


Η Ελληνικός γύρος έχοντας  

μακρόχρονη σχέση με το χώρο του 

ελληνικού ψητοπωλείου αποτελεί 

συνώνυμο της αξιοπιστίας, ασφάλειας 

και υψηλής ποιότητας. 

Μέσα από σταθερές συνεργασίες με 

τους κορυφαίους προμηθευτές κρέατος 

έχει καταφέρει να διατηρεί σε όλα τα 

προϊόντα της σταθερά υψηλή ποιότητα 

ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την 

ιδανική σχέση ποιότητας/τιμής. 

Ταυτόχρονα μέσα από διαρκείς 

επενδύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη 

αλλά και σε marketing & έρευνα 

αγοράς έχει καταφέρει να πρωτοπορεί 

παρουσιάζοντας νέες καινοτομίες 

υψηλής προστιθέμενης αξίας.
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22000
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Όλοι οι γύροι μας εξασφαλίζουν υψηλά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα διαθέτοντας 

μια σειρά μοναδικών χαρακτηριστικών:

Οι γύροι μας παράγονται από κρέας 
που προέρχεται από κορυφαίες φάρμες 

και αυστηρά πιστοποιημένους προμηθευτές 
αποκλειστικά συνεργαζόμενους 

με την εταιρεία μας

Δεν περιέχουν, συντηρητικά, 
χρωστικές ή οποιαδήποτε 

άλλο τεχνητό πρόσθετο

Διαθέτουν ομοιόμορφο 
κεντραρισμένο στήσιμο και 

ενιαία επιφάνεια κοπής

Συσκευάζονται σε ειδική 
σακούλα κατάλληλη για 

τρόφιμα (Food Grade) και 
κατόπιν τοποθετούνται σε 
χάρτινα κιβώτια υψηλής 

αντοχής. Το γεγονός αυτό 
εγγυάται την ασφάλεια του 

προϊόντος κατά τη μεταφορά 
και τη διάρκεια ζωής τους
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Συνώνυμο της ποιότητας της αξιοπιστίας αλλά καi της 
υψηλής τεχνογνωσίας όλα τα προϊόντα γύρου έχουν 
κατακτήσει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις του 
ελληνικού ψητοπωλείου

Όλοι οι γύροι μας εξασφαλίζουν υψηλά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα διαθέτοντας 

μια σειρά μοναδικών χαρακτηριστικών:

Γύρος Χοιρινός

Γύρος Κοτόπουλο
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Χοιρινό

Γύρος

 ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ

 ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ

   O special γύρος της ελληνικής αγοράς  
από 100% επιλεγμένη πανσέτα,

   Special  γεύση και ποιότητα, 

   Special προϊόν που πρώτος ο Ελληνικός Γύρος 
παρουσίασε και καθιέρωσε στην αγορά σαν 
συνώνυμο της εξαιρετικής ποιότητας

 SPECIAL

   Κορυφαία τεχνοτροπία στη 
σύσταση και τον τρόπο στησίματος

   Κορυφαία απόδοση με ελάχιστες 
απώλειες κατά τη διαδικασία 
ψησίματος

   Κορυφαία γεύση

   Κορυφαία σχέση ποιότητας τιμής 
(value for money)

  Κλασσική γεύση

   Η κλασσική μας συνταγή με μέτρια 
λιπαρά από ανάμικτα μέρη χοιρινού 
κρέατος

  Παραδοσιακή συνταγή  όπως παλιά

   Η πιο οικονομική μας πρόταση με την 
εγγύηση ποιότητας και σταθερότητας 
της εταιρείας μας



Γύρος Κοτόπουλο
   Τρυφερό κρέας στον ιδανικό 

συνδυασμό από εκλεκτά 
μέρη κοτόπουλου

   2 επιλογές γύρων ελαφρά 
μαριναρισμένοι με 
εξαιρετικής ποιότητας 
μπαχαρικά

   Μοναδική συνταγή από μοσχάρι 
και αρνί

   Χωρίς προσθήκη χοιρινού

   Πλούσια και ιδιαίτερη γεύση  
με άρωμα ανατολής

Αρνί Μοσχάρι

Κοτόπουλο

Donner



   Ζουμερό τρυφερό κρέας από επιλεγμένες  
φάρμες με μακρόχρονη συνεργασία

   Ποικιλία κωδικών που καλύπτουν κάθε ανάγκη

80gr 100gr 100gr 160gr

ΠΛΑΚΕ ΠΛΑΚΕ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΜΕΡΙΔΑΣ

Κορυφαίοι προμηθευτές κρέατος συνεργάζονται 
αποκλειστικά με την εταιρεία μαςΣουβλάκι

Χοιρινό Λαιμός

   Το κορυφαίο σε πωλήσεις σουβλάκι  
του ελληνικού ψητοπωλείου!

