας πολλών λαών μέχρι το περίφημο αυγό του Κολόμβου, το μικρό -αλλά τόσο σημαντικό- αυτό τρόφιμο δίκαια
έχει τη δική του ξεχωριστή θέση. Μια από τις σημαντικότερες

Οι εγκαταστάσεις
Η Αυγοδιατροφική αποτελεί την ένωση τεσσάρων
από τις μεγαλύτερες μονάδες της Β. Ελλάδος. Οι
ιδρυτές της αποτελούν τη 2η γενιά από οικογένειες
με παράδοση στην πτηνοτροφία και την απαραίτητη εμπειρία στην εκτροφή και διάθεση αυγών.
Διαθέτει 4 υπερσύγχρονες ιδιόκτητες πτηνοτροφικές μονάδες στη Β. Ελλάδα, στη Γαλάτιστα
Χαλκιδικής, το Πόρτο Λάγος Ξάνθης και το Μαυρονέρι Κιλκίς, που είναι πλήρως εξοπλισμένες
και αυτόνομες, με δικό τους παρασκευαστήριο
ζωοτροφών. Στη Ν. Σάντα βρίσκεται η μονάδα
συγκέντρωσης, ωοσκόπησης και αποθήκευσης
της Αυγοδιατροφικής, πιστοποιημένη κατά IFS με
ελεγχόμενες συνθήκες αποθήκευσης.
Καθημερινά το ωοσκοπικό της κέντρο διαχειρίζεται
και αποθηκεύει πάνω από 400.000 αυγά, τα οποία
είναι έτοιμα προς διάθεση από το στόλο των ιδιόκτητων φορτηγών ψυγείων της. Έτσι μπορούμε
να σας εγγυηθούμε ότι το τελικό προϊόν θα φτάσει
στα χέρια σας αναλλοίωτο, κάτω από ελεγχόμενες
συνθήκες.

πηγές πρωτεΐνης, με πολλά ακόμα θρεπτικά συστατικά και ακόμα περισσότερους τρόπους παρασκευής, το ποιοτικό αυγό αποτελεί μια από τις κορυφαίες επιλογές. Είναι το δώρο της φύσης
που μας χαρίζει υγεία, ευεξία και μια ισορροπημένη διατροφή!

Τίποτα το υπερφυσικό, απλά φυσικό.

Προϊόντα
παστερίωσης
Σκεφτείτε ένα αυγό.
Τώρα, σκεφτείτε το χωρίς το κέλυφος.

Αυτό είναι το EGGPRO.

Στην Αυγοδιατροφική επενδύουμε στην καινοτομία, γι’ αυτό και δημιουργήσαμε την σειρά προϊόντων παστεριωμένου αυγού EGGPRO. Πλέον
μπορείτε να αυξήσετε την παραγωγικότητα της
επιχείρησής σας και να μειώσετε το κόστος σας
αντικαθιστώντας τα αυγά με το νωπό παστεριωμένο αυγό EGGPRO. Εύκολα, γρήγορα, απλά και
απολύτως υγιεινά!

WHITE

ΜΕΙΓΜΑ ΟΜΕΛΕΤΑΣ

Υγρό παστεριωµένο ασπράδι αυγού
Χρησιµοποιήστε το για να φτιάξετε µια υγιεινή οµελέτα µόνο από
ασπράδι αυγού, να το καταναλώσετε ως ένα εξαιρετικό πρωτεϊνούχο
ρόφηµα λαµβάνοντας όλες τις πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας που
περιέχονται σε αυτό, να φτιάξετε την τέλεια µαρέγκα, ένα λαχταριστό
παγωτό, ή ως βάση για την παρασκευή δροσιστικών φρουτοποτών.

