UNWRAP
A MASTERPIECE

KORELAS
MASTERPIES

Σε μεγάλες βιομηχανικές παραγωγές ή στην κουζίνα του σπιτιού, έτσι γίνονται
οι πίτες σήμερα. Στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο. Όλο και περισσότερες
και πιο άνοστες οι πρώτες, όλο και πιο δύσκολες και σπάνιες οι δεύτερες.
Εμείς, λοιπόν, είμαστε μια μικρή εξαίρεση!

The

masterpies

Story

K o re l as
M asterpies

[the rock]

[the roll]

Χωρίς να το πολυκαταλάβουμε,
εμείς και οι πίτες μας βρεθήκαμε
ανάμεσα στη βιομηχανία και στο
σπίτι. Ξεκινήσαμε από το βουνό.
Κυριολεκτικά. Μια παρέα εικοσάρηδων γύρω από μια φωτιά στην
πλαγιά μετά από αναρρίχηση. Χωρίς φούρνο, εννοείται, με ένα
τηγάνι και μικρά τυλιχτά πιτάκια
με ελαφρύ φύλλο, λίγα λίπη και
πολλή γέμιση που ετοίμασε η Σοφία και ο Θωμάς, όπως ακριβώς
τους είχε μάθει ο παππούς τους,
ένας από τους καλύτερους τεχνίτες της εποχής, στην κουζίνα
της Ιωάννας. Μας φάνηκαν τέλεια
αλλά το αποδώσαμε στην πείνα.
Το ξαναδοκιμάσαμε στο σπίτι με
τις πιο απίθανες συνταγές. Άρεσε
και στις γιαγιάδες της γειτονιάς.
Τρελό! Έπρεπε να πάρουμε μεγάλη
κατάψυξη.

Το ‘13 εκτός απ’τις γιαγιάδες
αρχίσαμε να δίνουμε και σε φούρνους της περιοχής, δύο χρόνια
μετά προμηθεύαμε με τις πίτες
μας ένα από τα πιο δυνατά διεθνή brands ελληνικής γαστρονομίας και γνωστά ελληνικά δίκτυα
ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας.
Στο μεγαλύτερο σαλόνι τροφίμων στον κόσμο, την Anuga της
Κολωνίας, πήγαμε το ‘15 για να
δοκιμάσουμε άλλες πίτες (they
didn’t make sense). Εκεί βεβαιωθήκαμε ότι είχαμε στα χέρια μας
κάτι πραγματικά καλό για τους
ανθρώπους που αγαπάνε τη γεύση.

[sensations]
Aν οι πίτες ήταν μουσική (που
είναι!), είμαστε η rock σκηνή.
Με classic στοιχεία γιατί παίζουμε με την τρομερή μπουγάτσα
του παππού και υπέροχα βότανα,
τυριά και κρέατα από τα βουνά
της Ελλάδας, με alternative ήχο
γιατί αντικαταστήσαμε τα παραδοσιακά, βαριά φύλλα με άλλα
πιο φίνα, με επιρροές από την
ιταλική, τη βρετανική και την
αμερικάνικη σκηνή (now it makes
sense).

MOMENTS

Rock Climbing: ξύπνημα μέσα στη
νύχτα την ώρα που ανάβουν οι
φούρνοι, ο εξοπλισμός στα αυτοκίνητα, με το πρώτο φως στη
βάση, αναρρίχηση, μία στάση στα
120 μέτρα ύψος, ανατολή που σου
κόβει τις ανάσες, κορυφή δύο
ώρες μετά, γερό πρωινό, επιστροφή στην Κοζάνη για να φτιάξουμε
μερικές ακόμα καλές πίτες.

