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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Στη Φάρμα Μητσόπουλος με παραπάνω από 55 χρόνια 
εμπειρίας στην παραγωγή και τυποποίηση κρέατος, συνεχίζουμε 
να επενδύουμε σε σημαντικό βαθμό στο σχεδιασμό και 
στη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων με στόχο την 
διασφάλιση της επιτυχίας των συνεργατών μας, στο χώρο  
της εστίασης. 
Το όνομα Φάρμα Μητσόπουλος, συνδέεται άρρηκτα με 
την παράδοση του κρέατος εναρμονισμένη στις σύγχρονες 
διατροφικές τάσεις του σήμερα.
Η εξελιγμένη καθετοποιημένη παραγωγή υπερέχει σε όλα τα 
στάδια,  δίνοντας στον επαγγελματία ένα προβάδισμα στο να 
διαθέτει προϊόντα σταθερής ποιότητας και άριστης γεύσης.
Γνωρίζουμε τα πάντα γύρω από το κρέας!

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Και η φιλοσοφία αυτή αποδεικνύεται μέσα από μία μεγάλη  
γκάμα με παραπάνω από 250 προϊόντα, που καλύπτουν όλες  
τις εξατομικευμένες ανάγκες των επαγγελματιών του χώρου  
της εστίασης.
Ο επαγγελματίας μπορεί να βρει σε εμάς γύρους εξαιρετικής
ποιότητας μαριναρισμένους, σουβλάκια σε διαφορετικές κοπές, 
premium burger, παραδοσιακές συνταγές σε λαχταριστά  
κεμπάπ, ζουμερά μπιφτέκια, γεμιστά κρεατοσκευάσματα, 
λουκάνικα, κρεατικά σχάρας και παναρισμένα. 

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΑΣ

Η ομάδα τεχνικών συμβούλων μπορεί να σταθεί αρωγός  
στη διαχείριση των προϊόντων σας, πάντα με στόχο το άριστο 
τελικό αποτέλεσμα.

Ο «Σεβασμός στον επαγγελματία» είναι για εμάς το κύριο 
χαρακτηριστικό έτσι ώστε να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης  
και διάρκειας. 

Ελάτε να χαράξουμε μαζί  το success story της επιχείρησης σας.



H Η Φάρμα Μητσόπουλος εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων  

σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000:2018, FSSC 22000 ver 5.1 και IFS ver 6.1.  
Στην κατηγορία των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων ανήκει  

και η πιστοποίηση HALAL , δηλαδή τρόφιμα που βρίσκονται σε συμμόρφωση με το δίκαιο  

της Σαρία (Ιερό Μουσουλμανικό Δίκαιο).

Για το σφαγείο της εγκατάστασης εφαρμόζεται το πρότυπο ISO 22000:2018
εφαρμοζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
εφαρμοζεται Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015  
και Σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το ISO 45001:2018

Πρόσφατα έχει πιστοποιηθεί με το Σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας ISO 39001:2018   
και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ISO 26000:2014
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Γραμμή παραγωγής
Λουκάνικων & Αλλαντικών

20 ΤΌΝΌΙ

Γραμμή παραγωγής
Ψημένων Προϊόντων

7 ΤΌΝΌΙ

Γραμμή παραγωγής
Γύρου & Σουβλάκι

20 ΤΌΝΌΙ

Γραμμή παραγωγής
Κιμά

30 ΤΌΝΌΙ

Γραμμή παραγωγής
Πλήρους αποστέωσης  
Χοιρινού & Βόειου κρέατος

60 ΤΌΝΌΙ

Καινοτομία, ευελιξία και εξαιρετική ποιότητα
Διαφορετικά είδη κρέατος όπως χοιρινό, βόειο, κοτόπουλο και αρνί, σε διαφορετικές κοπές και με ιδιαίτερες συνταγές, 
καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία.
• Εξαιρετική Α’ ύλη και σταθερή Ποιότητα
• Αξιόλογα γευστικά χαρακτηριστικά
• Υψηλή απόδοση προϊόντων
• Ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου

H υψηλή «απόδοση των προϊόντων» αποτελεί σημαντικό όφελος και κέρδος για τον επαγγελματία.

