τα ...ΜΑΚΑΛύτερα
παραδοσιακά, πεντανόστιμα και εγγυημένα

Καβουρμάς παραδοσιακός.
Καβουρμάς παραδοσιακός τριών κρεάτων (χοιρινό,
βοδινό, πρόβειο) με πράσο και εκλεκτά μπαχαρικά.

Ελληνικά και Παραδοσιακά
Σουτζούκι Πέταλο.
Παραδοσιακό βοδινό σουτζούκι πέταλο, σε φυσικό
βοδινό έντερο, με σκόρδο, τσιμένι και κόκκινη
καυτερή πιπεριά καγιέν.

Σύγκλινο Κρασάτο.
Χοιρινό κρέας ωριμασμένο σε κόκκινο κρασί και
βότανα, καπνισμένο με φυσικό ξύλο Οξιάς και με
μοναδικό συντηρητικό, το αγνό έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο.

Βοδινό Σουτζούκι «Μπαστούνι».
Παραδοσιακό Βοδινό Σουτζούκι ωρίμανσης σε μπαστούνι
για κόψιμο.

Λουκάνικα τύπου Τζουμαγιάς.
Τα γνωστά παραδοσιακά Τζουμαγιώτικα λουκάνικα
με εκλεκτό χοιρινό κρέας σε φυσικό αρνίσιο έντερο.

Παστουρμάς Παραδοσιακός Βοδινός.
Εκλεκτό μοσχαρίσιο κρέας τελείως απολιπωμένο
“Ψημένο” σε χοντρό ελληνικό αλάτι και επικάλυψη
με τσιμένι, σκόρδο και αυτούσια μπαχαρικά.

Λουκάνικα Παραδοσιακά, Καραμαλίδικα.
Καραμαλίδικα Παραδοσιακά με Σκόρδο και Τσιμένι.
Λουκάνικα Χωριάτικα Παραδοσιακά,
Πικάντικα.
Χωριάτικα Παραδοσιακά με κόκκινη καυτερή
πιπεριά και κρεμμύδι.
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Λουκάνικα Παραδοσιακά του κρεοπώλη.
Εξαιρετικής ποιότητας χοιρινό κρέας πλούσιο
σε μπαχαρικά με την παραδοσιακή συνταγή των
πατεράδων μας.

Γαλοπούλα και κοτόπουλο 1% Λιπαρά
Ρολλό Στήθος Γαλοπούλας.
Ρολλό Στήθος Γαλοπούλας καπνιστό με φυσικό ξύλο
Οξιάς, και απαλή, ευχάριστη γεύση.

Λουκάνικα Χωριάτικα Παραδοσιακά,
Πρασάτα. Χωριάτικα Παραδοσιακά απαλά σε
μπαχαρικά με πράσο.
Φόρμα Στήθος Γαλοπούλας.
Ολόκληρο στήθος γαλοπούλας, καπνισμένο με
φυσικό ξύλο οξιάς και βραστό, με ελάχιστα λιπαρά
σε φόρμα.
Απάκι Ξιδάτο.
Χοιρινή Μπριζόλα, ωριμασμένη σε μπαχαρικά της
Ελληνικής υπαίθρου και μοναδικό συντηρητικό το
Ελληνικό ξύδι.
Λουκάνικα γαλοπούλας.
Λουκάνικα τύπου Φρανφούρτης από εκλεκτό κρέας
γαλοπούλας με χαμηλά λιπαρά.
Λούντζα Ελληνική.
Μπριζόλα Καρέ σε φυσικό έντερο ωριμασμένη και
καπνισμένη με τον παραδοσιακό Κυκλαδίτικο τρόπο.

Νούμπουλο Φουμικάδο.
Εξαιρετικό ψαρονέφρι ωριμασμένο σε φυσικό
έντερο και αρωματισμένο με φυσικό ξύλο οξιάς.