   Μοναδική καινοτομία σύστασης  
κρέατος αποτέλεσμα ποιοτικής έρευνας 
καταναλωτών

   Εξαιρετική ευελιξία και ποικιλία μεγεθών  
και σχημάτων με 5 διαφορετικούς κωδικούς 
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100gr

ΧΟΙΡΟΠΛΑΚΕ

80gr

ΧΟΙΡΟΚΥΒΟΣ

120gr

ΧΟΙΡΟΓΙΓΑΣ

100gr

ΧΟΙΡΟΠΙΑΣΤΟ

110gr

ΧΟΙΡΟSPECIAL

Χοιροκατάσταση

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΓΙΓΑΣΚΥΒΟΣ ΜΠΡΙΖΟΛΟΚΑΛΑΜΟΠΛΑΚΕ

   Το κλασσικό χοιρινό σουβλάκι σε ποικιλία κωδικών

80gr

ΣΟΥΒΛΑΚΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

100gr

ΜΠΡΙΖΟΛΟΚΑΛΑΜΟ

100gr

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ

Χοιρινό 
Σουβλάκι



   Ιδιαίτερα τρυφερό κρέας από στήθος 
κοτόπουλου

   Τα κοτόπουλα προέρχονται από επιλεγμένες 
φάρμες με μακρόχρονη συνεργασία 
αποκλειστικά με την εταιρεία μας 

 

   Ζουμερό και τρυφερό κρέας από μπούτι 
κοτόπουλο 

   Τα κοτόπουλα προέρχονται από επιλεγμένες 
φάρμες με μακρόχρονη συνεργασία 
αποκλειστικά με την εταιρεία μας

ΚΟΤΟΜΠΕΙΚΟΝ
Ζουμερό φιλέτο κοτόπουλο  
τυλιγμένο με μπέικον

ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
Τρυφερό ανάμικτο  
μαριναρισμένο κρέας κοτόπουλο

Σουβλάκι  
Κοτόπουλο 
Στήθος

Κοτολιχουδιές

Σουβλάκι  
Κοτόπουλο 
Μπούτι

80gr

80gr

100gr

100gr

100gr

100gr

120gr

120gr

ΦΙΛΕΤΟ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΜΠΟΥΤΙ

ΦΙΛΕΤΟ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΜΠΟΥΤΙ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ
ΦΙΛΕΤΟ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ
ΜΠΟΥΤΙ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ
ΦΙΛΕΤΟ ΓΙΓΑΣ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ
ΜΠΟΥΤΙ ΓΙΓΑΣ



    Εξαιρετικός συνδυασμός από κρέας αρνιού και 
μοσχάρι, 

    Αυθεντική ανατολιτικη συνταγή από πρώτης 
ποιότητας μπαχαρικά και μυρωδικά

    Χωρίς προσθήκη χοιρινού 

 

    Η γνωστή αθηναϊκή συνταγή

    Ιδανικός γευστικός συνδυασμός από μοσχάρι-αρνί 
με προσθήκη χοιρινού 

nostimost     nostimost     nostimost     nostimost    nostimost     nostimost     nostimost     nostimost     nostimost    nostimost 

Γευστική σειρά προϊόντων από 100% εκλεκτό 
κρέας αλλά και εξαιρετικών ορεκτικών που 
αναβαθμίζουν το menu σας

Πολίτικο Σχάρας

    Η παραδοσιακή σπιτική συνταγή μας από 
εξαιρετικής ποιότητας κρέας, ρίγανη και πιπέρι  
σε μακρόστενο μέγεθος ιδανικό για πίτα ή ψωμί 

Μπιφτέκι Πίτας

    Τρυφερό μπιφτέκι από εξαιρετικής ποιότητας 
κρέας, φρυγανιά, συνδυασμένο με τυρί Edam 
χαμηλών λιπαρών. 

Μπιφτέκι Γεμιστό

Κεμπάπ Μοναστηράκι



Burger 
Κοτόπουλο
    Μοναδικό μπιφτέκι κοτόπουλου. Συνταγή με 

ελαφρά μυρωδικά και μπαχαρικά και φρέσκιες 
πιπεριές. 

    με χαμηλά λιπαρά Ιδανικό για αυτούς που 
προσέχουν τη διατροφή τους

    Η αυθεντική συνταγή hamburger

    Από εξαιρετικο επιλεγμένο κρέας

Hamburger

Μπιφτέκι Γεμιστό

    Αφράτο μπιφτέκι από εκλεκτό  κρέας, φρυγανιά με 
ρίγανη και ελαφρά μπαχαρικά. 