Τόνοι παραγωγής ανά βάρδια



ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HO.RE.CA. • ΓΥΡΟΙ



ΓΥΡΟI
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Ο Γύρος της Φάρμα Μητσόπουλος “εμπεριέχει” όλη την τέχνη, την φιλοσοφία γύρω από το κρέας,  
καθώς ξεπερνά κάθε κριτήριο σε ποιότητα, γεύση και απόδοση. 

Η εξαιρετική Α’ ύλη αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο με τις αυθεντικές συνταγές που βασίζονται  
σε μυρωδικά της ελληνικής γης και επιλεγμένα μπαχαρικά. 

Η χειροποίητη διαδικασία παραγωγής, η προσοχή στη λεπτομέρεια και το μεράκι σε κάθε στάδιο,  
διασφαλίζουν ένα τελικό προϊόν σταθερής ποιότητας και απόδοσης, με στόχο την εξέλιξη του επαγγελματία.

Με Σεβασμό στη γαστρονομική παράδοση του Γύρου σε αυτόν τον τόπο…

ΓΎΡΟΣ KOTOΠΟΎΛΟ 

ΓΎΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ MEΞIKANIKOΣ «Al Pastor» 

ΓΎΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ 
Σύσταση Κρέατος 
• ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ 100% ΠΑΝΣΕΤΑ 
• ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ 70% ΠΑΝΣΕΤΑ - 30% ΣΠΑΛΑ
• ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ 80% ΠΑΝΣΕΤΑ - 20% ΜΠΟΥΤΙ

5kg έως 70kg

5kg έως 40kg

5kg έως 30kg 5kg έως 20kg

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΎΡΟΣ ΜΟΣΧΑΡΙ • ΓΎΡΟΣ ΑΡΝΙ

5kg έως 30kg

HIGH
PROTEIN

GLUTEN
FREE

HIGH
PROTEIN

GLUTEN
FREE

HIGH
PROTEIN

GLUTEN
FREE

HIGH
PROTEIN

GLUTEN
FREE

ΓΎΡΟΣ DONER



ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΠΛΑΚΕ

Δ
υν

α
τό

τη
τα

 δ
ιά

θε
σ

ης
 κ

α
ι σ

ε 
μο

ρ
φ

ή 
κα

τά
ψ

υξ
ης

✳

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HO.RE.CA. • ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ



Το Σουβλάκι, αποτελεί το πιο δημοφιλές έδεσμα της ελληνικής διατροφικής κουλτούρας, υψηλής πρωτεϊνικής αξίας, 
κατάλληλο για όλες τις περιστάσεις. 

Η γεύση του παραμένει ζωντανή, και εμείς στη Φάρμα Μητσόπουλος επενδύουμε διαρκώς στην καινοτομία,  
μέσα από κοπές, μαρινάδες και μυρωδικά της ελληνικής γης που το αναδεικνύουν και το απογειώνουν, για ένα ιδανικό 
τελικό αποτέλεσμα. Όλα τα σουβλάκια, αποτελούν τη βέλτιστη πρόταση για τους επαγγελματίες που θέλουν να 
εντυπωσιάσουν και να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους. 

Με σεβασμό στο τραπέζι του πελάτη σας, και με υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε τις ξεχωριστές σειρές  
από μία μεγάλη γκάμα όπως: σουβλάκι χοιρινό, αρνί, μοσχάρι και μπριζολοκάλαμο της Φάρμα Μητσόπουλος.

ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ
. ΧΟΙΡΙΝΑ
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ΣΟΎΒΛΑΚΙ «ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΟ» 
Διατίθεται σε:

64 64 64 64

90g   •  100g  •  110g  •  120g

• 50% ΛΑΙΜΟΣ
 50% ΠΑΝΣΕΤΑ

90g   •  100g  •  110g  •  120g

• 100% ΛΑΙΜΟΣ
56 56 56

100g  •  110g  •  120g

• 50% ΛΑΙΜΟΣ
 50% ΠΑΝΣΕΤΑ 56 56 56

100g  •  110g  •  120g

• 100% ΠΑΝΣΕΤΑ

• 100% ΛΑΙΜΟΣ

100g

56

HIGH
PROTEIN

GLUTEN
FREE

HIGH
PROTEIN

GLUTEN
FREE

τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

ΣΟΎΒΛΑΚΙ «ΚΎΒΟΣ» 
Διατίθεται σε:

81 64 /81 64 64 64

81 64 /81 64 64 64

60g   •   90g   •  100g  •  110g  •  120g

• 50% ΛΑΙΜΟΣ
 50% ΠΑΝΣΕΤΑ

80g   •   90g   •  100g  •  110g  •  120g

80g   •  100g   •  120g
• 100% ΠΑΝΣΕΤΑ

• 100% ΛΑΙΜΟΣ

ΣΟΎΒΛΑΚΙ «ΠΛΑΚΕ» 
Διατίθεται σε:

• 50% ΛΑΙΜΟΣ
 50% ΠΑΝΣΕΤΑ

• 50% ΠΑΝΣΕΤΑ
 50% ΣΠΑΛΑ

70 70 70

80g   •   90g   •  100g

70 70

80g   •  100g

70 70

90g   •  100g
• 100% ΠΑΝΣΕΤΑ

• 100% ΛΑΙΜΟΣ

HIGH
PROTEIN

GLUTEN
FREE

HIGH
PROTEIN

GLUTEN
FREE

90g   •  100g  •  110g

70 70 70
τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

64 /81 64

• ΜΠΡΙΖΟΛΟΚΑΛΑΜΟ (ΛΑΙΜΟΣ - ΠΑΝΣΕΤΑ)
100g/τμχ 60 τεμάχια ανά κιβώτιο100g/τμχ 56 τεμάχια ανά κιβώτιο

64 64 64 64

ΣΟΎΒΛΑΚΙ «ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ» 
Διατίθεται σε:

64

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
• ΣΟΎΒΛΑΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ 
• ΣΟΎΒΛΑΚΙ ΑΡΝΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ



ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HO.RE.CA. • ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ



ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ
. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
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ΣΟΎΒΛΑΚΙ «ΚΎΒΟΣ» 
Διατίθεται σε:

81 64

90g   •  100g

• 100% KOTOΠΟΥΛΟ
 ΜΠΟΥΤΙ 81 64

90g   •  100g

• 100% KOTOΠΟΥΛΟ
 ΣΤΗΘΟΣ

ΣΟΎΒΛΑΚΙ «ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ» 
Διατίθεται σε:

50

100g

50/56 50 40

90g  •  100g  •  120g• 100% KOTOΠΟΥΛΟ
 ΜΠΟΥΤΙ

• 100% KOTOΠΟΥΛΟ
 ΣΤΗΘΟΣ

ΣΟΎΒΛΑΚΙ «ΣΤΗΘΟΣ ΜΕ ΜΠΕΪΚΟΝ» 
• 100% KOTOΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ

100g/τμχ 50 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΣΟΎΒΛΑΚΙ «ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΟ» 
Διατίθεται σε:

64 64

90g   •  100g

• 100% KOTOΠΟΥΛΟ
 ΜΠΟΥΤΙ 64 64

90g   •  100g

• 100% KOTOΠΟΥΛΟ
 ΣΤΗΘΟΣ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

Πεντανόστιμα σουβλάκια από 100% ελληνικό κοτόπουλο. Τρυφερά φιλέτα από στήθος και μπούτι εμπλουτίζονται  
με αγνά μυρωδικά που κατά το ψήσιμο βγάζουν όλα τους τα αρώματα. Οι διαφορετικές κοπές και οι μαρινάδες  
αναδεικνύουν μία γκάμα σταθερής ποιότητας και μοναδικής γεύσης.
Ελαφριά επίγευση και αξεπέραστη νοστιμιά!

Με σεβασμό στην ποιότητα...



ΚΕΜΠΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HO.RE.CA. • KEMΠΑΠ



Τα κεμπάπ της Φάρμα Μητσόπουλος είναι βασισμένα, σε κλασικές ανατολίτικες συνταγές, 
αναδεινκύοντας το μεγαλείο της Ανατολίτικης κουζίνας.
Κρέας ανώτερης ποιότητας μαζί με επιλεγμένα μπαχαρικά σας ταξιδεύουν σε έναν κόσμο αρωμάτων 
και γεύσης. 