Με φρέσκο γάλα και ελαιόλαδο
Χρησιµοποιήστε το µείγµα οµελέτας ως βάση και απλά
προσθέστε τα υλικά που εσείς θέλετε! Εύκολα, γρήγορα,
απλά και απολύτως υγιεινά.
250ml / 500ml
µε φρέσκο γάλα
και ελαιόλαδο

250ml / 500ml / 1L

υψηλή
περιεκτικότητα
σε πρωτεΐνες

100%
υγρό παστεριωµένο
ασπράδι αυγού

διατηρείται
στους 0-4οC

χωρίς συντηρητικά

WHOLE

YOLK

Υγρό πλήρες παστεριωµένο αυγό
Έτοιµο για να φτιάξετε την οµελέτα σας, ή όπως
προτιµάτε να το χρησιµοποιήσετε στη µαγειρική σας.

Υγρός παστεριωµένος κρόκος αυγού
∆ιαχωρισµένος κρόκος αυγού για µεγαλύτερη ευκολία.
Ιδανικό για συνταγές ζαχαροπλαστικής ή ως βάση για σάλτσες.

500ml / 1L

500ml / 1L
100%

100%

υγρό παστεριωµένο
αυγό

υγρό παστεριωµένος
κρόκος αυγού

χωρίς συντηρητικά

χωρίς συντηρητικά

www.eggpro.gr

VITAL SUPER FRUITS

VITAL

Υγρό γεύµα µε βάση το παστεριωµένο ασπράδι
αυγού & φυσικό χυµό φραγκοστάφυλου & µύρτιλου

Υγρό γεύµα µε βάση το παστεριωµένο
ασπράδι αυγού & γεύση σοκολάτα

Μύρτιλο, φραγκοστάφυλο και πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Ένας
super συνδυασµός, στο χέρι σου! Τα superfruits χαρίζουν όλα τους τα
οφέλη και απίθανη γεύση, ενώ οι πρωτεΐνες του ασπραδιού συµβάλλουν ανάµεσα σε άλλα και στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών. Χωρίς λιπαρά, χωρίς γλουτένη, χωρίς συντηρητικά!

Όταν µια πηγή εδώδιµων ινών συνδυάζεται µε τη σοκολάτα, η καθηµερινή µας
διατροφή παίρνει άλλη γεύση! Το Vital καλύπτει σηµαντικό µέρος των καθηµερινών
αναγκών (25-30g) του µέσου ενήλικα σε διαιτητικές ίνες, ενώ οι πρωτεΐνες του
ασπραδιού συµβάλλουν ανάµεσα σε άλλα και στη διατήρηση της φυσιολογικής
κατάστασης των οστών. Χωρίς λιπαρά, χωρίς γλουτένη, χωρίς συντηρητικά!

250ml

250ml

28g

28g

0% λιπαρά,

0% λιπαρά,

χωρίς συντηρητικά

χωρίς συντηρητικά

πρωτεΐνης αυγού

πρωτεΐνης αυγού

χοληστερόλη

χοληστερόλη

FITNESS

PROTEIN

MUSCLE

Παστεριωµένο ασπράδι αυγού 97%
µε εκχύλισµα µπανάνας & φρουκτόζη

Παστεριωµένο ασπράδι αυγού 95%
µε γεύση σοκολάτα

Παστεριωµένο ασπράδι αυγού 97%
µε εκχύλισµα φράουλας

Ένα ευχάριστο πρωτεϊνούχο ρόφηµα µε βάση το παστεριωµένο ασπράδι αυγού που συνδυάζει 28g πρωτεϊνών αυγού υψηλής βιολογικής αξίας,14g υδατανθράκων και υπέροχη γεύση µπανάνας. Συµβάλλει στην
αναπλήρωση της χαµένης ενέργειας από τη σωµατική
άσκηση και στην αναδόµηση του µυικού ιστού στα
πλαίσια µιας υγιεινής και ισορροπηµένης διατροφής.