Μπιφτέκι Σπιτικό

    Εξαιρετικής ποιότητας 100% βοδινό κρέας

    Ζυμωμένο με extra παρθένο ελαιόλαδο

Μπιφτέκι  
Βόειο 100%



Τυρομπουκίτσες
    Γευστικές λιχουδιές με μίγμα τυριών 

χαμηλών λιπαρών.

    Πλήρης γκάμα ορεκτικών από εξαιρετικά λαχανικά 
αναβαθμίζουν το menu σας

    Ιδανική πρόταση για χορτοφάγους αλλά και σε 
περιόδους νηστείας

    Εύκολη και γρήγορη προετοιμασία καθώς 
θέλουν μόνο λίγα λεπτά ζέσταμα σε φριτέζα, 
φούρνο ή τηγάνι

Κολοκυθοκεφτέδες
Ντοματοκεφτέδες
Μελιτζανοκεφτέδες

    Εξαιρετικής ποιότητας φιλέτα από στήθος 
κοτόπουλο, πολύ τρυφερά και ελαφρά παναρισμένα 
με αποτέλεσμα μια ιδάιτερη και εκλεπτυσμένη γεύση

    Έτοιμα για ψήσιμο στο φούρνο, στη φριτέζα ή στο 
τηγάνι για μια υπέροχη γεύση με πολύ χαμηλά 
λιπαρά

Κοτομπουκιές

    Παραδοσιακό χωριάτικο λουκάνικο συνταγή με 
ελαφρά μπαχαρικά

    Χωρίς συντηρητικά, χρωστικές και οποιαδήποτε 
τεχνητά πρόσθετα

    Χωρίς Γλουτένη

   Αυθεντική παραδοσιακή συνταγή 

Λουκάνικο

Σεφταλιά



ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Χοιρινός
 Γύρος Χοιρινός Κορυφαίος Νο1  20 – 130 Kg
 Γύρος Χοιρινός Special  7 – 200 Kg
 Γύρος χοιρινός Κλασσικός 7 – 60 Kg
 Γύρος Χοιρινός Παραδοσιακός 7 – 40 Kg

Κοτόπουλο
 Γύρος κοτόπουλο μπούτι & φιλέτο 7 – 100 Kg

Donner
 Γύρος Donner Αρνί – Βόειο  7 – 15 Kg
 

Χοιροκατάσταση
 Σουβλάκι χοιροκύβος 80γρ./τεμ. – 6,48Kg/κιβ.
 Χοιροπλακέ 100γρ./τεμ. – 7Kg /κιβ.
 Χοιροspecial 110γρ./τεμ. – 6,6Kg/κιβ.
 Χοιρογίγας 120γρ./τεμ. – 7,68Kg./κιβ.
 Χοιροπιαστό 100γρ./τεμ/ - 6Kg/κιβ.

Χοιρινό σουβλάκι λαιμός
 Πλακέ 80γρ./τεμ. – 5,6Kg/κιβ.
 100γρ./τεμ. – 7Kg/κιβ.
 Χειροποίητο περίπ. 100γρ./τεμ. – 6Kg/κιβ.

Χοιρινό σουβλάκι
 Σουβλάκι παραδοσιακό 80γρ./τεμ. – 6,48Kg/κιβ.
 Μπριζολοκάλαμο  100γρ./τεμ. – 6Kg/κιβ.
 Χειροποίητο περίπ. 100γρ./τεμ. – 6Kg/κιβ.

 Κεμπάπ παραδοσιακό       
 με καλαμάκι 80γρ. – 64 τμχ./κιβ. –  5,12Kg 
 Σεφταλιά 70γρ. – 100 τμχ/κιβ. – 7Kg 

Μπιφτέκι
 Μπιφτέκι σπιτική συνταγή 110/125γρ. – 7Kg/κιβ.
 Μπιφτέκι Πίτας 100γρ. – 7Kg/κιβ.
 Μπιφτέκι Γεμιστό 100γρ. – 7Kg/κιβ.
 Μπιφτέκι Τυρογεμιστό 125γρ. – 7Kg/κιβ.
 Μπιφτέκι 100% βοδινό 110γρ. – 7Kg/κιβ.
 Hamburger oval 80γρ. – 6Kg/κιβ.
 Σουτζουκάκι Θεσσαλονίκης 80γρ. – 7Kg/κιβ.
 Burger Κοτόπουλο 110γρ. – 7Kg/κιβ.
 Μπιφτέκι κοτόπουλο 100γρ. – 7Kg/κιβ.
 Κοτόπουλο Πίτας 100γρ. – 7Kg/κιβ.

