ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΟ &
ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΜΠΡΙΚΕΤΑ

Λίγα λόγια για εμάς...
Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα του ξυλοκάρβουνου από
το 1966 ενώ από το 2005 πραγματοποιεί αποκλειστικές εισαγωγές
ξυλοκάρβουνου και καρβουνο-μπρικέτας από την Ασία, την Αφρική, τη
Κούβα καθώς και από βαλκανικές χώρες.
Η ποικιλία από τα ξυλοκάρβουνα που διαθέτουμε καλύπτουν κάθε
απαίτηση καταναλωτή, ιδιώτη και επαγγελματία, τόσο σε ποιότητα
όσο και σε τιμή. Όλες οι ποικιλίες ξυλοκάρβουνου διατίθενται σε
συσκευασίες 5 - 10 -15 και 20 κιλών και συσκευάζονται σε σάκους από
πολυπροπυλένιο ή από χαρτί.
Τα κάρβουνα που διαθέτουμε είναι εξαιρετικής ποιότητας χωρίς χώμα,
ξύλα ή πέτρες , διαλεγμένα και κατασκευασμένα από σκληρά ξύλα.
Τα ξυλοκάρβουνα αυτά έχουν πυρολυθεί σωστά από επαγγελματίες
παραγωγούς, προσφέροντας γρήγορο άναμμα , μεγάλη διάρκεια και
μέγιστη απόδοση θερμίδων για ευχάριστο ψήσιμο στη σχάρα ή στην
σούβλα.
Επίσης, εισάγουμε πολλούς τύπους μπρικέτας Α’ Ποιότητας από την
Ινδονήσια σε ανταγωνιστικές τιμές, με μεγάλη διάρκεια καύσης και
πολύ υψηλές θερμίδες.
Καταλαβαίνουμε ότι όλοι, ιδιώτες και επαγγελματίες, μέχρι σήμερα
σίγουρα με κάποιον τρόπο κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς σας
προτείνουμε να δοκιμάσετε τα προϊόντα που εσείς θέλετε από την
ποικιλία που διαθέτουμε και είμαστε βέβαιοι ότι αμέσως θα καταλάβετε
την διαφορά στο αποτέλεσμα της δουλειάς σας, είτε αυτή είναι
επαγγελματική είτε ερασιτεχνική.

Σας ευχαριστούμε.
ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

Μπρικέτα κάρβουνου
BLACK ENERGY GREEN
Η μπρικέτα BLACK ENERGY GREEN είναι ένα φυσικό
προϊόν από ξύλα δένδρων Ινδονησίας τα οποία έχουν
γίνει πριονίδι και έχουν δεχθεί μεγάλη συμπίεση μέχρι
να γίνει το εξάγωνο σχήμα με την τρύπα στην μέση.
Κατόπιν μπαίνουν σε φούρνους, ψήνονται σε μεγάλες
θερμοκρασίες και αφού γίνει η ανθρακοποίηση, ψύχεται
για να δημιουργηθεί η ατσαλοποίηση του. Αποκτά, με
αυτόν τον τρόπο, χαρακτηριστικά όπως του σίδερου
αποδίδοντας εξαιρετικά υψηλές θερμίδες και πάρα πολύ
μεγάλη διάρκεια χρόνου ψησίματος, αφού ξεπερνά τη
5 ώρες! Είναι άοσμο, δεν καπνίζει, δεν πετά σπίθες και
δημιουργεί στο τέλος πολύ λίγη στάχτη. Διατίθεται σε
χαρτοκιβώτιο 10Kg.

Μπρικέτα
BLACK ENERGY RED
Η μπρικέτα BLACK ENERGY RED απευθύνεται στον
επαγγελματία ψήστη που θέλει ένα προϊόν να ανάβει
σωστά, να εκπέμπει πολλές θερμίδες, να διαρκεί πολύ
χρόνο και να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη στάχτη. Τα
πλεονεκτήματα αυτά φέρνουν τη μπρικέτα BLACK ENERGY RED ψηλά στις προτιμήσεις των αγοραστών. Διατίθεται
σε χάρτινο κουτί 10 κιλών.

