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Αλλαντικά ψητά στο φούρνο



PREMIER 

Αλλαντικά ψητά στο φούρνο: 
κοτόπουλο, ζαμπόν και γαλοπούλα.
Φτιαγμένα από ολόκληρα τεμάχια διαλεκτού φιλέτου 
κοτόπουλου και γαλοπούλας και από άπαχο χοιρινό 
μπούτι, σε ποσοστό 95%. Με ελάχιστα λιπαρά, χαμηλή 
προσθήκη αλατιού και χωρίς γλουτένη. Σιγοψημένα με 
μεράκι, αποκτούν σιγά σιγά το ιδιαίτερο άρωμα και την 
ευχάριστη γεύση τους. 

Tips σερβιρίσματος:

- Για να απολαύσετε στο έπακρο την ιδιαίτερη γεύση  
 των ψητών αλλαντικών Γρηγορίου Premier, σας   
 προτείνουμε να τα σερβίρετε κομμένα σε πολύ   
 λεπτές φέτες.
- Για ένα τέλειο platter, απλώστε τα αλλαντικά κατά  
 είδος, χωρίς να καλύπτετε το ένα με το άλλο, σε μια  
 σχετική απόσταση μεταξύ τους. Προβλέψτε 3-4   
 φέτες για κάθε καλεσμένο. 
- Εμπλουτίστε το δίσκο σας με μαλακά και σκληρά   
 τυριά, αλλά και φρούτα όπως φρέσκο σταφύλι,   
 φράουλες ή μήλα, αποξηραμένα σύκα και σταφίδες. 
- Για ένα πιο μεσογειακό δίσκο, μπορείτε να   
 συνοδεύσετε τα Premier με ντοματίνια, ρόκα,   
 κριτσίνια, πράσινες ή μαύρες ελιές και φυσικά τα   
 απαραίτητα ντιπς, ανάλογα με την προτίμηση σας. 
- Ταιριάζουν απόλυτα με φρουτώδη λευκά κρασιά,   
 ροζέ και ελαφριά φρουτώδη κόκκινα. Εναλλακτικά,  
 μπορείτε να τα σερβίρετε με ένα ποτήρι παγωμένη  
 μπύρα.  

PREMIER

Oven roasted premium products: 
chicken, ham and turkey.

Made of whole pieces of selected chicken or turkey 
fillet and of lean pork leg, in 95% percentage. Low in 
fat and salt and gluten free. Slow cooked with passion, 
they gain gradually their distinctive aroma and their 
unique taste.

Serving tips:
- To fully enjoy the great taste of Grigoriou Premier   
 roasted deli meats, we recommend serving them 
 in very thin slices.
- For a perfect platter, lay out cold cuts by type, 
 without overlaying each other. Estimate 3-4 slices   
 for each guest.
- Enrich your platter with soft and hard cheeses and  
 fresh fruit such as grapes, strawberries or apples,   
 dried figs and raisins.
- Accompany Premier with cherry tomatoes, arugula,  
 bread sticks, green or black olives and of course the  
 necessary dips, according to your preferences, to  
 give a Mediterranean taste to your platter.  
- They match perfectly with fruity white wines, rosés  
 and light fruity red. Alternatively, you can enjoy them  
 with a glass of cold beer.

ΨΗΤΟ ΖΑΜΠΟΝ / ROASTED  HAM KΩ∆IKOΣ / CODE

Premier Ψητό Ζαμπόν / Premier Roasted Ham (≈2.8 kg)  45001

ΨΗΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ / ROASTED CHICKEN KΩ∆IKOΣ / CODE

Premier Ψητό Κοτόπουλο / Premier Roasted Chicken (≈2 kg) 9100 1

ΨΗΤΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ / ROASTED TURKEY KΩ∆IKOΣ / CODE

Premier Ψητή Γαλοπούλα / Premier Roasted Turkey (≈2.3 kg) 91011



ΠΑΚΕΤΟ ΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ / TRADITIONAL GIFT PACKAGE

Gift package that includes four traditional Cyprus products: 
hiromeri, traditional sausages, wine lountza and posyrti.  
A taste of Cyprus for the foreigners or our loved ones living 
abroad, the traditional package is the most delicious gift.

Συσκευασία δώρου που περιλαμβάνει τέσσερα κυπριακά παραδοσιακά 
προϊόντα: χοιρομέρι, χωριάτικα λουκάνικα, λούντζα κρασάτη και 
ποσυρτή. Μια γεύση από Κύπρο για τους ξένους ή τους αγαπημένους 
μας που ζουν στο εξωτερικό, το πακέτο παραδοσιακών είναι το 
νοστιμότερο δώρο.

ΠΑΚΕΤΟ ΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ / TRADITIONAL GIFT PACKAGE KΩ∆IKOΣ / CODE

χοιρομέρι 100γρ. / hiromeri 100g, χωριάτικα λουκάνικα 300γρ. / 

traditional sausages 300g, λούντζα κρασάτη 250γρ. /  

wine lountza 250g, ποσυρτή 80γρ. / wine bacon 80g
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Παραδοσιακά
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Τα χωριάτικα λουκάνικα Γρηγορίου παρασκευάζονται από διαλεκτό 
φρέσκο χοιρινό κρέας, κόκκινο κυπριακό κρασί και μπαχαρικά. 
Έχουν τη γνωστή πικάντικη γεύση και σερβίρονται τηγανητά, 
ψητά στο φούρνο ή στη σχάρα, ακόμα και κρύα. Ο ιδανικός όμως 
τρόπος ψησίματος για μέγιστη απόλαυση είναι στα κάρβουνα.

