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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Η Τροφοτεχνική α.ε. ιδρύθηκε το 1987 στη Θεσσαλονίκη και
δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της βιομηχανίας
τροφίμων με την παραγωγή και προώθηση προϊόντων με φυτικά
λιπαρά, vegan προϊόντων και φυσικών αρωμάτων τυριών. Είναι
η πρώτη Ελληνική εταιρία η οποία παράγει φυσικά αρώματα
τυριών (EMC flavors). 

Τα προϊόντα της παράγονται από φυσικές πρώτες ύλες και με
αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας σύμφωνες με τα πρότυπα
ποιότητας ISO 22000 και IFSSC 22000.

Τα προϊόντα της παράγονται στην Βιομηχανική Περιοχή
Θεσσαλονίκης.

Με στόχο να συμβάλλει σταθερά και με συνέπεια στη
βελτίωση της ποιότητας και της γεύσης, παρακολουθεί τις
σύγχρονες εξελίξεις, ενημερώνει υπεύθυνα και φροντίζει
να είναι πάντα με τα προϊόντα της ένα χρήσιμος βοηθός

για όλους τους πελάτες της.
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CUSTOM MADE ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ
Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί για πολλές εφαρμογές,

χρησιμοποιώντας τόσο γαλακτοκομικά όσο και φυτικά
συστατικά. Σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό τυρί, προσφέρουν

χαμηλότερο κόστος, μεγαλύτερη αντοχή στη θερμότητα
και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η γκάμα των προϊόντων μας

περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τύπων τυριών
( όπως Gouda, Edam, Mozzarella, Cheddar κ.λπ.) και υφές,

με πολλές διαφορετικές επιλογές προσαρμοσμένες στις
απαιτήσεις του πελάτη.

Η Τροφοτεχνική α.ε. προσφέρει επίσης την επιλογή
ανάπτυξης custom made προϊόντων.

Τα προϊόντα μας μπορούν να προσαρμοστούν με
διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τις απαιτήσεις
των πελατών, τόσο ως προς την υφή όσο και ως
προς τη γεύση και την συσκευασία τους.

Η ομάδα R&D αναπτύσσει τα προϊόντα αυτά σε
συνεργασία με τον πελάτη για να ικανοποιήσει
και τις πιο απαιτητικές ανάγκες σας!
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ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

με gouda
DELITOAST

ιδανικό για τόστ
και σάντουιτς

τυρί τριμμένο
PIZZA TOPPING

ιδανικό προϊόν
για πίτσα

τύπου edam
TIROLINO

εξαιρετικό για
σάντουιτς

τύπου σκληρό 
SPAGHETTINO

τυρί ∆ανίας
ζυμαρικά και
σαλάτα

τύπου gouda
TOSTINO

ιδανικό για
τόστ

μίγμα τυριών
PIZZA MIX

ιδανικό για
πίτσα

με μοτσαρέλα
MOZZATINO

υπέροχο για
πίτσα

τύπου παρμεζάνα
PARMATINO

Grana Padano
ζυμαρικά και
σαλάτες

τύπου gouda
PIZZATINO

ιδανικό για
πίτσα

τύπου gouda
PIZZA LIFE

υπέροχο για
πίτσα
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Βιομηχανική Περιοχή Θεσ/νίκης
Γ είσοδος, Ο.Τ. 41 Σίνδος

Θεσσαλονίκης – Τ.Κ.: 57022
Τ. 2310-796840  F. 2310-547412

E. trofotec@otenet.gr

www.procheese.gr - www.trofotechniki.gr

Τροφοτεχνική Α.Ε


