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ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 
Η οικογένεια Λαβράνου  δραστηριοποιείται από το 1960 στον τοµέα της παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης 
προϊόντων κρέατος και αλλαντικών.  Το 2001 ιδρύει την “ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.” µε διακριτικό τίτλο 
“CO.ME.CO.  S.A.”

Στις πλήρως ανακαινισµένες εγκαταστάσεις µας στο Τρίκλινο Κέρκυρας, ακολουθούµε τακτικές προσαρµοσµένες στις 
ιδιαιτερότητες των προϊόντων και της Ελληνικής αγοράς, έχοντας πάντα σαν στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών µας.  
Υιοθετήσαµε καινοτόµες παραγωγικές διαδικασίες και παντρέψαµε τις παραδοσιακές Ελληνικές γεύσεις και συνταγές  
µε τις πιο σύγχρονες µεθόδους και απαιτήσεις  διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας για όλα 
τα προϊόντα µας.
Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη µε το σύστηµα διαχείρισης ασφαλείας τροφίµων ISO 22000:2005.
Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό και 
χαρακτηρίζονται από τη φρεσκάδα, τη γεύση και  την απαράµιλλη ποιότητα τους.
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Κερκυραϊκό Νούµπουλο Φουµικάδο,
προϊόν άριστης ποιότητας,  φτιαγµένο σύµφωνα

µε την µυστική συνταγή της οικογένειας Λαβράνου. 

Εκλεκτό χοιρινό ή µοσχαρίσιο κρέας, µαριναρισµένο µε µπαχαρικά
και βότανα της Κερκυραϊκής γης, καπνισµένο µε υποµονή και 

αρωµατικά κλαριά φασκόµηλου, φλισκουνιού, σχοίνου, δάφνης
και δρυός.

Σερβίρεται κοµµένο σε πολύ λεπτές φέτες και αποτελεί µοναδική γευστική 
απόλαυση που συντροφεύει το κρασί ή την µπύρα.

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 
Η οικογένεια Λαβράνου  δραστηριοποιείται από το 1960 στον τοµέα της παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης 
προϊόντων κρέατος και αλλαντικών.  Το 2001 ιδρύει την “ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε.” µε διακριτικό τίτλο 
“CO.ME.CO.  S.A.”

Στις πλήρως ανακαινισµένες εγκαταστάσεις µας στο Τρίκλινο Κέρκυρας, ακολουθούµε τακτικές προσαρµοσµένες στις 
ιδιαιτερότητες των προϊόντων και της Ελληνικής αγοράς, έχοντας πάντα σαν στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών µας.  
Υιοθετήσαµε καινοτόµες παραγωγικές διαδικασίες και παντρέψαµε τις παραδοσιακές Ελληνικές γεύσεις και συνταγές  
µε τις πιο σύγχρονες µεθόδους και απαιτήσεις  διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας για όλα 
τα προϊόντα µας.
Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη µε το σύστηµα διαχείρισης ασφαλείας τροφίµων ISO 22000:2005.
Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό και 
χαρακτηρίζονται από τη φρεσκάδα, τη γεύση και  την απαράµιλλη ποιότητα τους.

Χοιρινό / Μοσχαρίσιο 

ΝΟΥΜΠΟΥΛΟ
Φουµικάδο Κερκύρας

Χοιρινό 

ΣΑΛΑΔΟ
Γνήσιον Κερκύρας

Παραδοσιακό κερκυραϊκό σαλάµι ωρίµανσης.  
Φτιαγµένο από εκλεκτό χοιρινό κρέας µε πιπέρι

σκόρδο, θαλασσινό αλάτι, βότανα και αρωµατικά φυτά. 

Το µικροκλίµα του νησιού αναλαµβάνει την ωρίµανση του προϊόντος το οποίο
στη συνέχεια καπνίζεται µε αρωµατικά κλαριά. Το ξύλο και τα βότανα δίνουν 

στο προϊόν την µοναδική του γεύση και άρωµα. 

Κόψτε σε λεπτές φέτες και απολαύστε αυτό το εξαιρετικό έδεσµα µε ούζο,
κρασί ή µπύρα.

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑΤΟΠΙΚΑΕΔΕΣΜΑΤΑ
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οξιάς και αρωµατικά κλαριά. 

 Κόψτε σε λεπτές φέτες ή κύβους. Σερβίρετε σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος ή τσιγαρίστε ελαφρά στο τηγάνι για να βγάλουν τα 

αρώµατα τους.
.

Χοιρινό 

ΚΑΠΝΙΣΤΑ
Τεµάχια Χοιρινού Κρέατος

Χοιρινό / Μοσχάρι / Αρνί / Κοτόπουλο 

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
& ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Αγαπηµένες συνταγές, παρασκευασµένες
µε το καλύτερο κρέας, φρεσκοκοµµένα

µπαχαρικά, βότανα και µυρωδικά. 

Λουκάνικα πρασάτα, πικάντικα Κερκύρας, γραβιέρας και ριγανάτα.  
Παραδοσιακές Ελληνικές συνταγές κρεατοσκευασµάτων όπως γύρος,

σουβλάκι, σνίτσελ, µπιφτέκι, σουτζουκάκι, κεµπάπ, ντονέρ, σεφταλιά κ.α.

ΜΥΣΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΝΟΣΤΙΜΙΑΣ
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www.comeco.gr

Η Εταιρία εφαρµόζει πιστοποιηµένο
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000/200