Με σεβασμό στις κουζίνες του κόσμου...
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ΚΕΜΠΑΠ «ΚΑΛΑΜΑΚΙ» 
Σύσταση Κρέατος:

• ΠΡΟΒΕΙΟ - ΒΟΕΙΟ

100g/τμχ 30 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΚΕΜΠΑΠ 
Σύσταση Κρέατος:

• ΠΡΟΒΕΙΟ - ΒΟΕΙΟ

100g/τμχ 30 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΚΕΜΠΑΠ «ΠΟΛΙΤΙΚΟ» 
Σύσταση Κρέατος:

• ΠΡΟΒΕΙΟ - ΒΟΕΙΟ & ΧΟΙΡΙΝΟ

100g/τμχ 30 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΚΕΜΠΑΠ «ΚΟΤΟΠΟΎΛΟ» 
Σύσταση Κρέατος:

• ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

100g/τμχ 30 τεμάχια ανά κιβώτιο

KEMΠΑΠ
• Η ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ



ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HO.RE.CA. • ΕΔΕΣΜΑΤΑ



Με την παράδοση και το μεράκι να συναντούν την τεχνογνωσία και την εμπειρία, η ολοκληρωμένη 
σειρά από εδέσματα της Φάρμα Μητσόπουλος σας παρουσιάζει μερικές από τις πιο εμβληματικές 
συνταγές της Μεσογείου.
Σεφταλιά που σε “ταξιδεύει” γευστικά στην Κύπρο, σουτζουκάκια και κιοφτέδες που “προσφέρουν” το 
μεγαλείο της Πολίτικης κουζίνας. Ιδιαίτερα προϊόντα που εναρμονίζονται άψογα στο μενού, δίνοντας 
μια διαφορετική γευστική απόχρωση.

Με σεβασμό στη γεύση..
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ΚΙΟΦΤΕΣ 
Σύσταση Κρέατος:

• ΧΟΙΡΙΝΟ - ΒΟΕΙΟ

60g/τμχ 50 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΣΕΦΤΑΛΙΑ ΧΟΙΡΙΝΗ 
Σύσταση Κρέατος:

• ΜΕ ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΟΛΙΑ

80g/τμχ 40 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΣΟΎΤΖΟΎΚΑΚΙΑ 
Σύσταση Κρέατος:

• ΧΟΙΡΙΝΟ - ΒΟΕΙΟ

50g/τμχ 60 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΕΔΕΣΜΑΤΑ
• ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ



ΒΟΕΙΟ BURGER
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 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HO.RE.CA • MΠΙΦΤΕΚΙΑ



Τα μπιφτέκια της Φάρμα Μητσόπουλος κρύβουν στη γεύση τους, την αίσθηση του χειροποίητου  
ή του σπιτικού. Αυτή είναι και η επιτυχία των συνταγών μας. 

«Τέλεια πιάτα που διαφοροποιούν τον κάθε επαγγελματία».

MΠΙΦΤΕΚΙΑ
• ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΜΕΡΑΚΙ
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ΒΟΕΙΟ BURGER

ΜΠΙΦΤΕΚΙ «ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ» 
Σύσταση Κρέατος:

30 26 16

100g  •  120g  •  200g
• ΧΟΙΡΙΝΟ - ΒΟΕΙΟ

180g/τμχ 18 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΒΟΕΙΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ 
30 26

100g  •  120g

τμχ/κιβώτιο

τμχ

τμχ/κιβώτιο

τμχ

ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ

ΚΟΤΟΠΟΎΛΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ
150g/τμχ 20 τεμάχια ανά κιβώτιο

120g/τμχ 26 τεμάχια ανά κιβώτιο



BLACK ANGUS BURGER
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HO.RE.CA. • ΒURGER



Η νέα σειρά  premium burgers της Φάρμα Μητσόπουλος ήρθε για να σας εντυπωσιάσει. 
Gourmet προτάσεις,  που κρύβουν μέσα τους όλη την υψηλή γαστρονομία του κρέατος  
στην πιο street food εκδοχή της. 
Επιμελημένες συνταγές που αξίζουν εξέχουσα θέση στα σύγχρονα ψητοπωλεία, σε ψαγμένα εστιατορικά μενού  
και σε burger bars.
Επιλεγμένες κοπές, ιδιαίτερα συστατικά, μοναδικά αρώματα θα σας εκπλήξουν,  
με τις πιο ανατρεπτικές προτάσεις.

Με σεβασμό στη γαστρονομία... 