CONTENTS
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Super square cut pie
Πίτα catering

Family square cut pie
Οικογενειακή πίτα

2,25 kg/30 pcs
2,25 κιλά/30 κομμάτια

1,2 kg/15 pcs
1,2 κιλά/15 κομμάτια

7 items/box/tot. 15,75 kg
7 τεμ/κιβώτιο/συν. 15,75 κιλά

10 items/box/tot. 12 kg
10 τεμ/κιβώτιο/συν. 12 κιλά

Super slab pie
Μπουγάτσα

Family slab pie
Οικογενειακή μπουγάτσα

1 kg
1 κιλό

0,5 kg
0,5 κιλά

14 items/box/tot. 14 kg
14 τεμ/κιβώτιο/συν. 14 κιλά

12 items/box/tot. 6 kg
12 τεμ/κιβώτιο/συν. 6 κιλά

Single slab pie
Ατομική μπουγάτσα

Super round pie
Παραδοσιακή στρόγγυλη πίτα

0,25 kg
0,25 κιλά

1,85 kg/10 pcs
1,85 kg/10 κομμάτια

26 items/box/tot. 6,5 kg
26 τεμ/κιβώτιο/συν. 6,5 κιλά

6 items/box/tot. 11,1 kg
6 τεμ/κιβώτιο/συν. 11,1 κιλά

Super curly pie
Στριφτή πίτα

Single curly pie
Ατομική στριφτή πίτα

0,7 kg
0,7 κιλό

0,2 kg
0,2 κιλά

6 items/box/tot. 4,2 kg
6 τεμ/κιβώτιο/συν. 4,2 κιλά

24 items/box/tot. 4,8 kg
24 τεμ/κιβώτιο/συν. 4,8 κιλά

Curly snack pie
Μini στριφτά πιτάκια

Single delta pie
Ατομική τρίγωνη πίτα

0,08 kg
0,08 κιλά

0,2 kg
0,2 κιλά

38 items/plastic bag
4x3 kg plastic bags/box
Τot. 12 kg
38 τεμ/σακούλα
4x3 κιλες σακούλες/κιβώτιο
Συν. 12 κιλά

24 items/box/tot. 4,8 kg
30 items/box/tot. 6 kg
24 τεμ /κιβώτιο/συν. 4,8 κιλά
30 τεμ /κιβώτιο/συν. 6 κιλά

Snack pies
Πιτάκια
0,05 kg
0,05 κιλά
60 items /plastic bag
4x3 kg plastic bags/box
Tot. 12 kg
60 τεμ/σακούλα
4x3 κιλες σακούλες/κιβώτιο
Συν. 12 κιλά

P. 08-19

Pie se nse

>	Hazelnut cream, cocoa & crispy rice flakes
Κρέμα φουντούκιου, κακάο & τραγανές
νιφάδες ρυζιού

> Vanilla cream made from fresh milk
Κρέμα βανίλιας από φρέσκο γάλα

> Greek Feta (PDO), olives, tomato, peppers
& herbs
Ελληνική φέτα (ΠΟΠ), ελιές, ντομάτα,
	πιπεριές & μυρωδικά
> Wild greens & herbs
Άγρια χόρτα & μυρωδικά

> Wild greens, herbs & Greek Feta (PDO)
Άγρια χόρτα, μυρωδικά & ελληνική φέτα (ΠΟΠ)
> greek Feta (pdo) & mizithra cheese mix
μειγμα με ελληνική φέτα (ΠΟΠ) & μυζηθρα

> Mozzarella, tomato & fresh basil
Μοτσαρέλα, ντομάτα & φρέσκος βασιλικός

P. 20-37

e m e r a l d h ospita lit y

> 100% minced beef & Gouda cheese
100% μοσχαρίσιος κιμάς & τυρί γκούντα
> 100% minced beef & Greek Feta (PDO)
100% μοσχαρίσιος κιμάς & ελληνική
φέτα (ΠΟΠ)

> Greek Feta (PDO), olives, tomato,
	peppers & herbs
Ελληνική φέτα (ΠΟΠ), ελιές, ντομάτα,
	πιπεριές & μυρωδικά

> Greek Feta (PDO), tomato, red
& green peppers
Ελληνική φέτα (ΠΟΠ), ντομάτα, κόκκινη
& πράσινη πιπεριά

> Potato pieces with onions & herbs
Κομμάτια πατάτας, κρεμμύδι & μυρωδικά

> 100% veal pastirma & potato pieces
100% μοσχαρίσιος παστουρμάς
& κομμάτια πατάτας

> 100% veal pastirma & semi-hard cheese
100% μοσχαρίσιος παστουρμάς
& ημίσκληρο τυρί