Φιλέτο γαλοπούλας οβάλ σε δίχτυ.
Ατόφιο Φιλέτο γαλοπούλας με απαλή καρύκευση
και πολύ κάπνισμα με φυσικό ξύλο οξιάς.
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Φιλέτο Κοτόπουλο.
Αυτούσιο φιλέτο κοτόπουλου με ελάχιστα λιπαρά
και ελάχιστα καρυκεύματα, καπνισμένο με φυσικό
ξύλο οξιάς.

Μορταδέλες
Μορταδέλλα τύπου Ιταλίας.
Μορταδέλλα ψητή καπνιστή τ. Ιταλίας, καπνισμένη
με φυσικό ξύλο Οξιάς, με ολόκληρα μαύρα πιπέρια.

Απάκι κοτόπουλο.
Άπαχο εκλεκτό στήθος κοτόπουλου
μαριναρισμένο με μπαχαρικά και βότανα της
Ελληνικής υπαίθρου.

Στήθος Γαλοπούλας με βότανα.
Στήθος - φιλέτο γαλοπούλας με έντονα
καρυκεύματα και Ελληνικά βότανα.

Μορταδέλλα Μακεδονική πλεχτή.
Μορταδέλλα από διαλεχτό χοιρινό κρέας, ψιλοκομμένο λαρδί σε φυσικό βοδινό έντερο με ιδιαίτερη
γεύση και άρωμα.

Μορταδέλλα τύπου Μιλάνου
Μορταδέλλα τύπου Μιλάνου με ολόκληρο
φιστίκι Αιγίνης.

Στήθος Γαλοπούλας ψητό.
Ατόφιο άπαχο φιλέτο γαλοπούλας ψημένο με
φυσικό ξύλο οξιάς.
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Ωρίμανσης

Σαλάμι αέρος Μακεδονικό με Επικάλυψη Μπαχαρικών.
Το αγαπημένο αέρος Μακεδονικό ακόμα ποιό γευστικό καλυμμένο με
εκλεκτά αυτούσια, αρωματικά μπαχαρικά.

Παστουρμά Σουτζούκ «Βοδινό».
Παραδοσιακό βοδινό σουτζούκι ωρίμανσης με
επικάλυψη από εκλεκτά αυτούσια μπαχαρικά.

Σουτζούκ Λουκούμ.
Χοιρινό Λίπος ράχης (ΛΑΡΔΙ) “ψημένο” σε χοντρό
ελληνικό αλάτι και επικάλυψη από αυτούσια
μπαχαρικά.

Σαλαμάκια αέρος Μακεδονικό.
Το Μακεδονικό σαλάμι αέρος σε “stick’’ με μορφή
λουκάνικου για άμεση κατανάλωση.

Αέρος παρμεζάνα.
Το αγαπημένο σαλάμι αέρος Μακεδόνικο
τυλιγμένο με Παρμεζάνα και Τσένταρ.

Αέρος πιπέρι.
Το αγαπημένο σαλάμι αέρος Μακεδόνικο με
επικάλυψη από ολόκληρα πράσινα πιπέρια.

Σαλάμι Αέρος Μακεδονικό.
Εκλεκτό σαλάμι μακράς ωρίμανσης με εξαιρετικό
βοδινό και χοιρινό κρέας και ιδιαίτερη γεύση και
προσωπικότητα.
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Μακεδονικό Prosciutto.
Ολόκληρο Χοιρομήριο μακράς ωρίμανσης με
επιλεγμένα, εκλεκτά μπαχαρικά και τον αέρα
του βουνού «ΠΑΪΚΟ».
Σαλάμι αέρος «Μακεδονικό Μίνι».
Το γνήσιο «Μακεδονικό» σαλάμι ωρίμανσης σε mini μορφή για maxi προσωπική
απόλαυση.
Λαιμός Coppa Affumicato.
Χοιρινός λαιμός μακράς ωρίμανσης με μια ιδιαίτερη
«Ελληνική» γεύση και άρωμα.
Σαλάμι αέρος Chili.
Σαλάμι αέρος Chili Μπαστούνι από Εκλεκτό Χοιρινό
Κρέας και Αυθεντική Πιπεριά Chili.