Ένα µοναδικής αξίας πρωτεϊνούχο ρόφηµα, σε µια
µοναδικά ακαταµάχητη γεύση! ∆ώσε στον οργανισµό
σου ό,τι χρειάζεται στα πλαίσια της καθηµερινής σου
άσκησης, και αναδόµησε τον µυικό σου ιστό µε τα
28 γραµµάρια πρωτεΐνης κάθε συσκευασίας EggPro
Chocolate... και φυσικά, απόλαυσε τη σοκολατένια
γεύση του!

Ένα ευχάριστο πρωτεϊνούχο ρόφηµα µε βάση το παστεριωµένο ασπράδι του αυγού το οποίο περιέχει 28g πρωτεϊνών αυγού υψηλής βιολογικής αξίας και πλούσια γεύση φράουλας. Συµβάλλει στη δόµηση του µυικού ιστού
πριν και µετά την άσκηση καλύπτοντας µεγάλο ποσοστό
της συνιστώµενης ηµερήσιας πρόσληψης σε πρωτεΐνες
στα πλαίσια µιας υγιεινής και ισορροπηµένης διατροφής.

250ml

250ml

250ml

28g

28g

28g

14g

0% λιπαρά,

0% λιπαρά,

0% λιπαρά,

χωρίς συντηρητικά

χωρίς συντηρητικά

πρωτεΐνης αυγού
υδατάνθρακες

χοληστερόλη
χωρίς συντηρητικά

πρωτεΐνης αυγού
χοληστερόλη

πρωτεΐνης αυγού
χοληστερόλη

Προϊόντα
HO.RE.CA.
Προϊόντα από επαγγελματίες
για επαγγελματίες
Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εστίασης γίνονται
όλο και μεγαλύτερες. Εξειδικευμένα, κορυφαία
ποιοτικά προϊόντα είναι αυτά που αποτελούν την
αιχμή του δόρατος κάθε επαγγελματία, αλλά και
την εγγύηση μιας πετυχημένης παρουσίας στον
χώρο. Και επειδή η δική σας επιτυχία είναι και
δική μας, διατηρούμε αναλλοίωτα τα ίδια υψηλά standards που εμπνέουν την εμπιστοσύνη χιλιάδων συνεργατών μας, από supermarkets και
εταιρίες catering έως ξενοδοχεία, αρτοποιεία και
ζαχαροπλαστεία!

www.eggpro.gr

Επαγγελματικές συσκευασίες
Μικρότερο κόστος, καλύτερη διακίνηση, μεγαλύτερος έλεγχος στις ποσότητες.
Τα επαγγελματικά μας προϊόντα δίνουν λύσεις στις πάγιες ανάγκες του χώρου της εστίασης.
Αν μάλιστα προσθέσουμε και την πιστοποιημένη ποιότητα, δεν μιλάμε απλά για μία από
τις πολλές, αλλά για την προφανή επιλογή!

Νωπό παστεριωμένο αυγό
Προϊόν
Πλήρες 1kg
Πλήρες 2kg
Πλήρες 5kg
Πλήρες 10kg
Ασπράδι 1kg
Ασπράδι 2kg
Ασπράδι 5kg
Κρόκος 1kg
Κρόκος 2kg
Κρόκος 5kg
Mix ομελέτας 1kg
Mix ομελέτας 2kg
Mix ομελέτας 5kg

Κιβώτιο

Διάρκεια ζωής

6

25 ημέρες
25 ημέρες
25 ημέρες
25 ημέρες
30 ημέρες
30 ημέρες
30 ημέρες
30 ημέρες
30 ημέρες
30 ημέρες
50 ημέρες
50 ημέρες
50 ημέρες

Κύρια χρήση

Συνταγές
μαγειρικής και
ζαχαροπλαστικής.
Μηδενικός κίνδυνος
μικροβιολογικής
μόλυνσης.