ΧΟΙΡΟΜΕΡΙ / HIROMERI KΩ∆IKOΣ / CODE

φέτες 500γρ. / sliced 500g 1101
φέτες 100γρ. / sliced 100g 1115
τεμάχιο μεγάλο / whole (≈1.8 kg) 1198
τεμάχιο μικρό / piece (≈0.2 kg) 1199

ΠAΣTOYPMAΣ / PASTOURMAS
Εκλεκτός παστουρμάς σουτζούκι αρμένικου τύπου. 
Παρασκευάζεται μόνο από βοδινό κρέας. Αποτελεί μοναδικό μεζέ 
μαζί με τα χωριάτικα λουκάνικα και συνδυάζεται με καλό κρασί.

Φρέσκο εκλεκτής ποιότητας άπαχο χοιρινό φιλέτο που ωριμάζει  
σε κόκκινο κυπριακό κρασί και καπνίζεται με τον παλιό παραδοσιακό
τρόπο. Σερβίρεται όπως και το χοιρομέρι κρύα σε λεπτές φέτες σαν 
συνοδευτικό για το ποτό. Επίσης, τηγανητή ή στη σχάρα, μαζί με τα 
άλλα αλλαντικά της σειράς, δίνει την έκτακτη λύση για απρόσμενους 
επισκέπτες. Η ποσυρτή είναι κρασάτο καπνιστό μπέικον, τέλειος 
μεζές για όσους δε φοβούνται τα… λιπαρά και νοσταλγούν τις 
αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις.

Το κατ’ εξοχήν παραδοσιακό προϊόν που παρασκευάζεται μόνο 
στην Κύπρο με μια διαδικασία που διαρκεί μήνες. Είναι καπνιστό 
χοιρινό μπούτι, ωριμασμένο σε κρασί και έχει μεγάλη διάρκεια 
ζωής. Πικάντικος και εκλεκτός μεζές, ιδανικός για να συνοδεύει 
το ποτό. Σερβίρεται κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες.

Hiromeri is a traditional product made only in Cyprus by a process 
that takes months to complete. It is smoked leg of pork, matured in 
wine and has an extended shelf life. A spicy and exquisite delicacy; 
finely sliced, it is ideal for complementing a drink. 

Selected, Armenian type soutzouki, is made solely from beef. 
An excellent addition to traditional sausages and good wine.

Grigoriou traditional sausages are made from selected fresh 
pork, Cyprus red wine and herbs. They are spicy and can be 
served fried, roasted, grilled or even cold, although the best way 
to cook them for maximum enjoyment is on charcoal.
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ΠAΣTOYPMAΣ  /  PASTOURMAS KΩ∆IKOΣ / CODE

συσκευασία 300γρ. / pack 300g 54301

Fresh fine lean pork loin matured in red Cypriot wine and smoked 
in a traditional way. Served like hiromeri - finely sliced as an 
accompaniment to drinks. Fried or grilled, along with the other 
traditional products, provides a quick solution for unexpected 
guests. Posyrti is smoked wine bacon and is a perfect delicacy 
for those who are not afraid of a little fat and long for traditional 
and authentic tastes.

 ΛΟΥΝTΖΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ / WINE LOUNTZA KΩ∆IKOΣ / CODE

ολόκληρη / whole (≈0.9 kg) 2200
φέτες 100γρ. / sliced 100g 2220
τεμάχιο μικρό / piece (≈0.25 kg) 2299
Ποσυρτή φέτες 80γρ. / Posyrti (wine bacon) sliced 80g 3308
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XΩPIATIKA ΛOYKANIKA / HORIATIKA LOUKANIKA   KΩ∆IKOΣ / CODE

χωριάτικα 500γρ. / horiatika 500g 5150
Πιτσιλιάς / Pitsilias (≈1.4 kg) 5200
Πιτσιλιάς 300γρ. / Pitsilias 300g 5230
κυπριακά 500γρ. / Cyprus 500g 5350
λουκανικάκια 250γρ. / thin 250g 5225
ταβέρνας 500γρ. / taverna 500g 5250
κυπριακά cocktail / Cyprus cocktail (≈1 kg) 5301
catering λεπτά / catering thin (≈1 kg) 5302
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XΩPIATIKA ΛOYKANIKA / HORIATIKA LOUKANIKA (TRADITIONAL CYPRUS SAUSAGES)

ΛΟΥΝΤΖΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ - ΠΟΣΥΡΤΗ / WINE LOUNTZA - POSYRTI
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XOIPOMEPI / HIROMERI (CYPRUS SMOKED HAM)



Smoked
Καπνιστά



Slightly smoked leg of pork. Served whole as a roast, garnished 
with various vegetables or sweet sauces made of fruit like oranges, 
pineapples, quince etc. Can also be cooked in grill as a steak. 
Recipes are provided in the package. Gammon is very popular at 
being served as the main dish of Christmas festive dinner.

ΓΚΑΜΟΝ / GAMMON
Είναι ελαφρά καπνισμένο χοιρινό μπούτι. Ψήνεται ολόκληρο 
στον φούρνο και συνοδεύεται συνήθως με γλυκές σάλτσες από 
φρούτα όπως πορτοκάλι, ανανά, κυδώνι κ.λπ. Μπορεί επίσης να 
ψηθεί στη σχάρα σαν steak. Σχετικές συνταγές δίνονται με τη 
συσκευασία. Το γκάμον έχει πλέον καθιερωθεί σαν το κύριο πιάτο 
του χριστουγεννιάτικου γιορτινού τραπεζιού. 
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One of the most popular products in Cyprus, lountza is lean, 
smoked fillet of pork. Served cold and thinly sliced, fried or 
grilled, it’s a necessary ingredient for a hot or cold sandwich. 

