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Στις µέρες µας, αναζητούµε λύσεις γευστικές, θρεπτικές και προσιτές που θα κάνουν 

το καθηµερινό µαγείρεµα διασκέδαση για εµάς και τους αγαπηµένους µας. 

Η σειρά «Μυστικές Συνταγές» έρχεται να δώσει τη λύση!

∆ηµιουργήσαµε, µε βάση το κοτόπουλο Αγγελάκης, προϊόντα µε γνώριµες γεύσεις, 

επιλέγοντας συστατικά από την ελληνική φύση. Με ελάχιστη ή και καθόλου 

προετοιµασία µπορείτε µέσα σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς καθόλου κόπο να 

δηµιουργήσετε γεύµατα που είναι σίγουρο ότι θα απολαύσουν µικροί και µεγάλοι. 

Χωρίς υψηλό κόστος και κυρίως χωρίς παραχωρήσεις στην ποιότητα του φαγητού σας.

∆εν είναι τυχαίο άλλωστε που το µαριναρισµένο κοτόπουλο «Μυστικές 

Συνταγές» διακρίθηκε µε 3 αστέρια µε το ∆ιεθνές Βραβείο Ανώτερης Γεύσης.

Μυστικές συνταγές 
της οικογένειας 
Αγγελάκη



ΚΕΦΤΕ∆ΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Χειροποίητα Κεφτεδάκια από φιλέτο κοτόπουλου 
Αγγελάκης, µε αγνά υλικά και τη µυστική συνταγή

 της κας Παναγιώτας, προψηµένα.

Χρήσιµες Πληροφορίες: Στο κεφτεδάκι χρησιµοποιείται κιµάς 
από ζουµερό φιλέτο κοτόπουλου. Πλάθεται στο χέρι µόνο µε 

αγνά υλικά όπως ψωµί, φρεσκια ντοµατα, ξυδι, κρεµµύδι, µπαχαρικά, 
χρησιµοποιώντας τη Μυστική Συνταγή της κυρίας Παναγιώτας Αγγελάκη. 

Χωρίς συντηρητικά και πρόσθετα γεύσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΡΟΣ/ΤΜΧ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΧ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

4 τµχ/κιβ 40χ30χ10 cm

21x17,5x4 cm

0-4°C

2 kg/κιβ

10 ηµέρες

Χειροποίητο Μπιφτέκι από φιλέτο 
κοτόπουλου Αγγελάκης, µε αγνά υλικά και τη 

µυστική συνταγή της κας Παναγιώτας, προψηµένο.

Χρήσιµες Πληροφορίες: Στο µπιφτέκι χρησιµοποιείται κιµάς 
από ζουµερό φιλέτο κοτόπουλου. Πλάθεται στο χέρι, µόνο µε αγνά υλικά όπως 

φρυγανιά, ψωµί, χυµός φρέσκιας ντοµάτας, µπαχαρικά, χρησιµοποιώντας
 τη Μυστική Συνταγή της κυρίας Παναγιώτας Αγγελάκη.

 Χωρίς συντηρητικά και πρόσθετα γεύσης.

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

4 τµχ/κιβ 40x30x10 cm

21x17,5x4 cm

0-4°C

2 kg/κιβ

10 ηµέρες

4 τµχ/κιβ

Καθαρό βάρος: 500g
Περιέχει: Φιλέτο κοτόπουλου 88%, 
Φρυγανιά, Μπυρα, Φρέσκια Ντοµάτα, 
Φρέσκιες Πιπεριές, Ξύδι, Κρεµµύδι, Ψωµί, 
Αλάτι, Καρυκεύµατα

Καθαρό βάρος: 500g
Περιέχει: Φιλέτο κοτόπουλου, Φρέσκια 
Ντοµάτα, Ξύδι, Μπυρα, Κρεµµύδι, Ψωµί, 
Αλάτι, Καρυκεύµατα

Φρέσκο κοτόπουλο µε την εγγύηση Αγγελάκης, µαριναρισµένο 
µε τη µυστική µαρινάδα της κας Παναγιώτας Αγγελάκη και 

τοποθετηµένο σε ειδική σακούλα φούρνου, έτοιµο για ψήσιµο.
Ετοιµαστείτε να καταπλήξετε κάθε φορά 

τους αγαπηµένους σας, χωρίς κόπο!

Χρήσιµες Πληροφορίες: Το κοτόπουλο είναι συσκευασµένο σε σακούλα φούρνου.
Μαρινάρεται µε φυσικά µυρωδικά και µπαχαρικά, για να ένα ισορροπηµένο αποτέλεσµα.

Μέσα στην σακούλα ψήνεται οµοιόµορφα και το αποτέλεσµα θα σας εντυπωσιάσει!

4 τµχ/κιβ 60x40x13 cm

30x15,5x9 cm

0-4°C

7 kg/κιβ

9 ηµέρες

Ενδεικτικό βάρος: 1.600g
Περιέχει: Κοτόπουλο Νωπό (98%),
Μαρινάδα(2%): Καρυκεύµατα, αλάτι,
κρεµµύδι, µουστάρδα

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ



AΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.

Πτηνοσφαγείο Κρύα Βρύση Πούρνος Εύβοια 34018

Tηλ.: +30 22210 45012

info@aggelakis.gr

www.aggelakis.gr

www.facebook.com/aggelakis.gr

youtube.aggelakis.gr

www.linkedin.com/company/aggelakis-sa
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