> 100% veal pastirma, semi-hard cheese
& tomato
100% μοσχαρίσιος παστουρμάς, ημίσκληρο
	τυρί & nτομάτα
> Spicy smoked sausage from Adana,
semi-hard cheese & tomato
Καυτερό σουτζούκι αδάνων, ημίσκληρο
	τυρί & ντομάτα

> Smoked mackerel, red & green peppers,
	onion & herbs
Καπνιστό σκουμπρί, κόκκινη & πράσινη
	πιπεριά, κρεμμύδι & μυρωδικά

> Chicken fillet & Gouda cheese
Φιλέτο κοτόπουλο & τυρί γκούντα

P. 38-45

> Ham, Parizer & Gouda cheese
Ζαμπόν, πάριζα & τυρί γκούντα

> Apple pieces flavoured with cinnamon
Κομμάτια μήλου αρωματισμένα με κανέλα

> Mushrooms, red & green peppers
Μανιτάρια, κόκκινη & πράσινη πιπεριά

> Chicken fillet, cream cheese
& red peppers
Φιλέτο κοτόπουλο, κρέμα τυριού
& κόκκινη πιπεριά

> Mushrooms, Gouda cheese, red
& green peppers
Μανιτάρια, τυρί γκούντα, κόκκινη
& πράσινη πιπεριά

>	greek Feta (pdo) & mizithra cheese mix
μειγμα με ελληνική φέτα (ΠΟΠ)
& μυζηθρα

> Fresh spinach, leek & onion
Φρέσκο σπανάκι, πράσο & κρεμμύδι

e m e r a l d h o s p i t a l i t y (s w e e t)
> Vanilla cream made from fresh
milk, rose water & rose spoon sweet
Κρέμα βανίλιας από φρέσκο γάλα,
ροδόνερο & γλυκό τριαντάφυλλο
> Vanilla cream made from fresh milk
Κρέμα βανίλιας από φρέσκο γάλα

> Hazelnut cream with cocoa
& strawberry flavour
Κρέμα φουντούκιου me κακάο & άρωμα
φράουλας

>	Leek & Greek Feta (PDO)
Πράσο & ελληνική φέτα (ΠΟΠ)

> Hazelnut cream with cocoa
& banana flavour
Κρέμα φουντούκιου με κακάο
& άρωμα μπανάνας

>	Spicy sausage & Gouda cheese
Πικάντικο λουκάνικο
& τυρι γκούντα

> Rose flavoured lokum
Λουκούμι τριαντάφυλλο

>	fresh spinach & greek Feta (pdo)
Φρέσκο σπανάκι & ελληνική φέτα (ΠΟΠ)

>	Smoked turkey & Gouda cheese
Καπνιστή γαλοπούλα & τυρί γκούντα

> Gouda cheese, tomato, red & green peppers
Τυρί γκούντα, ντομάτα, κόκκινη
& πράσινη πιπεριά

> Peperoni, bacon, ham, Parizer, mushrooms
& Gouda cheese
Πεπερόνι, μπέικον, ζαμπόν, πάριζα,
	μανιτάρια & τυρί γκούντα

>	Anevato- soft cheese spread (PDO),
	peppers & herbs
Μαλακό αλειφώδες τυρί Aνεβατό (ΠΟΠ),
	πιπεριές & μυρωδικά

> GREEK Feta (PDO), semi-hard cheese,
kefalotyri cheese & herbs
ελληνικη φέτα (ΠΟΠ), ημίσκληρο τυρί,
	κeφαλοτύρι & μυρωδικά

>	Wild greens, herbs & Greek Feta (PDO)
Άγρια χόρτα, μυρωδικά & ελληνική
φέτα (ΠΟΠ)

> Mozzarella, tomato & fresh basil
Μοτσαρέλα, ντομάτα & φρέσκος βασιλικός
>	olives, tomato, red
& green peppers
Ελιές, ντομάτα, κόκκινη
& πράσινη πιπεριά

> White hazelnut cream with milk
Λευκή κρέμα φουντούκιου με γάλα

> Hazelnut cream, cocoa & crispy rice flakes
Κρέμα φουντούκιου, κακάο & τραγανές
νιφάδες ρυζιού
> lemon flavoured cream
Αρωματισμένη κρέμα λεμονιού