Back bacon is mainly used in English breakfast, fried or grilled. Enjoyed 
by the entire family, it has a special taste, and is of superior quality. 

ολόκληρη / whole (≈1.6 kg) 2100
φέτες 1 κιλό / sliced 1kg 2101
φέτες 150γρ. / sliced 150g 2115
χοντροκομμένη για σχάρα 300γρ. / thick sliced for grill 300g 2130
φέτες 500γρ. / sliced 500g 2150
τεμάχιο μικρό / piece (≈0.3 kg) 2199
λουντζάκι φέτες 500γρ. / lountzaki sliced 500g 2350

ολόκληρο / whole (≈1.5 kg) 3100
φέτες 1 κιλό / sliced 1kg 3101
φέτες 150γρ. / sliced 150g 3115
χοντροκομμένο για σχάρα 300γρ. / thick sliced for grill 300g 3130
φέτες 500γρ. / sliced 500g 3150
τεμάχιο μικρό / piece (≈0.3 kg) 3199

ΛOYNTZA / LOUNTZA
Ένα από τα πιο δημοφιλή κυπριακά προϊόντα, η λούντζα είναι 
άπαχο χοιρινό καπνιστό φιλέτο. Τρώγεται κρύα σε λεπτές φέτες, 
τηγανητή ή στη σχάρα και αποτελεί απαραίτητο συστατικό ενός 
κρύου ή ζεστού σάντουιτς.

MΠEΪKON / BACON 

Το χοιρινό μπέικον είναι ιδιαίτερα εύγευστο προϊόν, ιδανικό για πίτσα 
και ζεστά σάντουιτς. Τρώγεται τηγανητό ή ψήνεται στο φούρνο και 
αποτελεί το ιδανικό συμπλήρωμα για ένα ολοκληρωμένο πρόγευμα.

Bacon is one of the most tasteful pork products, ideal for pizzas and 
hot sandwiches. Served fried or oven grilled, it is the perfect 
complement to a full breakfast.

BACK BACON 
Το back bacon χρησιμοποιείται κυρίως στο αγγλικό πρόγευμα, 
τηγανητό ή ψητό. Με μοναδική γεύση και άριστη ποιότητα, αποτελεί 
μια ξεχωριστή νοστιμιά για όλη την οικογένεια. 

ΛΟΥΝΤΖΑ / LOUNTZA  KΩ∆IKOΣ / CODE

ΜΠΕΪΚΟΝ / BACON KΩ∆IKOΣ / CODE
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μικρό / small (≈1.8-2.5 kg) 4300
μέτριο / normal (≈2.5-3 kg) 4301
μεγάλο / big (≈4-5 kg) 4302
ακάπνιστο / unsmoked 4303
στέικς / steaks (≈0.25 kg) 4399

ΓΚΑΜΟΝ / GAMMON  KΩ∆IKOΣ / CODE

ολόκληρο / whole (≈2.2 kg) 3200
φέτες 1 κιλό / sliced 1kg 3201
φέτες 150γρ. / sliced 150g 3215
φέτες 500γρ. / sliced 500g 3250
ακάπνιστο φέτες 300γρ. / unsmoked sliced 300g 3231

BACK BACON KΩ∆IKOΣ / CODE
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Salami - Mortatella
Σαλάμια-Μορταδέλλα



Today in Cyprus salami is being made using technology from 
countries with a long tradition in the field, such as Germany, 
Hungary and Italy - however it was actually known to us since 
the days of the ancient Greeks. Homer describes deli products 
in the Odyssey and references of salami can be found in ancient 
Greek writings. In Cyprus, it is believed to have appeared first in 
Salamis which also gave salami its name. Smoked salamis add a 
rich flavour to sandwiches and cold buffets.

Το σαλάμι σήμερα στην Κύπρο παρασκευάζεται με τεχνολογία 
που εισήχθηκε από χώρες με μεγάλη παράδοση, όπως Γερμανία, 
Ουγγαρία, Ιταλία κ.λπ. -  εν τούτοις ήταν γνωστό σε εμάς από την 
εποχή των αρχαίων Ελλήνων. Ο Όμηρος περιγράφει τα αλλαντικά 
στην Οδύσσεια και το σαλάμι συναντάται σε αρχαία ελληνικά 
κείμενα. Πιστεύεται ότι πρωτοεμφανίστηκε στην περιοχή της 
Σαλαμίνας στην Κύπρο, από όπου πήρε και το όνομα του. 
Τα καπνιστά σαλάμια με την ιδιαίτερη γεύση τους 
νοστιμίζουν τα σάντουιτς και τα κρύα μπουφέ.

Τα σαλάμια αέρος Γρηγορίου γίνονται από φρέσκο εκλεκτό κρέας. 
Ωριμάζουν σε μοντέρνους κλιματισμένους θαλάμους για μεγάλη 
χρονική περίοδο ώστε να αναπτύξουν το ωραίο τους άρωμα και 
την εξαιρετικά πικάντικη και νόστιμη γεύση τους. Προσφέρονται 
σε ποικίλες γεύσεις, κομμένα σε λεπτές φέτες ή ολόκληρα τεμάχια.
Grigoriou dry salami is made from selected 
fresh meat. It matures in modern, climate 
controlled chambers for a long period of time 
so that its unique aroma and spicy taste is 
optimized. Available in many varieties, 
in slices or as solid pieces.

ΣAΛAMI ΕΞΤΡΑ / SALAMI EXTRA 

Είναι νόστιμο μίγμα χοιρινού και βοδινού κρέατος (ή μόνο βοδινού), 
καρυκευμένο με τη μοναδική συνταγή Γρηγορίου, και προσφέρεται 
σε διάφορους τύπους και γεύσεις. 