ΒURGER
• Η PREMIUM ΕΚΔΟΧΗ
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BLACK ANGUS BURGER
Σύσταση Κρέατος:

• BLACK ANGUS

180g/τμχ 18 τεμάχια ανά κιβώτιο

LAMB BURGER
Σύσταση Κρέατος:

• ΑΡΝΙ

180g/τμχ 18 τεμάχια ανά κιβώτιο

CHICKEN-TURKEY BURGER
Σύσταση Κρέατος:

• ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ - ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ

180g/τμχ 18 τεμάχια ανά κιβώτιο

GLUTERN
FREE

180g/τμχ

GREEK PORK BURGER
Σύσταση Κρέατος:

• ΧΟΙΡΙΝΟ

18 τεμάχια ανά κιβώτιο
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HO.RE.CA. • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΧΑΡΑΣ

400g/τμχ 12 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
• ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΎΚΛΑΔΙΤΙΚΟ • ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΚΟΤΟΠΟΎΛΟ**

200g/τμχ 30 τεμάχια ανά κιβώτιο
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ΚΡΕΑΤΙΚΑ ΣΧΑΡΑΣ
. ΝΟΣΤΙΜΙΑ ΣΤΟ ΨΗΣΙΜΟ

Εκλεκτό κρέας μεριδοποιημένο για 

πετυχημένο ψήσιμο στα κάρβουνα, 

αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές για 

λαχταριστούς μεζέδες στη σούβλα, αλλά και 

μεγαλύτερες κοπές για τη σχάρα.

Με σεβασμό στην ελληνική παράδοση...

Ε

ΒΟΕΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ TOMAHAWK
• ΜΕΡΙΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

1kg 5 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΧΟΙΡΙΝΟ ΨΑΡΟΝΕΦΡΙ • ΟΛΟΚΛΗΡΟ 
400-500g/τμχ 12 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΒΟΕΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΟΝΤΡΑ
• ΓΑΛΑΚΤΟΣ Μ/Ο ΜΕΡΙΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

350-400g/τμχ 12 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΚΟΤΟΠΟΎΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ
• ΟΛΟΚΛΗΡΟ

500-600g/τμχ 10 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΧΟΡΙΝΟ ΠΑΝΣΕΤΑΚΙ • Α/Ο
100g/τμχ 50 τεμάχια ανά κιβώτιο

100g/τμχ 50 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΧΟΡΙΝΟ ΠΑΝΣΕΤΑΚΙ • Α/Ο «EXTRA TASTE»

160-180g/τμχ 30 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΑΛΙΑΤΑ

160-180g/τμχ 30 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΧΟΙΡΙΝΗ ΤΑΛΙΑΤΑ• «EXTRA TASTE»

700g/τμχ 6 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΟΠΑΝΣΕΤΑ
• Μ/Ο Α/Δ - ΜΕΡΙΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

280-300g/τμχ 18 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ
• Μ/Ο Α/Δ - ΜΕΡΙΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
• ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ • ΓΑΡΔΟΎΜΠΑΚΙΑ 

2kg/τμχ 1.500g/τμχ | 4 τεμάχια ανά κιβώτιο
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HO.RE.CA. • ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
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ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Γεύση από παράδοση, γεύση  

από χωριό. Υψηλό ποσοστό κρέατος 

σε κάθε συνταγή που συνδυάζεται  

με μοναδικά μπαχαρικά της ελληνικής 

γης, φέρνουν μια ολοκληρωμένη 

«οικογένεια» από λουκάνικα 

εξαιρετικής νοστιμιάς,  

υφής και ποιότητας.

Γ

900g/συσκ. – 8 συσκ. / κιβώτιο

240g/συσκ. – 20 συσκ. / κιβώτιο

ΧΟΙΡΙΝΑ ΛΟΎΚΑΝΙΚΑ 
• Τ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

60g/τμχ

• ΚΟΚΤΕΪΛ
10g/τμχ

• ΠΙΡΟΣΚΙ BΡΑΣΜΕΝΑ
40g/τμχ 800g/συσκ. – 8 συσκ. / κιβώτιο

ΧΟΙΡΙΝΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ 
ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΛΟΎΚΑΝΙΚΑ
• ΜΕ ΠΡΑΣΟ

95g/τμχ 760g/συσκ. – 8 συσκ. / κιβώτιο

• ΜΕ ΦΕΤΑ & ΕΛΙΑ
95g/τμχ 760g/συσκ. – 8 συσκ. / κιβώτιο

• ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ
95g/τμχ 760g/συσκ. – 8 συσκ. / κιβώτιο

• ΘΡΑΚΑΣ
120g/τμχ 760g/συσκ. – 8 συσκ. / κιβώτιο

• ΜΠΟΥΚΙΕΣ
6 συσκευασίες ανά κιβώτιο  
1.200g η συσκευασία

ΧΟΙΡΙΝΑ & ΒΟΕΙΑ ΛΟΎΚΑΝΙΚΑ 
ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ 
• ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

250g/τμχ 500g/συσκ. – 12 συσκ. / κιβώτιο
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HO.RE.CA. • PREMIUM KOΠΕΣ
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PREMIUM
. ΚΟΠΕΣ

Premium Κοπές με υψηλά 

ποιοτικά και γευστικά 

χαρακτηριστικά.  