Σκόνη αυγού
Προϊόν
Πλήρες
Ασπράδι
Κρόκος

Συσκευασία kg/κιβώτιο Διάρκεια ζωής
Σάκος
Σάκος
Σάκος

20kg
20kg
20kg

12 μήνες
12 μήνες
12 μήνες

Κύρια χρήση
Συνταγές μαγειρικής
και ζαχαροπλαστικής.
Μηδενικός κίνδυνος
μικροβιολογικής
μόλυνσης.

Ομελέτες
Προϊόν
Απλή ομελέτα
με αλάτι 60γρ.
Απλή ομελέτα
με αλάτι 75γρ.

Συσκευασία kg/κιβώτιο Διάρκεια ζωής
κουτί 90
μερίδες
κουτί 60
μερίδες

5,4

18 μήνες

6,75

18 μήνες

Κύρια χρήση
Προϊόντα έτοιμα
προς κατανάλωση.
Η ιδανική λύση
για εστιατόρια
& υπηρεσίες εστίασης.

Βρασμένα αυγά
Προϊόν
Ολόκληρο ρολό
Ρολό σε φέτες
Ολόκληρο αυγό σε άλμη
Ολόκληρο αυγό σε άλμη
Ολόκληρο αυγό

Συσκευασία kg/κιβώτιο Διάρκεια ζωής
10χ300γρ.
10χ300γρ.
Κουβάς
Κουβάς
Vacuum

3
3
60 τεμάχια
120 τεμάχια
24 τεμάχια

18 μήνες
18 μήνες

Κύρια χρήση
Σάντουιτς
και σαλάτες.

Επιδόρπια
Προϊόν
Φύλλο κρέπας

Συσκευασία
50χ50γρ.

kg/κιβώτιο Διάρκεια ζωής
2,5

18 μήνες

Κύρια χρήση
Για επιδόρπιο
ή πρωινό.

ΒΡΑΣΜΕΝΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ
ΑΠΡΑ∆ΙΑ ΑΥΓΟΥ σε άλµη

ΒΡΑΣΜΕΝΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΑΥΓΑ σε άλµη

60 / 120 αυγά

60 / 120 αυγά

2kg
--------5kg
--------10kg

1kg
--------2kg
--------5kg

1kg

1kg

ΜΕΙΓΜΑ ΟΜΕΛΕΤΑΣ
Με φρέσκο γάλα και ελαιόλαδο

ΜΕΙΓΜΑ ΟΜΕΛΕΤΑΣ
Scramble mix

FITNESS
MUSCLE
100% παστεριωµένο ασπράδι αυγού 100% παστεριωµένο ασπράδι αυγού

Χρησιµοποιήστε το µείγµα οµελέτας ως βάση
και απλά προσθέστε τα υλικά που εσείς θέλετε!
Εύκολα, γρήγορα, απλά & απολύτως υγιεινά.

Χρησιµοποιήστε το µείγµα οµελέτας ως βάση
και απλά προσθέστε τα υλικά που εσείς θέλετε!
Εύκολα, γρήγορα, απλά & απολύτως υγιεινά.

Συµβάλλει στην αναπλήρωση της χαµένης
ενέργειας από τη σωµατική άσκηση και στην
αναδόµηση του µυικού ιστού στα πλαίσια µιας
υγιεινής και ισορροπηµένης διατροφής.

Συµβάλλει στη δόµηση του µυικού ιστού πριν και
µετά την άσκηση καλύπτοντας µεγάλο ποσοστό
της συνιστώµενης ηµερήσιας πρόσληψης σε
πρωτεΐνες στα πλαίσια µιας υγιεινής & ισορροπηµένης διατροφής.

1kg
--------2kg
--------5kg
--------10kg

1kg
--------2kg
--------5kg
--------10kg

1kg
--------2kg
--------5kg

ΠΛΗΡΕΣ/ WHOLE
Υγρό πλήρες παστεριωµένο αυγό

ΚΡΟΚΟΣ/ YOLK
Υγρός παστεριωµένος κρόκος αυγού

ΑΣΠΡΑ∆Ι/ WHITE
Υγρό παστεριωµένο ασπράδι αυγού

Έτοιµο για να φτιάξετε την οµελέτα σας, ή όπως προτιµάτε
να το χρησιµοποιήσετε στη µαγειρική σας.