ΣΑΛΑΜΙΑ ΚΑΠΝΙΣΤΑ / SMOKED SALAMI

ΣAΛAMIA AEPOΣ / DRY SALAMI

Η μορταδέλλα είναι Ιταλική σπεσιαλιτέ που παρασκευάζεται με τον 
αυθεντικό ιταλικό τρόπο. Το παριζάκι, αγαπημένο προϊόν των παιδιών, 
φτιάχνεται από χοιρινό κρέας και είναι ιδιαίτερα νόστιμο. Τρώγονται σε 
ζεστά ή κρύα σάντουιτς, ενώ δίνουν μοναδική γεύση στις μακαρονάδες.

ΣAΛAMI ΕΞΤΡΑ / SALAMI EXTRA    KΩ∆IKOΣ / CODE

MOPTA∆EΛΛA  / MORTADELLA   KΩ∆IKOΣ / CODE

ΠΑΡΙΖΑΚΙ  /  PARIZAKI KΩ∆IKOΣ / CODE

έξτρα 300γρ. / extra 300g  6430
σκορδάτο 300γρ. / garlic 300g 6330
βοδινό 300γρ. / beef 300g 6630
καπνιστό export / smoked export (≈2.1 kg) 6499
καπνιστό export φέτες 1 κιλό / smoked export sliced 1kg 6401

τεμάχιο 3 κιλά / piece 3kg 7100
τεμάχιο 500γρ. / piece 500g 7140
φέτες 1 κιλό / sliced 1kg 7101

παριζάκι 300γρ. / parizaki 300g 10141
πάριζα τοστ / pariza toast (≈3.3 kg) 7301
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ΣΑΛΑΜΙΑ ΑΕΡΟΣ / DRY SALAMI    KΩ∆IKOΣ / CODE

Haus (γερμανικού τύπου) / Haus (german type) (≈1.25 kg) 6100
πιπεράτο / pepper (≈1.3 kg) 6101
αλπίνο / alpino (≈1.5 kg) 6102
τ. Ουγγαρίας φέτες 100γρ. / hungarian type sliced 100g 6110
τ. Ουγγαρίας 400γρ. / hungarian type 400g 6145
αέρος 220γρ. / dry 220g 6128
φέτες 1 κιλό / sliced 1kg 6105
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καπνιστό 300γρ. / smoked 300g 6229
καπνιστό 500γρ. / smoked 500g  6250
καπνιστό φέτες 500γρ. / smoked sliced 500g 6450
King χοντρό / King thick (≈2.6 kg) 6403
King λεπτό / King thin (≈2.1 kg) 6400

ΣΑΛΑΜΙΑ ΚΑΠΝΙΣΤΑ / SMOKED SALAMI KΩ∆IKOΣ / CODE
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A tasty mix of pork and beef meat (or beef only), in an exclusive 
spicy Grigoriou recipe. Available in many different types 
and flavours. 

Mortadella is an Italian delicacy prepared in the authentic Italian 
tradition. Children’s favourite product, parizaki, is made of fine 
pork meat and is notably delicious. Served in hot or cold 
sandwiches, or can be used in pasta for an extra taste.

MOPTA∆EΛΛA - ΠΑΡΙΖΑΚΙ / MORTADELLA - PARIZAKI
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Ham
Ζαμπόν



Virginia ham is an authentic Grigoriou product. It is made from a 
whole piece of pork leg in a unique recipe developed by Grigoriou 
and one can hardly find a relevant product throughout the world. 
It is lightly smoked with a strong aroma and a low fat content, 
making it quite tasty and special. Usually served in cold slices or 
in a sandwich. 

A high quality ham, made exclusively from very lean, tender and 
juicy leg of pork. Very tasty, ideal for sandwiches and as cold 
buffet cuts. Very low in fat (2% max) with a light and pleasant flavour. 

The light version of ham contains even less fat (1,5% max) and 
fewer calories than the rest of the Grigoriou ham range. Made 
from carefully selected lean pork leg, is the ideal solution for 
those who watch their figures.

Made from fresh pork leg and scapula. Two different types of 
ham specially made for sandwiches, pizza, omelets, risotto, 
pasta, mince pies etc. 

Το Virginia Ham είναι ένα αυθεντικό προïόν των αλλαντικών 
Γρηγορίου. Παρασκευάζεται από ολόκληρο χοιρινό μπούτι με 
μια μοναδική συνταγή που έχει αναπτυχθεί από το ερευνητικό 
τμήμα της βιομηχανίας Γρηγορίου και δύσκολα μπορεί κανείς   
να βρει αντίστοιχο προïόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ελαφρά 
καπνισμένο με πολύ ευχάριστη γεύση, άρωμα και χαμηλή 
περιεκτικότητα σε λίπος. Σερβίρεται συνήθως σε κρύες φέτες 
ή σε σάντουιτς.

Υψηλής ποιότητας ζαμπόν, που παρασκευάζεται αποκλειστικά 
από πολύ τρυφερό και άπαχο χοιρινό μπούτι. Πολύ νόστιμο, 
είναι ιδανικό για σάντουιτς και κρύο μπουφέ. Έχει πολύ χαμηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά (2% max) με πολύ ελαφριά και 
ευχάριστη γεύση. 

Η light εκδοχή του ζαμπόν περιέχει ακόμα λιγότερα λιπαρά 
(1,5% max) και λιγότερες θερμίδες από τα υπόλοιπα ζαμπόν 
Γρηγορίου. Παρασκευάζεται από προσεκτικά επιλεγμένο άπαχο 
χοιρινό μπούτι και αποτελεί την ιδανική λύση για όσους προσέχουν 
τη σιλουέτα τους. 