Αέρος Mαργαρίτα.
Εξαιρετικό σαλάμι Μαργαρίτα τετράμηνης
ωρίμανσης.
Σαλάμι αέρος Chili mini.
Chili mini για όσους θέλουν να έχουν maximum
πικάντικη γεύση.

Prosciutto crudo.
Εξαιρετικό «Ελληνικής παρασκευής» χοιρομήριο
με «Ισπανική φινέτσα» τουλάχιστον 12μηνης
ωρίμανσης.
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Σαλαμάκια αέρος Τσίλι.
Το πικάντικο αέρος chili σε “stick” με μορφή
λουκάνικου για πικάντικες απολαύσεις.
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Βραστά
Πικ-νικ Σνακ Βραστό.
Από τεμάχιο διαλεχτού χοιρινού κρέατος,
φόρμα 10 χ 10 βραστή.

Πάριζα τοστ.
Γεύση και άρωμα σε φόρμα 10Χ10.

Ζαμπόν μπούτι Βραστό 5% λιπαρά.
Ολόκληρο χοιρινό μπούτι απολιπωμένο, με ελάχιστα
λιπαρά, με ιδιαίτερη και απαλή γεύση.

Σκορδάτο και Σκορδάτο Γίγας.

Ωμοπλάτη extra Βραστή 8% λιπαρά.
Εκλεκτή χοιρινή σπάλα, απολιπωμένη,
«καρυκευμένη» με εξαιρετική γεύση σε
φόρμα 10 χ 10 βραστή.

Παριζάκι και Παριζάκι Γίγας

Σπαλομπριζόλα Χοιρινή Καπνιστή.
Ολόκληρη χοιρινή σπάλα καπνισμένη με
φυσικό ξύλο οξιάς.
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Λουκάνικα / Βραστά - Καπνιστά

Ημίξηρα

Λίμπερτυ (αποφλοιωμένα).
Λουκάνικα Λίμπερτυ - αποφλοιωμένα,
καπνισμένα με φυσικό ξύλο Οξιάς, για βράσιμο ή
λουκανοπιτάκια.

Μπύρας.
Σαλάμι Μπύρας, ημίξηρο, με Βοδινό και Χοιρινό
κρέας, καπνισμένο με φυσικό ξύλο Οξιάς.

Τυρολουκάνικα με τυρί Gouda.
Λουκάνικα γεμιστά με τυρί gouda και κύβους
κόκκινης πιπεριάς για ψήσιμο ή βράσιμο.

Λουκάνικα πεπερόνε.

Μαργαρίτα.
Σαλάμι μαργαρίτα, ημίξηρο, σε μπαστούνι για κοπή
και μικρό τεμάχιο μίνι, διαλεχτό απολιπωμένο
κρέας Βοδινό και Χοιρινό, καπνισμένο με φυσικό
ξύλο Οξιάς.
Λουκάνικα Τύπου Φρανκφούρτης.
Βραστά ή τηγανητά.
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Χοιρομέρι με ολόκληρο πιπέρι.
ολόκληρο χοιρινό μπούτι ψημένο & καπνισμένο με
φυσικό ξύλο οξιάς και «γεμισμένο» με ολόκληρα
μαύρα πιπέρια.

Καπνιστά
Μπριζόλα χοιρινή.
Αυτούσια χοιρινή μπριζόλα-καρέ καπνισμένη με
φυσικό ξύλο οξιάς και μαριναρισμένη με εξαιρετικά
μπαχαρικά.

Χοιρομέρι ψητό σε δίχτυ.
Μπέικον ρολλέ και πλακέ.
Ολόκληρη χοιρινή πανσέτα σε ρολλό ή πλάκα
καπνισμένη με φυσικό ξύλο οξιάς «Βαπτισμένη» σε
μείγμα αυτούσιων μπαχαρικών.

Ψαρονέφρι Καπνιστό.
Χοιρινό Φιλέτο, καπνιστό με φυσικό ξύλο Οξιάς.

Χοιρομέρι βότανα.
Ολόκληρο χοιρινό μπούτι καπνισμένο με
φυσικό ξύλο οξιάς και «Ωριμασμένο» σε
εκλεκτά καρυκεύματα.
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Μοσχαρίσια
Μακεδονική Bresaola.
Αυτούσιο τεμάχιο κρέατος από μοσχαρίσιο μπούτι
μακράς ωρίμανσης.