∆ιαχωρισµένος κρόκος αυγού για µεγαλύτερη ευκολία.
Ιδανικό για συνταγές ζαχαροπλαστικής ή ως βάση για
σάλτσες. ∆υνατότητα προσθήκης αλατιού & ζάχαρης.

Ασπράδι ζαχαροπλαστικής ιδανικό για παρασκευή µαρέγκας
και κάθε ζαχαροπλαστικής συνταγής.

www.eggpro.gr

2kg
--------5kg
--------10kg

2kg
--------5kg
--------10kg

2kg
--------5kg
--------10kg

ΥΓΡΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΑΥΓΟ
ΑΠΟ ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ

ΥΓΡΟΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΣ
ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ
ΑΠΟ ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ

ΥΓΡΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΑΣΠΡΑ∆Ι ΑΥΓΟΥ
ΑΠΟ ΑΥΓΑ ΑΧΥΡΩΝΑ

Έτοιµο για να φτιάξετε την οµελέτα σας, ή όπως προτιµάτε
να το χρησιµοποιήσετε στη µαγειρική σας.

∆ιαχωρισµένος κρόκος αυγού για µεγαλύτερη ευκολία.
Ιδανικό για συνταγές ζαχαροπλαστικής ή ως βάση για
σάλτσες. ∆υνατότητα προσθήκης αλατιού και ζάχαρης.

Ασπράδι ζαχαροπλαστικής ιδανικό για παρασκευή µαρέγκας
και κάθε ζαχαροπλαστικής συνταγής.

2kg
--------5kg
--------10kg

2kg
--------5kg
--------10kg

2kg
--------5kg
--------10kg

ΥΓΡΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΑΥΓΟ ΑΠΟ
ΑΥΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ

ΥΓΡΟΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΣ
ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ ΑΠΟ ΑΥΓΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ

ΥΓΡΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΑΣΠΡΑ∆Ι ΑΥΓΟΥ ΑΠΟ ΑΥΓΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ

Έτοιµο για να φτιάξετε την οµελέτα σας, ή όπως προτιµάτε
να το χρησιµοποιήσετε στη µαγειρική σας.

∆ιαχωρισµένος κρόκος αυγού για µεγαλύτερη ευκολία.
Ιδανικό για συνταγές ζαχαροπλαστικής ή ως βάση για
σάλτσες. ∆υνατότητα προσθήκης αλατιού και ζάχαρης.

Ασπράδι ζαχαροπλαστικής ιδανικό για παρασκευή µαρέγκας
και κάθε ζαχαροπλαστικής συνταγής.

2kg
--------5kg
--------10kg

2kg
--------5kg
--------10kg

2kg
--------5kg
--------10kg

ΥΓΡΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΑΥΓΟ ΑΠΟ
ΑΥΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΥΓΡΟΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΣ
ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ ΑΠΟ ΑΥΓΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΥΓΡΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ
ΑΣΠΡΑ∆Ι ΑΥΓΟΥ ΑΠΟ ΑΥΓΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έτοιµο για να φτιάξετε την οµελέτα σας, ή όπως προτιµάτε
να το χρησιµοποιήσετε στη µαγειρική σας.

∆ιαχωρισµένος κρόκος αυγού για µεγαλύτερη ευκολία.
Ιδανικό για συνταγές ζαχαροπλαστικής ή ως βάση για
σάλτσες. ∆υνατότητα προσθήκης αλατιού και ζάχαρης.

Ασπράδι ζαχαροπλαστικής ιδανικό για παρασκευή µαρέγκας
και κάθε ζαχαροπλαστικής συνταγής.