Φτιαγμένα από φρέσκια χοιρινή σπάλα και μπούτι.  Δύο διαφορετικής 
ποιότητας ζαμπόν, κατάλληλα για σάντουιτς, πίτσα, ομελέτα, ριζότο, 
μακαρονάδες, κρεατόπιτες κ.λπ.

VIRGINIA HAM 

HAM LEG-PREMIUM 

HAM LIGHT 

PIZZA & EXPORT HAM 

ολόκληρο / whole (≈2.1 kg) 4600
φέτες 150γρ. / sliced 150g 4615

τεμάχιο / piece (≈2.35kg) 4103
φέτες 100γρ. / sliced 100g 4110

VIRGINIA HAM  KΩ∆IKOΣ / CODE

HAM LIGHT  KΩ∆IKOΣ / CODE
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HAM LEG-PREMIUM     KΩ∆IKOΣ / CODE

PIZZA & EXPORT HAM  KΩ∆IKOΣ / CODE

Premium τεμάχιο 3 κιλά / Premium piece 3kg 4100
Premium φέτες 150γρ. / Premium sliced 150g 4115
Continental τεμάχιο 5 κιλά / Continental piece 5kg 4200
φέτες 300γρ. / sliced 300g 4230
φέτες 500γρ. / sliced 500g 4250
Χαμ τοστ / ham toast (≈3.5 kg) 4101

cooked export φέτες 1 κιλό / cooked export sliced 1kg 4702
cooked export τεμάχιο 5 κιλά / cooked export piece 5kg 4799
pizza φέτες 1 κιλό / pizza sliced 1kg 4801
pizza τεμάχιο 5 κιλά / pizza piece 5kg 4800
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Άσπρα λουκάνικα γερμανικής προέλευσης, χωρίς κάπνισμα, 
ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ευρώπη. Παρασκευάζονται από χοιρινό 
κρέας και έχουν ξεχωριστή γεύση. Ψήνονται κυρίως στη σχάρα ή 
σε αντικολλητικό τηγάνι. Συνοδεύονται με μπύρα. 

Of German origin and very popular in Europe, bratwurst are white 
sausages, not smoked. Made from pork meat, they are very tasty 
and are great when grilled. Best served with cold beer. 

BRATWURST 

Selected sausages
Εκλεκτά Λουκάνικα

BRATWURST  KΩ∆IKOΣ / CODE

συσκευασία 400γρ. / pack 400g 56401

1



Made from pork meat and in different sizes. The most popular way 
of serving is in warm buns (Hot Dog) with mustard or ketchup. 
Can also be served cold or fried, in omelets or pasta dishes.  

Παρασκευάζονται από χοιρινό κρέας, σε διάφορα μεγέθη. Ο πιο 
δημοφιλής τρόπος σερβιρίσματος τους είναι βραστά σε ψωμάκια 
(Hot Dog) με μουστάρδα ή κέτσαπ. Τρώγονται επίσης κρύα ή 
τηγανητά, σε ομελέτες ή σε μακαρονάδες. 

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ / FRANKFURTERS 

Mini bite size sausages with delicious, spicy taste. Perfect for 
buffets at parties, receptions and cocktail. Can be grilled or cooked 
in a nonstick pan very easily. They are the best accompaniment 
to drinks and for a special friends gathering at home. 

Fresh English style pork sausages (frozen), served as part of a 
breakfast. They can be either grilled or fried. 

Μινι λουκανικάκια μπουκιές με νόστιμη, πικάντικη γεύση. Ιδανικά για 
μπουφέ σε πάρτι, δεξιώσεις και cocktail. Ψήνονται στη σχάρα ή σε 
αντικολλητικό τηγάνι πολύ εύκολα και μπορούν να αποτελέσουν το 
καλύτερο συνοδευτικό για το ποτό, για μια έκτακτη συγκέντρωση 
φίλων στο σπίτι. 

Νωπά χοιρινά λουκάνικα αγγλικού τύπου (προϊόν κατάψυξης). 
Σερβίρονται συνήθως στο πρόγευμα. Ψήνονται στη σχάρα ή 
στο τηγάνι. 

ΛΟΥΚAΝΙΚΑ ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ / PARTY SAUSAGES

ΛΟΥΚAΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ / ENGLISH SAUSAGES

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ /  ENGLISH SAUSAGES  KΩ∆IKOΣ / CODE

ΛΟΥΚAΝΙΚΑ ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ / PARTY SAUSAGES   KΩ∆IKOΣ / CODE

συσκευασία 450γρ. / pack 450g 5845

συσκευασία 230γρ. / pack 230g 5723
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ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ / FRANKFURTERS    KΩ∆IKOΣ / CODE

φρανκφούρτης 280γρ. / frankfurter 280g 5520
φρανκφούρτης 500γρ. / frankfurter 500g 5550
φρανκφούρτης 1 κιλό / frankfurter 1kg 5505
hot dog (knackwurst) 450γρ. / hot dog (knackwurst) 450g 5645
hot dog 1 κιλό / hot dog 1kg 5699
cocktail (≈1kg) 5501
ζαχαροπλαστικής (14) / pastry sausages (14) (7kg) 5502
φρανκφούρτης (18) / frankfurter (18) (≈1.1kg) 5503
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Made from fresh pork and liver in an authentic German recipe. 
Liver sausage has a strong aroma and rich taste; can easily be 
applied as a spread.