Ζαμπόν μοσχάρι.
Μοσχαρίσιο μπούτι με ελαφρύ μαρινάρισμα, ώστε να
αναδεικνύονται το άρωμα και η γεύση του κρέατος.

Μπριζόλα με βότανα.
Αυτούσια χοιρινή μπριζόλα καρέ ψημένη και
καπνισμένη με φυσικό ξύλο οξιάς και καλυμμένη με
βότανα και καρυκεύματα της Ελληνικής γης.

Λουκάνικα Μοσχαρίσια.
Εκλεκτό απολιπωμένο μοσχαρίσιο κρέας με χαμηλά
λιπαρά για full γεύση και διατροφή διαίτης.

Μπριζόλα ριγανάτη.
Αυτούσια χοιρινή μπριζόλα καρέ ψημένη και
καπνισμένη με φυσικό ξύλο οξιάς και καλυμμένη με
Ελληνική ρίγανη.

Γλώσσα μόσχου ψητή καπνιστή.
Γλώσσα νεαρού Μόσχου καπνισμένη με
φυσικό ξύλο Οξιάς.
Μπριζόλα χοιρινή με οστό.
Ολόκληρη μπριζόλα, μαζί με το κόκαλο, ψητή
- καπνιστή με φυσικό ξύλο Οξιάς. Έτοιμη για
κατανάλωση ή ελαφρύ μαγείρεμα/ζέσταμα για να
αναδειχθεί η γεύση της.
Μακεδονικό Παστράμι.
Εκλεκτό Μοσχαρίσιο μπούτι μαριναρισμένο και
επικαλυμένο με αυτούσια καρυκεύματα.
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Η εταιρεία «ΜΑΚΑΛ» (ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ),
δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων. Στην ουσία αποτελεί συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης που σχετίζεται με το κρέας και ξεκινάει το 1920
στα Γιαννιτσά, με το κρεοπωλείο «ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ».
Το 1960, εισέρχονται στην επιχείρηση οι υιοί Αντώνιος και
Δημήτριος και λίγα χρόνια αργότερα δημιουργείται ένα μικρό
εργαστήριο παρασκευής παραδοσιακών τοπικών χωριάτικων
λουκάνικων.
Το 1996 η εμπιστοσύνη του καταναλωτή, η εμπειρία αλλά
και η παράδοση της οικογένειας στο χώρο του κρέατος και των
αλλαντικών οδηγεί τα εγγόνια, την τρίτη γενιά, στη σύσταση της
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ». Στα χρόνια που ακολουθούν, ολοκληρώνεται ο εμπλουτισμός την παραγωγής με μια
πλήρη ποικιλία αλλαντικών όπως βραστά, καπνιστά, ημίξηρα
και ωρίμανσης.
Το 2006 η εταιρεία εκσυγχρονίζεται. Μεταφέρεται στις νέες

ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις των 2000 τ.μ. βελτιώνοντας
ταυτόχρονα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό με αγορά νέων
σύγχρονων μηχανημάτων παραγωγής, συσκευασίας και τυποποίησης.
Εκτός από την υλικοτεχνική υποδομή, διασφαλίζονται ορθές διαδικασίες και πρακτικές στις μεθόδους της παραγωγής,
εκπονώντας και εφαρμόζοντας το πιστοποιημένο σύστημα
διασφάλισης ποιότητας ISO 22000 που εμπεριέχει το σύστημα
HACCP για ασφαλή τρόφιμα.
Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η παραγωγή γνήσιων, άρτιων ποιοτικά, προϊόντων με στόχο την ικανοποίηση του τελικού
καταναλωτή.
Τέλος, ο δυναμισμός και το μεράκι, οι άριστες ποιοτικά πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, καθώς και ο συνεχής έλεγχος
που εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής συμβάλουν
ουσιαστικά και αποφασιστικά στη δημιουργία ασφαλών προϊόντων για την υγεία του καταναλωτή.
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