Προϊόντα
λιανικής
Τα πάντα από το αυγό.
Mε το αυγό πρωταγωνιστή στη γαστρονομία του
σήμερα, είναι λογικό οι επιλογές του καταναλωτή να είναι ολοένα και πιο ευρείες. Οι εποχές που
ακούγοντας «αυγό» το μυαλό σου πήγαινε αυτόματα απλά στο «κότας» έχουν περάσει, δίνοντας τη
θέση τους σε μια πληθώρα προϊόντων. Βιολογικά,
αχυρώνα, με Ω-3, αλλά και αυγά άλλων πτηνών
-από το μικροσκοπικό ορτύκι ως την επιβλητική
στρουθοκάμηλο!

www.avgodiatroﬁki.gr

15 φρέσκα αυγά (10+5 δώρο)
S

6 φρέσκα αυγά

MΙΚΡΑ έως 53γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Πλαστική διάφανη συσκευασία

S

10 φρέσκα αυγά
M

ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

6 φρέσκα αυγά
M

ΜΕΓΑΛΑ 63-73γρ.

ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

10 φρέσκα αυγά
L

MΙΚΡΑ έως 53γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Πλαστική διάφανη συσκευασία

6 φρέσκα αυγά
L

ΜΕΓΑΛΑ 63-73γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

15 φρέσκα αυγά

6 φρέσκα αυγά Γίγας

M

ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α’ | Χάρτινη συσκευασία

XL

73γρ. και άνω

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

4 φρέσκα αυγά Βιολογικής γεωργίας
M

ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

30 φρέσκα αυγά
M

ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

30 φρέσκα αυγά (χύμα)
MΙΚΡΑ έως 53γρ.
ΜΕΓΑΛΑ 63-73γρ.
S

L

ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.
XL ΓΙΓΑΣ 73γρ. και άνω
M

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

30 φρέσκα αυγά
L

ΜΕΓΑΛΑ 63-73γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

30 φρέσκα αυγά Γίγας
XL

73γρ. και άνω

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

www.avgodiatroﬁki.gr

6 φρέσκα αυγά Γίγας-Αχυρώνα
XL

73γρ. και άνω

6 φρέσκα αυγά Βιολογικής γεωργίας
M

ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

6 φρέσκα αυγά Ω3

6 φρέσκα αυγά Ω3-Αχυρώνα

M

ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

M

ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

6 φρέσκα αυγά Ελευθέρας βοσκής

6 φρέσκα αυγά Αχυρώνα

M

ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

M

ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

30 φρέσκα αυγά Αχυρώνα

30 φρέσκα αυγά Βιολογικής γεωργίας

+53γρ. και άνω

+53γρ. και άνω

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

30 φρέσκα αυγά Ελευθέρας βοσκής
+53γρ. και άνω
Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία

www.avgodiatroﬁki.gr

Αυγά ορτυκιών σε άλμη
& λευκό ξύδι με μπαχαρικά

Αυγά ορτυκιών σε άλμη
& λευκό ξύδι

12 φρέσκα αυγά ορτυκιού

410 - 440γρ.

410 - 440γρ.

Καθαρό βάρος 110-130γρ.

Καθαρό βάρος 110-130γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Πλαστική συσκευασία
Χαρτοκιβώτιο 10 / 20 / 30τµχ.

Βρασμένα & καθαρισμένα
απράδια αυγού Αχυρώνα

+20γρ. και άνω

Βρασμένα & καθαρισμένα
ολόκληρα αυγά Αχυρώνα

220γρ.

220γρ.

Καθαρό βάρος 110-130γρ.

Καθαρό βάρος 110-130γρ.