> Hazelnut cream, cocoa, rose water
& rose spoon sweet
Κρέμα φουντουκιού, κακάο, ροδόνερο
& γλυκό τριαντάφυλλο
> Traditional halvas from Farsala
with almond pieces
Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων
& κομμάτια αμυγδάλου
> orange flavoured cream
Αρωματισμένη κρέμα πορτοκαλιού

P. 44-49

p i e c u isi n e

P. 50-53

tailor m a de

7

8

9

pie

sense

«Πλατινένιος» δίσκος με τις κορυφαίες
γεύσεις της ομάδας της Korelas
Masterpies, συλλογή με κλασσικά
κομμάτια, όπως η κρέμα βανίλιας
ή η ελληνική σπανακοτυρόπιτα,
αλλά και πρωτοφανείς γεύσεις,
όπως μοτσαρέλα και πραλίνα
σοκολάτας με νιφάδες ρυζιού.

The

pie

sense
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No preservatives | Trans fat free | No cholesterol

11

1 piece
6-8 servings
1 τεμάχιο
6-8 μερίδες

2 pieces
2-4 servings
2 τεμάχιa
2-4 μερίδες

12 pieces
6 servings
12 τεμάχιa
6 μερίδες

Νet. weight 
Καθ. βάρος
700g℮

Νet. weight 
Καθ. βάρος
400g℮

Νet. weight 
Καθ. βάρος
600g℮

PIE

SENSE
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Hazelnut cream, cocoa
and crispy rice flakes.

0,05 kg
240 items/box

Κρέμα φουντουκιού,
κακάο και τραγανές
νιφάδες ρυζιού.

pr. code:
13047

PIE

SENSE
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Vanilla cream made
from fresh milk.

0,05 kg
240 items/box

0,25 kg
26 items/box

Κρέμα βανίλιας
από φρέσκο γάλα.

pr. code:
13013

pr. code:
11009

PIE

14

SENSE

PIE

SENSE
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Greek Feta (PDO), olives,
tomato, peppers & herbs.

0,2 kg
24 items/box

Ελληνική φέτα (ΠΟΠ), ελιές,
ντομάτα, πιπεριές & μυρωδικά.

pr. code:
15148

PIE

SENSE
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Wild greens & herbs.
Άγρια χόρτα & μυρωδικά.
Νηστίσιμο / Suitable for fasting
Vegan

0,7 kg
6 items/box
pr. code:
10021

PIE

SENSE
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Wild greens, herbs
& Greek Feta (PDO).

0,7 kg
6 items/box

0,2 kg
30 items/box

Άγρια χόρτα, μυρωδικά
& ελληνική φέτα (ΠΟΠ).

pr. code:
10002

pr. code:
15151

PIE

SENSE
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Greek Feta (PDO)
& Mizithra cheese mix.

0,5 kg
12 items/box

0,25 kg
26 items/box

Mείγμα με ελληνική φέτα
(ΠΟΠ) & μυζήθρα.

pr. code:
11036

pr. code:
11034

PIE

SENSE
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Mozzarella, tomato
& fresh basil.

0,05 kg
240 items/box

Μοτσαρέλα, ντομάτα
& φρέσκος βασιλικός.

pr. code:
13116

20

21

emera l d
h o spita l it y
Συλλογή 5* για ξενοδοχεία πόλης
και θέρετρα (για το πρωινό, για σνακς
και ελαφριά γεύματα room service,
για ορεκτικά και πιάτα στα μενού
των εστιατορίων), για το catering
σημαντικών εκδηλώσεων και για
εκλεκτά εστιατόρια, όπου οι σεφ
απαιτούν εξαιρετική γεύση και ποικιλία που είναι αδύνατον να ετοιμαστεί
κάθε μέρα στην κουζίνα τους.

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y
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100% minced beef
& Gouda cheese.
100% μοσχαρίσιος κιμάς
& τυρί γκούντα.

1 kg
14 items/box

1,85 kg [10]
6 items/box

2,25 kg [30]
7 items/box

pr. code:
11006

pr. code:
15017

pr. code:
15018

1,2 kg [15]
10 items/box

0,2 kg
24 items/box

pr. code:
15016

pr. code:
15109

E M E R A LD

100% minced beef
& Greek Feta (PDO).
100% μοσχαρίσιος κιμάς
& ελληνική φέτα (ΠΟΠ).