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία 

μας πάνω στο κρέας, μας δίνει 

το πλεονέκτημα να επιλέγουμε 

το καλύτερο κρέας για εσάς.  

Οίκοι κρέατος που πληρούν 

αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης  

της ποιότητας της Ά ύλης, 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο το 

είδος της φυλής, όσο και τα 

χαρακτηριστικά του κρέατος. 

Αναβαθμισμένη γεύση και 

γαστρονομική πολυτέλεια  

στο πιάτο του πελάτης σας. 

P

• RIBEYE

• SHORT RIBS

• T - BONE

• STRIPLOIN

• TENDERLOIN

• PICANHA

• FLAP MEAT

• CHUCK EYE

• HANGING TENDER

• OUTSIDE SKIRT
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HO.RE.CA. • ΠΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ



Τ
ΠΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ
. ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
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Τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο μέσα 

σε τραγανή κρούστα, αποτελεί την 

τέλεια βάση για μια λαχταριστή 

γκάμα από παναρισμένες 

κοτολιχουδιές, υψηλής ποιότητας. 

CORDON BLEU 
• ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

125g/τμχ βάρος σακούλας 2,5kg
4 σακούλες ανά κιβώτιο

NUGGETS 
• ΠΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ

20g/τμχ βάρος σακούλας 1kg
3 σακούλες ανά κιβώτιο

ΛΩΡΙΔΕΣ «STRIPS» 
• ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ

8-12mm βάρος σακούλας 2,5kg
4 σακούλες ανά κιβώτιο

4 σακούλες ανά κιβώτιο

ΣΝΙΤΣΕΛ ΠΑΝΕ 
• ΠΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

96g/τμχ βάρος σακούλας 2,5kg

CORDON BLEU ΕΛΛΑΔΑΣ 
• ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

125g/τμχ βάρος σακούλας 1kg
5 σακούλες ανά κιβώτιο

NUGGETS ΕΛΛΑΔΑΣ 
• ΠΑΝΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ

20g/τμχ βάρος σακούλας 1kg
5 σακούλες ανά κιβώτιο

5 σακούλες ανά κιβώτιο

ΣΝΙΤΣΕΛ ΠΑΝΕ ΕΛΛΑΔΑΣ 
• ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

βάρος σακούλας 1kg100g/τμχ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HO.RE.CA. • ΓΕΜΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΓΕΜΙΣΤΑ
. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Γ
Τα Γεμιστά της Φάρμα 

Μητσόπουλος, είναι τρανό 

παράδειγμα της αδιάκοπης 

έρευνας πάνω στο κρέας και 

σε συνταγές που εξελίσσουν 

τις γευστικές μας συνήθειες. 

Προϊόντα τα όποια «κρύβουν» 

μέσα τους όλη τη νοστιμιά με 

γεμίσεις, που απογειώνουν  

τη συνολική γευστική εμπειρία 

«από μέσα προς τα έξω»! 

BLACK ANGUS BURGER
• ME CHEDDAR

200g/τμχ

15 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ 
• ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΕΣ

120g/τμχ

25 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ 
• ΜΕ ΓΡΑΒΙΕΡΑ

120g/τμχ

25 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΚΕΜΠΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
• ΜΕ ΓΡΑΒΙΕΡΑ

110g/τμχ

27 τεμάχια ανά κιβώτιο

ΚΕΜΠΑΠ
• ΜΕ ΦΕΤΑ & ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ

110g/τμχ

27 τεμάχια ανά κιβώτιο







• Τ (+30) 27410 74162
• ΕΜΑΙL info@mitsopoulos.farm

MITSOPOULOS.FARM

farmamitsopoulos

farma_mitsopoulos

• ΔΙΕΎΘΎΝΣΗ
Kρητικά Αρχαίας Κορίνθου, Κόρινθος

 Τ.Κ. 20 100, Τ.Θ. 309 
Καλέντζι Κορινθίας