Προϊόντα
άγριας φύσης
Ένας κόσμος επιλογών
για κάθε πιάτο!
Το αυγό αποτελεί έναν ιδιαίτερο διατροφικό θησαυρό, απ’ όπου και αν προέρχεται. Και μπορεί η
συντριπτική πλειοψηφία της αγοράς να κυριαρχείται από τ’ αυγά κότας, υπάρχουν όμως και πολλές
-ενδιαφέρουσες γευστικά και εξίσου ωφέλιμες διατροφικά- εναλλακτικές. Τι θα λέγατε λοιπόν για
μια ομελέτα από αυγά ορτυκιού; Ένα αυγό ποσέ
από πάπια ή χήνα; Μια στραπατσάδα από αυγά
φραγκόκοτας; Και γιατί όχι, μια ομελέτα από αυγό
στρουθοκαμήλου -ένα τέτοιο εξάλλου ισοδυναμεί
με 24 κότας, οπότε όρεξη να υπάρχει...

www.avgodiatroﬁki.gr

Προϊόντα άγριας φύσης

3 φρέσκα αυγά γαλοπούλας

2 φρέσκα αυγά πάπιας

+53γρ. και άνω

+53γρ. και άνω

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία
Χαρτοκιβώτιο 12τµχ.

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία
Χαρτοκιβώτιο 12τµχ.

4 φρέσκα αυγά φραγκόκοτας
+53γρ. και άνω
Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία
Χαρτοκιβώτιο 12τµχ.

1 φρέσκο αυγό στρουθοκάμηλου

1 φρέσκο αυγό χήνας

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία
2kg περίπου το κάθε αυγό
1 αυγό ισούται µε 24 αυγά κότας

Κατηγορία ποιότητας Α´ | Χάρτινη συσκευασία
Χαρτοκιβώτιο 12τµχ.

+53γρ. και άνω

Εποχιακά
προϊόντα
Αυγοδιατροφική, κάθε εποχή!
Tο αυγό μπορεί ν’ αποτελεί ένα καθημερινό σχεδόν συστατικό της κουζίνας, έχει όμως και τις
εξαιρετικές στιγμές του. Και λέγοντας «εξαιρετικές», μιλάμε για όλες εκείνες τις φορές που
αποτελεί κομμάτι μιας ειδικής, εορταστικής περίστασης. Μπορεί π.χ. να φανταστεί κανείς Λαμπρή
χωρίς το «Χριστός Ανέστη» και τσουγκρίσματα
κόκκινων αυγών;

www.avgodiatroﬁki.gr

Πασχαλινά αυγά
Η παράδοση θέλει τη Μεγάλη Πέμπτη, μαζί με το ζύμωμα των τσουρεκιών, να βάφουμε και τα
κόκκινα αυγά. Εμείς πάλι, σκεφτόμαστε πως όταν ο χρόνος δεν είναι αρκετός -είτε πρόκειται για
πολλά ή λίγα αυγά- μπορούμε και δίνουμε λύσεις! Έτοιμα βαμμένα, αλλά και συσκευασίες με όλα
τ’ απαραίτητα για το βάψιμο, διατίθενται λίγο πριν τις γιορτινές ημέρες, για... Καλό Πάσχα!

M

30 φρέσκα αυγά
ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

M

Κατηγορία ποιότητας Α´, +∆ώρο 2 λαµπάδες

30 φρέσκα αυγά
ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´, +∆ώρο βαφή & ξύδι

20 αυγά της Λαμπρής
M ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

6 βαμμένα αυγά της Λαμπρής
M ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

2 αυγά της Λαμπρής
M ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´
Έτοιµα, βρασµένα και βαµµένα

Κατηγορία ποιότητας Α´
Έτοιµα, βρασµένα και βαµµένα

Κατηγορία ποιότητας Α´
Έτοιµα, βρασµένα και βαµµένα

6 αυγά της Λαμπρής
M ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

6 αυγά της Λαμπρής
M ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

6 αυγά της Λαμπρής
M ΜΕΣΑΙΑ 53-63γρ.