Παρασκευάζεται με αυθεντική γερμανική συνταγή από φρέσκο 
χοιρινό κρέας και συκώτι. Έχει πολύ ωραίο άρωμα, πλούσια 
γεύση, και αλείφεται πολύ εύκολα στο ψωμί. 

ΣΥΚΩΤΑΚΙ ΠΑΤΕ / LIVER SAUSAGE (LEBERWURST)

ΣΥΚΩΤΑΚΙ ΠΑΤΕ / LIVER SAUSAGE   KΩ∆IKOΣ / CODE

τεμάχιο 225γρ. / piece 225g 74221
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Turkey
Γαλοπούλα



Παρασκευάζεται από ολόκληρα τεμάχια διαλεκτού φιλέτου 
γαλοπούλας. Είναι ελαφρά καπνισμένο με πολύ ευχάριστη γεύση 
και άρωμα. Δεν περιέχει σχεδόν καθόλου λιπαρά και αποτελεί ένα 
από τα πιο αγαπημένα αλλαντικά για μικρούς και μεγάλους.

ΣΤΗΘΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ / TURKEY BREAST

A smoked product, made from selected turkey breast. Very low in 
fat content, it is ideal for sandwiches and cold buffet cuts. 

Cooked turkey is also made from turkey breast, but it is not smoked. 
Very low in fat content, and has a milder taste.

Προϊόν καπνιστό, από διαλεκτό στήθος γαλοπούλας. Με χαμηλά 
λιπαρά, είναι μια καλή λύση για κρύα μπουφέ και σάντουιτς. 

Η βραστή γαλοπούλα φτιάχνεται και αυτή από κομμάτια στήθους 
γαλοπούλας, αλλά δεν καπνίζεται. Περιέχει πολύ χαμηλά λιπαρά 
και έχει πιο ελαφριά γεύση.

Το σαλαμάκι γαλοπούλας Γρηγορίου είναι φτιαγμένο εξ’ ολοκλήρου 
από κρέας γαλοπούλας, είναι χαμηλό σε λιπαρά και πολύ νόστιμο. 
Ιδιαίτερα δημοφιλές στα παιδιά αλλά και αγαπημένο των μεγάλων. 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ / SMOKED TURKEY 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ / COOKED TURKEY 

ΣΑΛΑΜΑΚΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ / SALAMAKI TURKEY 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ / SMOKED TURKEY  KΩ∆IKOΣ / CODE

ολόκληρη / whole (≈2.15 kg)  9300
φέτες 200γρ. / sliced 200g  9320
φέτες 500γρ. / sliced 500g 9350
φέτες 1 κιλό / sliced 1kg 9301
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ΣΤΗΘΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ / TURKEY BREAST     KΩ∆IKOΣ / CODE

ολόκληρο / whole (≈2.15 kg) 9200
φέτες 100γρ. / sliced 100g 9210
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ΣΑΛΑΜΑΚΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ / SALAMAKI TURKEY KΩ∆IKOΣ / CODE

τεμάχιο 300γρ. / piece 300g 106311

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ / COOKED TURKEY       KΩ∆IKOΣ / CODE

φιλέτο / fillet (≈2.9 kg) 9201
τοστ (ολόκληρο) / toast (whole) (≈3.5 kg) 9400
φέτες 100γρ. / sliced 100g 9410
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It is made solely from whole pieces of selected turkey fillet. Mildly 
smoked with a pleasant aroma and flavour. It has very low fat 
content and is especially popular with both children and adults. 

Grigoriou turkey salamaki is made entirely out of lean turkey meat, 
it is low in fat with a full flavour. It is particularly popular with 
children but is also an adults’ favourite as well.



Top quality burgers produced in an ultramodern production line. 
The range includes the classic burgers from lean beef and pork 
meat, turkey burgers and 100% beef burgers. They are tender, 
juicy, delicious and are especially loved by children. Prepared 
on grill in just a few minutes.

Frozen
Κατεψυγμένα

Grigoriou family pizza in three different 
types: special, jambon-bacon and margarita. 
Made with only the best ingredients, it is 
the tastiest choice for a quick meal, for the
whole family. Apart from the family size, 
there is also a pack of 4 mini 
special pizzas.

Εξαιρετικής ποιότητας μπιφτέκια που παρασκευάζονται σε μια 
υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Η σειρά περιλαμβάνει τα 
κλασσικά μπιφτέκια από άπαχο βοδινό και χοιρινό κρέας, μπιφτέκια 
γαλοπούλας και μπιφτέκια 100% βοδινά. Είναι τρυφερά, ζουμερά, 
εύγευστα και αρέσουν ιδιαίτερα στα παιδιά. Ψήνονται στη σχάρα ή 
στο τηγάνι σε λίγα μόνο λεπτά.   

Οικογενειακή πίτσα Γρηγορίου σε τρία διαφορετικά είδη: σπέσιαλ, 
ζαμπόν-μπέικον και μαργαρίτα. Φτιαγμένες με τα καλύτερα υλικά, 
είναι η πιο νόστιμη επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, για όλη την 
οικογένεια. Εκτός από το οικογενειακό μέγεθος, υπάρχει και 
συσκευασία με 4 μίνι (ατομικές) πίτσες σπέσιαλ. 