Chicken fillet
& Gouda cheese.
Φιλέτο κοτόπουλο
& τυρί γκούντα.

HO S P I T A L I T Y

1 kg
14 items/box

2,25 kg [30]
7 items/box

1,2 kg [15]
10 items/box

pr. code:
11065

pr. code:
15084

pr. code:
15082

0,2 kg
24 items/box

0,05 kg
240 items/box

pr. code:
15117

pr. code:
13087

1,85 kg [10]
6 items/box

2,25 kg [30]
7 items/box

1,2 kg [15]
10 items/box

pr. code:
15020

pr. code:
15021

pr. code:
15019

0,2 kg
24 items/box
pr. code:
15104

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13011

23

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y
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Mushrooms, red
& green peppers.
Μανιτάρια, κόκκινη
& πράσινη πιπεριά.

Νηστίσιμο / Suitable for fasting
Vegan

2,25 kg [30]
7 items/box

1,2 kg [15]
10 items/box

1,85 kg [10]
6 items/box

pr. code:
15036

pr. code:
15034

pr. code:
15035

0,2 kg
30 items/box

0,05 kg
240 items/box

pr. code:
15128

pr. code:
13030

E M E R A LD

Ham, parizer
& Gouda cheese.
Ζαμπόν, πάριζα
& τυρί γκούντα.

HO S P I T A L I T Y

Chicken fillet,
cream cheese
& red peppers.
0,2 kg
24 items/box
pr. code:
15107

Mushrooms, Gouda cheese,
red and green peppers.
Μανιτάρια, τυρί γκούντα, κόκκινη
& πράσινη πιπεριά.

Φιλέτο κοτόπουλο,
κρέμα τυριού
& κόκκινη πιπεριά.

2,25 kg [30]
7 items/box

1,85 kg [10]
6 items/box

pr. code:
15094

pr. code:
15093

0,2 kg
0,05 kg
24 items/box 240 items/box
pr. code:
15124

pr. code:
13096

1,85 kg [10]
6 items/box

2,25 kg [30]
7 items/box

1,2 kg [15]
10 items/box

pr. code:
15032

pr. code:
15033

pr. code:
15031

0,2 kg
24 items/box

0,05 kg
240 items/box

pr. code:
15105

pr. code:
13028

25

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y
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Greek Feta (PDO)
& Mizithra cheese mix.
Mείγμα με ελληνική
φέτα (ΠΟΠ)
& μυζήθρα.

0,25 kg
26 items/box

0,5 kg
12 items/box

1,2 kg [15]
10 items/box

pr. code:
11034

pr. code:
11036

pr. code:
15073

0,2 kg
30 items/box

0,2 kg
24 items/box

0,08 kg
150 items/box

pr. code:
15102

pr. code:
10001

pr. code:
10012

E M E R A LD

Fresh spinach,
leek & onion.
Φρέσκο σπανάκι,
πράσο
& κρεμμύδι.

0,2 kg
1,2 kg [15]
30 items/box 10 items/box
pr. code:
15106

pr. code:
15063

0,08 kg
150 items/box
pr. code:
10019

Leek & Greek
Feta (PDO).
Πράσο & ελληνική
φέτα (ΠΟΠ).

HO S P I T A L I T Y

0,2 kg
30 items/box

1,2 kg [15]
10 items/box

pr. code:
15127

pr. code:
15055

Νηστίσιμο / Suitable for fasting
Vegan

Fresh spinach
& Greek Feta cheese
(PDO).
Φρέσκο σπανάκι
& ελληνική φέτα
(ΠΟΠ).

0,25 kg
26 items/box

0,5 kg
12 items/box

1,2 kg [15]
10 items/box

pr. code:
11041

pr. code:
11032

pr. code:
15068

0,2 kg
30 items/box

0,2 kg
24 items/box

0,08 kg
150 items/box

pr. code:
15103

pr. code:
10017

pr. code:
10010

27

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y

Spicy sausage,
& Gouda cheese.

28

Πικάντικο λουκάνικο,
τυρί γκούντα.