Κατηγορία ποιότητας Α´
Έτοιµα, βρασµένα και βαµµένα

Κατηγορία ποιότητας Α´
Έτοιµα, βρασµένα και βαµµένα

Κατηγορία ποιότητας Α´
Έτοιµα, βρασµένα και βαµµένα

Οδηγίες αποθήκευσης και συντήρησης αυγών
Τα αυγά είναι ένα ευπαθές προϊόν που χρειάζεται ιδιαίτερη µεταχείριση
κατά τη µεταφορά και την αποθήκευσή του. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες
λόγω των πόρων που έχουν στο κέλυφός τους αφυδατώνονται πιο γρήγορα,
µε αποτέλεσµα να µεγαλώνει ο αεροθάλαµός τους.

Γι’ αυτό πρέπει να αποθηκεύονται πάντα σε χώρους
µε θερµοκρασία όχι µεγαλύτερη από 18°C.
Ειδικά για τα προϊόντα EggPro, η συντήρησή τους πρέπει
να γίνεται αυστηρά σε χώρο µε θερµοκρασία 0-4°C.
Για τον λόγο αυτό η Αυγοδιατροφική έχει εφαρµόσει τη µέθοδο της ψυκτικής
αλυσίδας, τη µεταφορά δηλαδή των αυγών σε σταθερή θερµοκρασία
από τον τόπο παραγωγής έως το σηµείο πώλησης.

18 C
o

Πτηνοτροφική
µονάδα

ΑΥΓΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ

Αποθήκευση
Ωοσκόπηση

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

18 C
o

ΑΥΓΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ

18 C
o

∆ιανοµή µε ιδιόκτητο
στόλο οχηµάτων

Για αυτό το λόγο θα θέλαµε να σας προτρέψουµε να
ζητάτε πάντα κατά την παράδοση από τους οδηγούς µας,
την εκτύπωση του καταγραφικού µε την ένδειξη
της θερµοκρασίας. Έτσι µπορείτε να είστε 100%
σίγουροι για την ποιότητα των προϊόντων µας.

Σηµείο
πώλησης

Πιστοποιήσεις υψηλής ποιότητας
Η παράδοση 2 γενεών, η τεχνογνωσία και εµπειρία µας, είναι σαφώς δυνατά
πλεονεκτήµατα. Πέρα όµως απ’ αυτά, φροντίζουµε και πιστοποιούµε όλες µας τις
διαδικασίες -από την παραγωγή ως τη συσκευασία και διανοµή- σε όλες τις µονάδες
µας (Γαλάτιστα Χαλκιδικής, Πόρτο Λάγος Ξάνθης και Μαυρονέρι Κιλκίς).
Γιατί η κορυφαία ποιότητα, πρέπει ν’ αποδεικνύεται έµπρακτα!
NSF certification

Quality Assurance

HALAL

IFS food

Q-CERT

1

1 λεπτό
λεπτό

2

2 λεπτά
λεπτά

3

3 λεπτά
λεπτά

4

4 λεπτά
λεπτά

5

5 λεπτά
λεπτά

7

7 λεπτά
λεπτά

9

9 λεπτά
λεπτά

11

11 λεπτά
λεπτά

13

13 λεπτά
λεπτά

15

15 λεπτά
λεπτά

Έδρα: Ν. Σάντα Κιλκίς
T. 23410 66010-13 | F: 2340 66014
Υποκ/µα Αθηνών: Αλκυονίδων 8
Νέα Κηφισιά, 14564, T. 210 620 2020
Υποκ/µα Ξάνθης: 2ο χλµ. Ξάνθης-Π. Λάγος
T. 25410 24828
Υποκ/µα Ιωαννίνων: 6ο χλµ. Ιωαννίνων Άρτης
Τ.26510 92090
info@avgodiatrofiki.gr

avgodiatrofiki.gr

Αυγοδιατροφική

eggpro.gr

Egg Pro