Κεμπάπ
 Κεμπαπ μοναστηράκι 80/110γρ. – 7Kg/κιβ.
 Πολίτικο σχάρας 80/100γρ. – 7Kg/κιβ.

Διάφορα
 Κοτομπουκιά (φιλέτο στήθος) 170τμχ./κιβ. – 3Kg/κιβ.
 Κοτόπουλο φιλέτο πανέ 70/80γρ. – 3Kg/κιβ.
 Μπριζολάκια μαριναρισμένα 70γρ. – 7Kg/κιβ.
 Κιμάς βόειος 1Kg κτψ. – 10Kg/κιβ.
 Μπέικον καπνιστό 1Kg φέτες – 6Kg/κιβ.
 Λουκάνικο Παραδοσιακό Χοιρινό 4Kg/κιβ.
 Λουκάνικο παραδοσιακό με μοσχάρι 4 Kg/κιβ.

Κροκέτες
Τυρομπουκίτσα 18/22γρ. – 3Kg/κιβ.
 Ντοματοκεφτέδες 18/22γρ. – 3Kg/κιβ.
 Κολοκυθοκεφτέδες 18/22γρ. – 3Kg/κιβ.
 Μελιτζανοκεφτέδες 18/22γρ. – 3Kg/κιβ.

Σουβλάκι κοτόπουλο στήθος φιλέτο
 Σουβλάκι κοτόπουλο φιλέτο 80γρ./τεμ. – 6,48Kg/κιβ.
 100γρ./τεμ. – 6,4Kg/κιβ.
 Χειροποίητο φιλέτο περίπ. 100γρ./τεμ. – 6Kg/κιβ.
 120γρ./τεμ. – 6Kg/κιβ.

Σουβλάκι κοτόπουλο μπούτι φιλέτο
 Σουβλάκι κοτόπουλο μπούτι  80γρ./τεμ. – 5,12Kg/κιβ
 100γρ./τεμ. – 6,40Kg/κιβ
 Σουβλάκι κοτόπουλο  
 χειροποίητο περίπ. 100γρ./τεμ. – 6,40Kg/κιβ
 120γρ./τεμ. – 7,7Kg/κιβ.

Κοτολιχουδιές
 Σουβλάκι Κοτομπεικον  100γρ. – 4Kg/κιβ.
 Χωριάτικό Μαριναρισμένο 100gr. – 6,4Kg/κιβ.

 Πανσετάκι περίπ. 80γρ. – 7Kg/κιβ.
 Φιλέτο κοτόπουλο 7Kg/κιβ.
 Λουκάνικα χωριάτικα 4Kg/κιβ.

Γύρος

Σουβλάκι

Διάφορα

Nostimost



Όλα τα προϊόντα της εταιρίας ELVIDA FOODS 

παράγονται στο σύγχρονο ιδιόκτητο εργοστάσιο 

στο Περιστέρι Αττικής. Οι εγκαταστάσεις 

είναι κατασκευασμένες με τις πιο απαιτητικές 

προδιαγραφές και σύγχρονα υλικά που καθιστούν 

την παραγωγή μας ασφαλή. Τόσο η διαρκής 

ψύξη όλων των χώρων, όσο και τα συστήματα 

υγιεινής, απολύμανσης των μηχανών παραγωγής 

αλλά και ο αυτόματος έλεγχος διέλευσης του 

προσωπικού είναι μόνο μερικά από τα μέσα με τα 

οποία διασφαλίζουμε την απόλυτη υγιεινή στην 

παραγωγικής μας διαδικασία.

Οι εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν ώστε να 

εξοικονομείται ενέργεια με συστήματα 

ανάκτησης ενώ η ELVIDA FOODS ήταν 

από τις πρώτες εταιρείες καταναλωτές 

Φυσικού Αερίου. Ολα τα στάδια της 

παραγωγής καταγράφονται συστηματικά και 

παρακολουθούνται στενά. Χάρη στην αυτόματη 

ιχνηλασιμότητα αλλά και στην ελαχιστοποίηση 

της ανθρώπινης συμμετοχής κατά τη διαδικασία 

παραγωγής, μπορούμε να υποστηρίζουμε με 

πραγματικά στοιχεία την ασφάλεια και την 

υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας.

www.nostimost.gr  |  www.hellenicgyros.gr
Στ. Γονατά 40, Περιστέρι, 12133 Αθήνα, Τηλ.: 210 5785 015, Fax: 210 5785 052