Smoked turkey,
& Gouda cheese.
0,2 kg
24 items/box

Καπνιστή γαλοπούλα
& τυρί γκούντα.

pr. code:
15108

Gouda cheese,
tomato, red & green
peppers.
Τυρί γκούντα, ντομάτα,
κόκκινη & πράσινη
πιπεριά.

2,25 kg [30]
7 items/box
pr. code:
15009

Peperoni, bacon, ham,
parizer, mushrooms
& Gouda cheese.
Πεπερόνι, μπέικον, ζαμπόν,
πάριζα, μανιτάρια & τυρί
γκούντα.

2,25 kg [30]
7 items/box

1,85 kg [10]
6 items/box

pr. code:
15003

pr. code:
15002

0,2 kg
24 items/box
pr. code:
15111

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y
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Anevato- soft cheese
spread (PDO), peppers
& herbs.
Μαλακό αλειφώδες
τυρί Aνεβατό (ΠΟΠ),
πιπεριές & μυρωδικά.

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13003

Greek Feta (PDO),
semi-hard cheese,
Κefalotyri cheese
& herbs.
Ελληνική φέτα (ΠΟΠ),
ημίσκληρο τυρί,
κεφαλοτύρι
& μυρωδικά.

Wild greens, herbs
& Greek Feta (PDO).
0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13106

Άγρια χόρτα,
μυρωδικά & ελληνική
φέτα (ΠΟΠ).

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13107

Mozzarella, tomato
& fresh basil.
Mοτσαρέλα, ντομάτα
& φρέσκος
βασιλικός.

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13116

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y

30

Olives, tomato, red
& green peppers.
Ελιές, ντομάτα, κόκκινη
& πράσινη πιπεριά.

Νηστίσιμο / Suitable for fasting
Vegan

2,25 kg [30]
7 items/box

1,85 kg [10]
6 items/box

pr. code:
15015

pr. code:
15014

1,2 kg [15]
10 items/box

0,2 kg
24 items/box

pr. code:
15013

pr. code:
15110

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y

Greek Feta (PDO), olives,
tomato, peppers & herbs.

0,2 kg
24 items/box

Ελληνική φέτα (ΠΟΠ), ελιές,
ντομάτα, πιπεριές & μυρωδικά.

pr. code:
15148

Greek Feta (PDO), tomato,
red & green peppers.
Ελληνική φέτα (ΠΟΠ), ντομάτα,
κόκκινη & πράσινη πιπεριά.

2,25 kg [30]
7 items/box

1,2 kg [15]
10 items/box

1,85 kg [10]
6 items/box

pr. code:
15078

pr. code:
15076

pr. code:
15077

0,2 kg
30 items/box

0,05 kg
240 items/box

pr. code:
15114

pr. code:
13072

31

E M E R A LD

32

HO S P I T A L I T Y

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y

33

Potato pieces
with onions & herbs.
Κομμάτια πατάτας,
κρεμμύδι & μυρωδικά.
Νηστίσιμο / Suitable for fasting
Vegan

1,2 kg [15]
10 items/box

0,2 kg
30 items/box

pr. code:
15046

pr. code:
15122

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y

34

100% veal Pastirma
& potato pieces.
100% μοσχαρίσιος
παστουρμάς
& κομμάτια πατάτας.

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13108

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y

35

100% veal Pastirma
& semi-hard cheese.
100% μοσχαρίσιος
παστουρμάς
& ημίσκληρο τυρί.

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13039

100% veal Pastirma,
semi-hard cheese
& tomato.
100% μοσχαρίσιος
παστουρμάς, ημίσκληρο
τυρί & ντομάτα.

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13117

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y

36

Spicy smoked sausage
from Adana, semi-hard
cheese & tomato.
Καυτερό σουτζούκι
Aδάνων, ημίσκληρο
τυρί & ντομάτα.

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13090

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y

37

Smoked mackerel, red
& green peppers,
onion & herbs.
Καπνιστό σκουμπρί, κόκκινη
& πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι
& μυρωδικά.

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13110

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y

38

Apple pieces flavoured
with cinnamon.

