
Trikalinos Αυγοτάραχο Δίνοντας Βιωσιμότητα 
στην Παράδοση



BOTTARGA (Ιταλικά), KARASUMI  (Ιαπωνικά) ή 
ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ (Ελληνικά) είναι μια λιχουδιά 
από φυσικά αποξηραμένο και μορφοποιημένο 
αυγό Κέφαλου ή Τόνου.

• Το ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ αποτελούσε
γαστρονομική λιχουδιά από τα χρόνια των 
Φαραώ ενώ ήταν σημαντικό στοιχείο στη 
διατροφή των αρχαίων Ελλήνων. Η αξία 
του αναγνωρίζεται και στο Βυζάντιο ενώ 
σήμερα κατέχει εξέχουσα θέση ανάμεσα 
στα γαστρονομικά προϊόντα.



Με παράδοση 4 γενεών





Ανώνυμο, χύμα 
προϊόν, φτιαγμένο 
στην ύπαιθρο



Το αλμυρό και στεγνό 
παραδοσιακά 

αυγοτάραχο, είναι 
απαγορευτική τροφή για 
καρδιοπαθείς και όσους 

έχουν υψηλή πίεση:



ο Εκσυγχρονισμός στηρίχτηκε           
στην 

Έρευνα & Ανάπτυξη



• Ισορροπημένη λεπτή γεύση

• και ευχάριστη μακρότατη επίγευση

• Διατήρηση της αρχικής διατροφικής αξίας

• Χωρίς πρόσθετα & συντηρητικά

• Για το Αυγοτάραχό μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά αυγά Κέφαλου που αναγνωρισμένα αποτελούν 

την καλύτερη πρώτη ύλη στην παρασκευή αυγοτάραχου.

• Η διαδικασία παρασκευής διασφαλίζει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και υψηλό επίπεδο υγρασίας, έτσι 

ώστε να διατηρούνται οι θαλασσινοί χυμοί, ενώ τα επίπεδα του νατρίου να διατηρούνται χαμηλά.

• Περιβάλλουμε το Αυγοτάραχο με φυσικό κερί μέλισσας, έτσι ώστε να διατηρήσουμε ανέπαφα τη γεύση 

και τη θρεπτική του αξία για όλο το χρόνο ζωής του.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΣ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ



Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΑΣ
1. Έρευνα που έγινε στη διατροφική αξία του 

Αυγοτάραχου Τρικαλινός απέδειξε ότι περιέχει:

• Βιταμίνες A, B12, C

• Σελήνιο

• Σίδηρο

• Κάλιο

• Πρωτεΐνες

• Ω3 λιπαρά οξέα

Η έρευνα αυτή ανακοινώθηκε στο έγκριτο Αμερικάνικο 

περιοδικό Χημείας και Τροφίμων «Journal of 

Agricultural and Food Chemistry”.

2. Η διατροφική αξία του αυγοτάραχου Τρικαλινός 

και τα οφέλη του στην υγεία σε σχέση με τα 

προκαταρκτικά αποτελέσματα της in vivo 

έρευνας, που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο 

Παστέρ, δείχνει ότι το Αυγοτάραχο Τρικαλινός 

ως συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να έχει 

αντιαθηρογόνο ιδιότητα. 

Η έρευνα παρουσιάστηκε σε δορυφορική 

ομιλία στο 15ο Διεθνές Συμπόσιο 

Αθηροσκλήρωσης και συναφών παραγόντων 

κινδύνου, που πραγματοποιήθηκε στις 25 & 26 

Νοεμβρίου 2011 και το οποίο οργανώθηκε από 

το ΕΛΙΚΑΡ.



ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ των
ΓΕΥΣΕΩΝ

Το Δενδρόγραμμα του Trikalinos Bottarga, παρουσιάζει όλους
τους αρμονικούς συνδυασμούς του Trikalinos Αυγοτάραχου με 
άλλα τρόφιμα και υλικά (Έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο 
της Λιέγης στο Βέλγιο). 





Χυμώδες, Αρωματικό, Φρέσκο, 



Καινοτομία & Εξέλιξη
Πολυδιάστατο





Chef’s 

choice:















Trikalinos Αυγοτάραχο:
Στα 30 καλύτερα Προϊόντα





Οι Πυραμίδες



Από τις Πυραμίδες, στον 
Παπαδιαμάντη…



 

 

Walter Scheel Medaille
Το τιμητικό Βραβείο απονέμεται στο Trikalinos Αυγοτάραχο



Από το 1856…



…στο 2022, 

με Δημιουργία



Δημιουργούμε Αξία

Σας Ευχαριστώ

Trikalinos