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ / BURGERS

ΠΙΤΣΑ / PIZZA

3

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ / BURGERS    KΩ∆IKOΣ / CODE

μπιφτέκι 480γρ. (6τμχ) / hamburger 480g (6pcs) 8148
μπιφτέκι γαλοπούλας 480γρ. (6τμχ) / turkey burgers 480g (6pcs) 8149
μπιφτέκι βοδινό 600γρ. (4τμχ) / beef burgers 600g (4pcs) 8160
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ΠΙΤΣΑ / PIZZA   KΩ∆IKOΣ / CODE

σπέσιαλ 490γρ. / special 490g 801
ζαμπόν-μπέικον 460γρ. / jambon-bacon 460g 802
μαργαρίτα 430γρ. / margarita 430g 803
4 μίνι σπέσιαλ 620γρ. / 4 mini special 620g  8114
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Μια σειρά από κρεατοσκευάσματα μοναδικής γεύσης και υψηλής 
ποιότητας, που καταψύχονται αμέσως μετά την παρασκευή τους 
στους -18°C για να διασφαλιστεί η φρεσκάδα τους. Μαγειρεύονται 
πολύ εύκολα σε λίγα μόνο λεπτά, χωρίς να χρειάζονται απόψυξη. 
Συνοδευμένα από σαλάτα, ρύζι, βραστά λαχανικά ή τηγανητές 
πατάτες, αποτελούν τη γευστικότερη πρόταση για το καθημερινό 
οικογενειακό γεύμα.

Η σειρά περιλαμβάνει χοιρινά φιλετάκια από τρυφερό χοιρινό κρέας, 
μαριναρισμένα και έτοιμα για ψήσιμο - φιλετάκια κοτόπουλο από 
στήθος κοτόπουλο, μαριναρισμένα με μίγμα από μεσογειακά 
μυρωδικά, ντομάτα και βασιλικό - σουβλάκι χοιρινό σε ξυλάκι, 
μαριναρισμένο και έτοιμο για ψήσιμο στη σχάρα ή σε αντικολλητικό 
τηγάνι - Κυπριακές παραδοσιακές σεφταλιές, φτιαγμένες από 
ολόφρεσκο χοιρινό κρέας, για ψήσιμο στα κάρβουνα ή και στη σχάρα 
του φούρνου - αυθεντικά βιεννέζικα σνίτσελ από τρυφερά κομμάτια 
εκλεκτού χοιρινού φιλέτου - τρυφερά nuggets (κοτομπουκιές) από 
ολόκληρα κομμάτια φιλέτο κοτόπουλο - φτερούγες κοτόπουλο, 
μαριναρισμένες με ήπια γεύση και έτοιμες για ψήσιμο σε αντικολλητικό 
σκεύος στο φούρνο, κατευθείαν από την κατάψυξη.

A range of unique taste and quality meat products, that are 
immediately frozen after preparation at -18°C to secure their 
freshness. They are cooked very easily in just a few minutes, 
without the need of defrosting. Served with salad, rice, steamed 
vegetables or fries, they are the best solution for the everyday 
family meals. 
The range includes pork fillets of tender pork meat, marinated 
and ready to cook - chicken fillets made of chicken breast, 
marinated with a mediterranean spice blend, tomato and basil - 
pork souvlaki on a stick, marinated and ready to cook on the grill 
or a non-stick pan - Cyprus traditional seftalia, made with fresh 
pork meat, for charcoal or oven grill - authentic wiener schnitzel 
made with tender pieces of fine pork fillet - juicy chicken nuggets 
from whole pieces of chicken fillet - chicken wings, marinated, 
with mild taste and ready to cook in a non-stick pan in the oven, 
straight from the freezer.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ / FROZEN

ΣΟΥΒΛΑΚΙ / SOUVLAKI    KΩ∆IKOΣ / CODE ΣΕΦΤΑΛΙΕΣ / SEFTALIA  KΩ∆IKOΣ / CODE

ΣΝΙΤΣΕΛ / WIENER SCHNITZEL   KΩ∆IKOΣ / CODE ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ / CHICKEN NUGGETS   KΩ∆IKOΣ / CODE

χοιρινό 450γρ. / pork 450g 8246 συσκευασία 500γρ. / pack 500g 8250

συσκευασία 400γρ. / pack 400g 8240 συσκευασία 400γρ. / pack 400g 8241

1

ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ / CHICKEN WINGS   KΩ∆IKOΣ / CODE

συσκευασία 470γρ. / pack 470g 8247

ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ / FILLETS    KΩ∆IKOΣ / CODE

χοιρινά 400γρ. / pork 400g 8244
κοτόπουλο 450γρ. / chicken 450g 8248
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Για διευκόλυνση των επαγγελματιών προσφέρονται όλα τα προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται στην ετοιμασία πίτσας σε κατάλληλη μορφή, 
σχήμα, μέγεθος και συσκευασία. 
We offer all ingredients in the right size, shape and packaging.

Catering

Νωπά χοιρινά λουκάνικα. Συνήθως προσφέρονται κατεψυγμένα 
και ψήνονται στη σχάρα ή το τηγάνι. Συμπληρώνουν 
το μπέικον και το back μπέικον σε ένα καλό πρόγευμα 
αγγλικού τύπου. 

Fresh pork sausages. They usually come frozen and can 
be grilled or fried. A nice complementary dish to bacon and 
back bacon, for an English type breakfast.