1,2 kg [15]
10 items/box

0,2 kg
30 items/box

0,05 kg
240 items/box

Κομμάτια μήλου αρωματισμένα
με κανέλα.

pr. code:
15037

pr. code:
15131

pr. code:
13034

Νηστίσιμο / Suitable for fasting
Vegan

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y

Vanilla cream made from fresh milk,
rose water & rose spoon sweet.

0,5 kg
12 items/box

0,05 kg
240 items/box

Κρέμα βανίλιας από φρέσκο γάλα,
ροδόνερο & γλυκό τριαντάφυλλο.

pr. code:
11048

pr. code:
13018

Vanilla cream made
from fresh milk.

0,5 kg
12 items/box

0,25 kg
26 items/box

Κρέμα βανίλιας
από φρέσκο γάλα.

pr. code:
11010

pr. code:
11009

39

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y

40

Hazelnut cream with
cocoa & strawberry flavour.
Κρέμα φουντουκιού
με κακάο & άρωμα
φράουλας.

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13051

Hazelnut cream with
cocoa & banana flavour.
Κρέμα φουντουκιού
με κακάο & άρωμα
μπανάνας.

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13085

E M E R A LD

White hazelnut cream
with milk.
Λευκή κρέμα
φουντουκιού
με γάλα.

Hazelnut cream, cocoa
& crispy rice flakes.
Κρέμα φουντουκιού,
κακάο & τραγανές
νιφάδες ρυζιού.

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13024

Rose flavoured
lokum.
Λουκούμι
τριαντάφυλλο.
Νηστίσιμο / Suitable for fasting
Vegan

HO S P I T A L I T Y

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13092

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13047

41

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y

42

Lemon flavoured
cream.
Αρωματισμένη
κρέμα λεμονιού.

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13022

Hazelnut cream,
cocoa, rose water
& rose spoon sweet.
Κρέμα φουντουκιού,
κακάο, ροδόνερο
& γλυκό τριαντάφυλλο.

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13049

E M E R A LD

HO S P I T A L I T Y

43

Traditional halvas
from Farsala
with almond pieces.
Παραδοσιακός χαλβάς
Φαρσάλων & κομμάτια
αμυγδάλου.
Νηστίσιμο / Suitable for fasting
Vegan

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13081

Orange flavoured
cream.
Αρωματισμένη
κρέμα πορτοκαλιού.

0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13045

44

P ie
cuisine
Μία ολοκληρωμένη συλλογή συνταγών
της ομάδας Κορέλα σε εκδόσεις
πρακτικές για κάθε λογής επιχειρήσεις εστίασης -από τον καλό φούρνο
της γειτονιάς μέχρι την creperie
και το ψητοπωλείο που φτιάχνουν
άριστα προϊόντα και θέλουν αντίστοιχες πίτες.

45

PIE

CUISINE

Fresh spinach
& Greek Feta (PDO).
Φρέσκο σπανάκι
& ελληνική φέτα (ΠΟΠ).
1 kg
14 items/box

2,25 kg [30]
7 items/box

pr. code:
11033

pr. code:
15070

1,85 kg [10]
6 items/box

0,05 kg
240 items/box

pr. code:
15069

pr. code:
13065

Fresh spinach,
leek & onion.
Φρέσκο σπανάκι,
πράσο & κρεμμύδι.

46

Νηστίσιμο
Suitable for fasting
Vegan

2,25 kg [30]
7 items/box

0,05 kg
240 items/box

pr. code:
15065

pr. code:
13061

1,85 kg [10]
6 items/box
pr. code:
15064

Ham, parizer
& Gouda cheese.
Ζαμπόν, πάριζα
& τυρί γκούντα.
2,25 kg [30]
7 items/box

0,05 kg
240 items/box

pr. code:
15042

pr. code:
13036

1,85 kg [10]
6 items/box
pr. code:
15041

Spicy sausage
& Gouda cheese.
Πικάντικο λουκάνικο
& τυρί γκούντα.
2,25 kg [30]
7 items/box

0,05 kg
240 items/box

pr. code:
15030

pr. code:
13026

1,85 kg [10]
6 items/box
pr. code:
15029

PIE

CUISINE

47

Greek Feta (PDO)
& Mizithra cheese mix.
Mείγμα με ελληνική
φέτα (ΠΟΠ) & μυζήθρα.