Μπρικέτα
BLACK GOLD
Η ανάγκη των συνεργατών μας για μπρικέτα σε καλή τιμή
αλλά και καλή ποιότητα, μας οδήγησε να εντάξουμε στα είδη
κάρβουνου που εμπορευόμαστε και τη Σπασμένη μπρικέτα. Το
παρόν προϊόν είναι μπρικέτα σπασμένη σε χαρτοκιβώτιο των
10 Kg με την επωνυμία BLACK GOLD και έχει ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις των συνεργατών μας για τον συνδυασμό τιμής και
ποιότητας. Για το προϊόν αυτό συνεργαζόμαστε με μονάδα
παραγωγής στην Ινδονησία. ((Αυτό που οδήγησε τους συνεργάτες
μας να μας προτείνουν τη συγκεκριμένη συνεργασία, είναι ότι
αφού παίρνουν την ολόκληρη μπρικέτα και την σπάνε γιατί να
μην πάρουν την σπασμένη πιο οικονομικά! ))

Μπριγκέτα κάρβουνου
SAWDUST
Η μπρικέτα SAWDUST είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο
έχει δοκιμαστεί στην Ελλάδα και έχει αποκτήσει μεγάλο
αριθμό οπαδών από επαγγελματίες ψήστες. Η αιτία είναι
ότι ανάβει γρήγορα, έχει μεγάλη διάρκεια ψησίματος
και εκπέμπει πολλές θερμίδες. Είναι προϊόν Ινδονησίας
σε εξάγωνο σχήμα με τρύπα στην μέση. Είναι άοσμο, δε
καπνίζει, δε πετά σπίθες και δε δημιουργεί στο τέλος
πολύ στάχτη. Διατίθεται σε χαρτοκιβώτιο 10Kg.

Ξυλοκάρβουνο
Καλέμι Κούβας
Το Ξυλοκάρβουνο Καλέμι Κούβας είναι κατεξοχήν
επαγγελματικό κάρβουνο για ταβέρνες, ψητοπωλεία,
ξενοδοχεία, καντίνες και ό,τι έχει να κάνει με το
επαγγελματικό ψήσιμο. Είναι από ξύλα marabou τα οποία
κόβονται σε συγκεκριμένο μέγεθος για να παραχθεί το
ξυλοκάρβουνο καλέμι Κούβας. Έχει μεγάλη θερμιδική
απόδοση με διάρκεια πάνω από 3,5 ώρες, χωρίς
σπινθηρισμούς και διακύμανση στην απόδοση των θερμίδων.
Το μέγεθος είναι από 5 cm έως 20-25 cm και διανέμεται σε
συσκευασίες 10-15 Kg αλλά και σε ακανόνιστο βάρος από
18-24 Kg (το ακριβές βάρος των συγκεκριμένων σάκων
διαπιστώνεται κατόπιν ζυγίσματος).

Ξυλοκάρβουνο
Νιγηρίας
Το Ξυλοκάρβουνο Νιγηρίας είναι ένα κάρβουνο το οποίο
ενδείκνυται για barbeque στο σπίτι, στο εξοχικό και όπου
μπορεί να ψήσει κανείς χωρίς να ενοχλεί το περιβάλλον.
Έχει μέγεθος από 3 cm έως 20 cm και ανάβει μέσα σε
20-25 λεπτά. Έχει διάρκεια ψησίματος πάνω από 2-2,5
ώρες, με αρκετή θερμιδική αξία για γρήγορο και καλό
ψήσιμο. Είναι άοσμο, δεν σπινθηρίζει, είναι 100% φυσικά
καθώς παράγονται μόνο από αφρικανικά δένδρα χωρίς
χημικές προσμίξεις. Το ξυλοκάρβουνο Νιγηρίας διατίθεται
σε συσκευασίες 5-10-15 Kg αλλά και χύμα σε σάκους από
18 έως 25 Kg.

Ξυλοκάρβουνο
Καλέμι Ταϊλάνδης
Το καλέμι Ταϊλάνδης είναι ένα ξεχωριστό ξυλοκάρβουνο
ως προς την ποιότητα, την εμφάνιση και τη διάρκεια
ψησίματος με μηδενική σκόνη στη συσκευασία των 10
και των 20 κιλών. Η συσκευασία του είναι ομοιόμορφη
χάρη σε συγκεκριμένη διαδικασία κοπής του ξύλου και
διαδικασία ανθρακοποίησης του στο καμίνι.
Για τους παραπάνω λόγους και όχι μόνο έχει αποκτήσει
επώνυμη ζήτηση σε όσους το έχουν χρησιμοποιήσει.