ΓΙΑ ΠΙΤΣΕΣ / FOR PIZZAS

ΓΙΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑ / FOR BREAKFAST

  KΩ∆IKOΣ / CODE

λούντζα φυλλίδια / lountza flakes (1kg) 2302
μπέικον φυλλίδια / bacon flakes (1kg) 3302
μπέικον trimmings / bacon trimmings (1kg) 3303
pizza ham λωρίδες / pizza ham strips (1kg) 4802
pizza ham κυβάκια / pizza ham cubes (1kg) 4804
σαλάμι φυλλίδια / salami flakes (1kg) 6402
πεπερόνι φέτες / pepperoni sliced (1kg) 6501
beef topping / beef topping (1kg) 8301

11εκ. / 11cm english pork sausages (5 kg) 5801
6εκ. / 6cm english pork sausages (5 kg) 5803
english pork chipolatas (5 kg) 5802
breakfast turkey sausages (3.3 kg) 5805
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Most products in this catalogue like hiromeri, lountza, 
bacon, salami, mortatella, ham and turkey are supplied in 
slices in 1kg packages for sandwitch preparation and cold 
buffets. The catering range also includes the following:

Τα περισσότερα προïόντα του καταλόγου όπως χοιρομέρι, λούντζα, 
μπέικον, σαλάμι, μορταδέλλα, χαμ, γαλοπούλα, προσφέροναι και σε 
συσκευασίες 1kg σε φέτες για σάντουιτς και κρύα μπουφέ, κατάλληλες 
για μονάδες τροφοδοσίας. Τη σειρά συμπληρώνουν τα πιο κάτω:    

ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ & ΚΡΥΑ ΜΠΟΥΦΕ / FOR SANDWICHES & COLD BUFFET

Προσφέρεται μεγάλη γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων τα 
οποία μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα του καταλόγου μπορούν 
να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των καλών εστιατορίων, 
μπυραριών και καφέ τόσο σε μεζεδάκια όσο και σε platters 
ή κυρίως πιάτα.

A large range of specialised products are available along with 
the rest of the products in this catalogue. The requirements of 
quality restaurants, pubs and cafès for meze dishes, platters 
or main course meals are definitely catered for.

ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ / FOR RESTAURANT & CAFES
  KΩ∆IKOΣ / CODE

roast beef / roast beef (≈2kg) 2303
παστράμι / pastrami (≈2kg) 2304
παστουρμάς φέτα / pastourma feta (≈1kg) 2305
κόππα / coppa (≈1kg) 2306
πανσέττα / pancetta (≈1kg) 3102
σαλάμι Νάπολι / salami Napoli (≈1.5kg) 6104
μπιφτέκι βοδινό 105γρ. (κιβ. 50τμχ) / beef burger 105g (box 50pcs) 8192
μπιφτέκι βοδινό 150γρ. (κιβ. 40τμχ) / beef burger 150g (box 40pcs) 8193
μπιφτέκι γαλοπούλας 80γρ. (κιβ. 70τμχ) / turkey burgers 80g (box 70pcs) 8195
μπιφτέκι 50γρ. (105τμχ) / hamburger 50g (105 pcs) 8196
μπιφτέκι 80γρ. (κιβ. 70τμχ) / hamburger 80g (box 70pcs) 8197
μπιφτέκι 105γρ. (κιβ. 50τμχ) / hamburger 105g (box 50pcs) 8198
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  KΩ∆IKOΣ / CODE

λουντζάκι φέτες / lountzaki sliced (1kg) 2301
paprika lyoner / paprika lyoner (≈2.5kg) 7300
polony με ελιές / polony with olives (≈2.5kg) 10112
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KΩ∆IKOΣ / CODE



Η ευθύνη και το ενδιαφέρον της Εταιρείας μας για σωστή και 
υγιεινή διατροφή είναι διαρκής. Επιλέγουμε τις πιο αγνές πρώτες 
ύλες του τόπου μας και πραγματοποιούμε τους αυστηρότερους 
ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από την παραλαβή 
του κρέατος μέχρι το τελικό προϊόν. Από την άλλη, συνεχίζουμε 
την παράδοση της οικογένειας Γρηγορίου στην παρασκευή 
παραδοσιακών αλλαντικών, φτιάχνοντας τα με τις ίδιες συνταγές, 
την ίδια φροντίδα και το ίδιο μεράκι. Με σεβασμό προς τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον, δημιουργήσαμε μια υπερσύγχρονη 
εργοστασιακή μονάδα όπου με:

• μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας

• άρτια καταρτισμένο επιστημονικό και εργατικό προσωπικό

• εξειδικευμένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας

• τέσσερα διεθνή πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης

διασφαλίζουμε τη σταθερά υψηλή ποιότητα και την εξαιρετική 
γεύση των αλλαντικών μας.

ΓΙΑΤΙ NOIAZOMAΣTE ΓIA ΣAΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ 
ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ!

Our responsibility and main concern is proper and hygienic
nutrition on a constant basis. We pick the purest raw materials 
and practice strict quality control at all levels of production, from 
the very beginning to the final product. At the same time, we 
continue our family’s tradition using traditional recipes and 
showing the same care and love in our products. Respectful to 
people and the environment, we have created a super-modern 
factory that includes: 

• state of the art equipment

• specially trained staff in both the science
 and production sections

• special quality control laboratories and

• four international certified management systems.

In this way, we ensure that our products have the highest quality 
standards and also taste great!

BECAUSE WE CARE, WE LEAVE NOTHING TO CHANCE!

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS IMPLEMENTED

ISO 9001 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ / QUALITY
ISO 22000 (HACCP) - ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / FOOD HYGIENE & SAFETY

ISO 14001 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ENVIRONMENT
OHSAS 18001 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ / OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY 

GRIGORIOU

ENTRANCE

FROM PAFOS
FROM LIMASSOL

YPSONAS
AGIOS SILAS

TO LIMASSOL

FROM PAPHOS
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  KΩ∆IKOΣ / CODE



Grigoriou B.E. Ltd

PO Box 51649 / CY 3507 Lemesos
Tel.: 25393238 / Fax: 25392208
Εmail: info@grigoriou.com.cy

www.grigoriou.com.cy
AllantikaGrigoriou

Νοστ ιµ ίζουν την  κάθε µέρα

T H E deliciousdeliciousdeliciousdelicious C H O I C E


