®

Φιλέτα
σαλιγκαριών σε
τσάι από
φασκόμηλο,
θυμαρίσιο μέλι και
λεμόνι
ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ: Η συντήρηση των
σαλιγκαριών μέσα σε τσάι φασκόμηλου είναι η καινοτόμος
πρόταση της Escargot de Crete®
αντί της διατήρησης σε άλμη.
Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ ΑΤΑ : Δ ε ν
χρειάζονται ξέπλυμα • Δεν έχουν
αλάτι • Διατηρείται καλύτερα το
εξαιρετικό φυσικό άρωμα των
σαλιγκαριών (εφάμιλλο της τρούφας) • Διατηρούν τη φρεσκάδα τους • Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες τόσο τα
φιλέτα των σαλιγκαριών όσο και το τσάι από φασκόμηλο • Το
υγρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αρωματίσει τα
γεύματα • Χρειάζονται από 0-10 λεπτά μαγείρεμα • Ιδανικά για
υψηλή γαστρονομία.

Τα πιο υπέροχα γεύματα με τον ελάχιστο κόπο!
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ: Βότανο των αθανάτων, Salvia η θεραπευτική,
Ελληνικό βλαστάρι, είναι μερικοί από τους χαρακτηρισμούς
για το φασκόμηλο της Κρήτης.

Filets of snails in sage tea,
thyme honey and lemon
NOT SALTED: The conservation of snails in sage tea is the
innovative proposal of Escargot de Crete ® instead
conservation in brine.
ADVANTAGES: No need for rinsing • There is no salt • The
excellent natural flavor of snails is maintained better (comparable to truffle) • They preserve their freshness • They are rich
in antioxidants, both fillets of snails and tea sage • The liquid
may be used to flavor meals • It takes 0-10 minutes to cook •
Great for gourmet cuisine.
The most delicious meals with the minimum of fuss!
SAGE: Herb of the immortals, Salvia the healing, Greek
sprout, are some of the names for sage of Crete.

new culinary frontiers
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Escargot de Crete : Η πολυβραβευμένη
ε τ α ι ρ ε ί α π ο υ δ η μ ι ο υ ργ ε ί π α γ κό σ μ ι ε ς
γαστρονομικές πρωτιές, δημιουργώντας
τρόφιμα υψηλής ποιότητας με υπέροχη
γεύση. Με τον μοναδικό τρόπο τυποποίησης
των φιλέτων σαλιγκαριών, γνώρισε στον
κόσμο ότι τα σαλιγκάρια έχουν ένα εθιστικό
για την παγκόσμια γαστρονομία άρωμα!

Φιλέτα σαλιγκαριών Κρήτης
σε 5 υπέροχες γεύσεις!
Gourmet Cretan filets of snails
in 5 delicious flavors

Escargot de Crete®: The award-winning company that
creates global culinary innovations by creating highquality food with great tasting. With a unique way of
preparing of fillets of snails, taught to the world that
snails have an addictive to global gastronomy aroma.
Τα σαλιγκάρια είναι δικής μας εκτροφής.
Διατίθενται επίσης κενά αποστειρωμένα κελύφη
σαλιγκαριών σε συσκευασία των 150 τεμ.
The snails are of our own farming.
There are also available empty sterilized snail shells
in packs of 150 pcs.
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νέοι ορίζοντες στη γαστρονομία!
ΧΟΧΛΙΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ, Λατζιμάς Κρήτης
Latzimas, Rethymno, Crete, Greece
Tel.: +30 6951001328, Tel.-Fax: +30 2834093155

www.escargotdecrete.com

Φιλέτα
σαλιγκαριών σε
ελαιόλαδο Κρήτης

Φιλέτα σαλιγκαριών
σε ελαιόλαδο με
θυμάρι, λεμόνι

Συστατικά: Σαλιγκάρια εκτροφής,
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο,
Λεμόνι, Θαλασσινό αλάτι.
Συσκευασίες: Βάζο 90 γρ. και βάζο
640 γρ. για επαγγελματική χρήση.

...και πράσινη λεμονάτη χονδρολιά
Κρήτης. «Χοχλιοί θυμωμένοι», υψηλή
γαστρονομία με ελληνική ταυτότητα!

Filets of snails in
Cretan olive oil
Ingredients: Snails Helix Aspersa,
Extra virgin olive oil, Lemon, Sea salt.
Available in 90g vase and in 640g
vase for professional use.

Συστατικά: Σαλιγκάρια εκτροφής,
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, Ελιές,
Λεμόνι, Θυμάρι, Θαλασσινό αλάτι.
Συσκευασίες: Βάζο 90 γρ. και βάζο 640
γρ. για επαγγελματική χρήση.

Filets of snails in extra
virgin olive oil with lemon,
thyme
...and green lemony Hondrolia from
Crete. Haute cuisine with Greek
identity!
Ingredients: Snails Helix Aspersa, Extra
virgin olive oil, Olives, Lemon, Thyme Sea
salt.
Available in 90g vase and in 640g vase for
professional use.

Φιλέτα
σαλιγκαριών σε
ελαιόλαδο με ξύδι
και δενδρολίβανο
Συστατικά: Σαλιγκάρια, εκτροφής,
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο,
Σταφίδες, Ξύδι, Δενδρολίβανο,
Θαλασσινό αλάτι.
Συσκευασίες: Βάζο 90 γρ. και βάζο
640 γρ. για επαγγελματική χρήση.

Filets of snails in
in extra virgin olive oil
with vinegar &
rosemary
The famous "bοubοuristi" snails
with fine aroma of raisins mating
with vinegar.
Ingredients: Snails Helix Aspersa,
Extra virgin olive oil, Raisins, Vinegar,
Rosemary, Sea salt.
Available in 90g vase and in 640g
vase for professional use.

Φιλέτα σαλιγκαριών
σε ελαιόλαδο με
σκόρδο και μαϊντανό
'Escargots de bourguignon' με
ελαιόλαδο αντί βούτυρο! Βασισμένο
στις αξίες της Κρητικής διατροφής.
Συστατικά: Σαλιγκάρια εκτροφής,
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, Σκόρδο,
Μαϊντανός, Κρεμμύδι, Κρασί, Θαλασσινό
αλάτι.
Συσκευασίες: Βάζο 90 γρ. και βάζο 640
γρ. για επαγγελματική χρήση.

Filets of snails in
extra virgin olive oil
with garlic & parsley
'Escargots de bourguignon' with olive
oil instead of butter! Based on the
values of the Cretan diet.
Ingredients: Snails Helix Aspersa, Extra
virgin olive oil, Garlic, Parsley, Onion,
Wine, Sea salt.
Available in 90g vase and in 640g vase
for professional use.

www.escargotdecrete.com