1 kg
14 items/box

2,25 kg [30]
7 items/box

pr. code:
11037

pr. code:
15075

1,85 kg [10]
6 items/box

0,05 kg
240 items/box

pr. code:
15074

pr. code:
13070

PIE

CUISINE

48

Leek & Greek Feta
cheese (PDO).

2,25 kg [30]
7 items/box

1,85 kg [10]
6 items/box

Πράσο & ελληνική
φέτα (ΠΟΠ).

pr. code:
15057

pr. code:
15056

PIE

Potato pieces, onion
& herbs.
Κομμάτια πατάτας, κρεμμύδι
& μυρωδικά.

CUISINE

Νηστίσιμο
Suitable for fasting
Vegan

2,25 kg [30]
7 items/box

0,05 kg
240 items/box

pr. code:
15048

pr. code:
13041

1,85 kg [10]
6 items/box
pr. code:
15047

Vanilla cream made
from fresh milk.
Κρέμα βανίλιας
από φρέσκο γάλα.

1 kg
14 items/box

0,05 kg
240 items/box

pr. code:
11011

pr. code:
13013

Apple pieces flavoured
with cinnamon.
Κομμάτια μήλου
αρωματισμένα με κανέλα.

Νηστίσιμο
Suitable for fasting
Vegan

2,25 kg [30]
7 items/box

1,85 kg [10]
6 items/box

pr. code:
15039

pr. code:
15038

49

50

51

tai l o r
ma d e
Oύτε μικροί να μην ξέρουμε τι μας
γίνεται, ούτε μεγάλοι να νομίζουμε
ότι ο κόσμος γυρνάει γύρω από μας.
Γι’ αυτό όταν μας λέτε ότι χρειάζεστε
κάτι ιδιαίτερο για την αλυσίδα των καταστημάτων σας ή για το μοναδικό σας
εστιατόριο ή ξενοδοχείο, καθόμαστε
να το φτιάξουμε μαζί. Αρκεί να είναι
πίτα και να κοιτάζει την κορυφή.

T A I LO R

MADE

100% veal Pastirma
& potato pieces.
100% μοσχαρίσιος
παστουρμάς
& κομμάτια πατάτας.
0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13108

Peperoni, bacon, ham,
parizer, mushrooms
& Gouda cheese.
Πεπερόνι, μπέικον, ζαμπόν,
πάριζα, μανιτάρια & τυρί
γκούντα.
0,2 kg
24 items/box
pr. code:
15111

52

100% minced beef
& Gouda cheese.
100% μοσχαρίσιος κιμάς
& τυρί γκούντα.
2,25 kg [30]
7 items/box
pr. code:
15018

Gouda cheese, tomato,
red & green peppers.
Τυρί γκούντα, ντομάτα,
κόκκινη & πράσινη
πιπεριά.
2,25 kg [30]
7 items/box
pr. code:
15009

Feta cheese (PDO), semihard cheese, Kefalotyri
cheese & herbs.
Τυρί φέτα (ΠΟΠ),
ημίσκληρο τυρί, κεφαλοτύρι
& μυρωδικά.
0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13106

T A I LO R

MADE

Greek Feta (PDO)
& Mizithra cheese mix.
Mείγμα με ελληνική
φέτα (ΠΟΠ) & μυζήθρα.

0,7 kg
6 items/box
pr. code:
10005

Fresh spinach
& Greek Feta (PDO).
Φρέσκο σπανάκι
& ελληνική φέτα
(ΠΟΠ).
0,7 kg
6 items/box
pr. code:
10003

Gouda cheese.
Τυρί γκούντα.

0,2 kg
24 items/box
pr. code:
15113

Hazelnut cream with
cocoa, rose water
& rose spoon sweet.
Κρέμα φουντουκιού
με κακάο, ροδόνερο
& γλυκό τριαντάφυλλο.
0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13049

White hazelnut
cream with milk.
Λευκή κρέμα
φουντουκιού
με γάλα.
0,05 kg
240 items/box
pr. code:
13024
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KOR EL A S
M A STE R PIES
8 Thessalias str.
50131, Kozani, Greece
T. +30 2461030530
M. +30 6986141888
E. info@korelas.com
www.korelas.com
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