Ξυλοκάρβουνο
ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Το Ξυλοκάρβουνο ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι ένα κάρβουνο γνωστό
στους fan του barbeque. Ανάβει γρήγορα, έχει αντοχές
και κάνει ένα ευχάριστο ψήσιμο στην σχάρα. Υπάρχει σε
συσκευασία 5 και 10 Kg σε σάκους πολυπροπυλενίου
και poly paper. Είναι οικονομικό, χωρίς να πετά σπίθες
και να έχει περιττά σώματα μέσα στο σακί όπως ξύλα
χώμα σκόνη πέτρες κλπ.

Ξυλοκάρβουνο
BLACK ENERGY
To Ξυλοκάρβουνο BLACK ENERGY είναι ένα
κατεξοχήν κάρβουνο για την καθημερινή χρήση
στο σπίτι. Είναι από σκληρά ξύλα έχει μεγάλη
διάρκεια καύσης και εκπέμπει πολλές θερμίδες
με αποτέλεσμα ο ψήστης να χαίρεται το ψήσιμο Δε
σκάει, δεν έχει σκόνη και τρίμματα. Το μέγεθος
του είναι από 3 cm έως 8-10 cm και διατίθεται σε
συσκευασία πολυπροπυλενίου 5 και 10 Kg.

Ξυλοκάρβουνο
ΘΕΣΣΑΛΟΣ
To Ξυλοκάρβουνο ΘΕΣΣΑΛΟΣ είναι προϊόν για το συχνό
ψήσιμο στο σπίτι αλλά και στην εξοχή. Είναι από ημίσκληρα
ξύλα που έχουν την ιδιότητα να ανάβουν γρήγορα, να
έχουν μεγάλη διάρκεια καύσης και να εκπέμπουν πολλές
θερμίδες. Αυτό κάνει τους οικειακούς ψήστες που το έχουν
δοκιμάσει να μην το αλλάζουν διότι κάνει το ψήσιμο ένα
ευχάριστο χόμπι. Δε σκάει, δεν έχει σκόνη και τρίμματα.
Το μέγεθος του είναι από 3 cm έως 10 cm και διατίθεται σε
συσκευασία πολυπροπυλενίου 5 και 10Kg.
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BBQ as EASY as 1-2-3!
Η Ψησταριά μιας χρήσης ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι ένα πρωτοπόρο προϊόν στο είδος του και καλύπτει
όλες τις απαιτήσεις για ένα γρήγορο και απολαυστικό bbq.
Το μόνο που χρειάζεται είναι να διαβάσουμε προσεκτικά της οδηγίες .
Οδηγίες χρήσης
1)Αφαιρείτε το περιτύλιγμα.
2) Τοποθετείστε τη ψησταριά σε μη εύφλεκτη επιφάνεια.
3)Ανάψτε με ένα σπίρτο εκεί που αναγράφεται LIGHT HERE στο προστατευτικό κάλυμμα.
4) Όταν σταματήσει ο καπνός αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα τραβώντας το.
5) Η ψησταριά είναι έτοιμη σε 2- 3 λεπτά. Αν χρειάζεσθε περισσότερη θερμοκρασία ανακινήστε
λίγο την ψησταριά.
Οδηγίες ασφαλείας
1)Χρησιμοποιήστε τη ψησταριά σε εξωτερικούς χώρους.
2)Μην σκύβετε πάνω από τη ψησταριά καθώς ανάβετε τα κάρβουνα.
3)Μην αγγίζετε τη ψησταριά αφού ανάψετε τα κάρβουνα διότι ζεσταίνεται πολύ γρήγορα.
4)Η συσκευασία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ, BBQ aw easy as 1-2-3» φυλάσσεται μακριά από ζέστη, φωτιά και
υγρασία.
5) Προσοχή: Να φυλάσσετε τη συσκευασία μακριά από παιδιά!

