ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΤΡΟΥΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΥΦΑΣ
FRESH TRUFFLES & TRUFFLE PRODUCTS

Η τρούφα ήταν γνωστή από τους Αρχαίους Έλληνες που την
ονόµαζαν «Ύδνον» και πίστευαν πως ήταν δηµιούργηµα των κεραυνών
που έριχνε ο ∆ίας.
Η αγάπη µας για την ιστορία της χώρας µας και το φυσικό περιβάλλον, µας
οδήγησε το 2008 στο να ασχοληθούµε µε τη διάδοση της καλλιέργειας
της τρούφας σε όλη την Ελλάδα. Ο βασικός µας στόχος όµως ήταν να
καταφέρουµε να παράγουµε τα δικά µας Ελληνικά προϊόντα µε τρούφα.
Σήµερα, σαν «dryas greek truffle», είµαστε υπερήφανοι που µπορούµε
να διαθέσουµε στην Ελληνική και Παγκόσµια αγορά µια µεγάλη
ποικιλία προϊόντων, που για την ποιότητά τους µπορούν να εγγυηθούν
διακεκριµένοι Σεφ, µέλη της Λέσχης Αρχιµαγείρων Ελλάδος.
Όλα τα προϊόντα µας παρασκευάζοντα στην επιχείρησή µας, η οποία είναι
πισοτποιηµένη κατά ISO 22000 και HACCP. Ο κατάλογός µας διαθέτει
ποικιλία προϊόντων µε τρούφα, που µπορούν να ικανοποιήσουν τον
ουρανίσκο του κάθε καλοφαγά...
The truffle was well known to the Ancient Greeks by the name
«Ydnon» who believed it to be found at the exac spot where Zeus trhew
his thunderbolt and it hit the ground. Our devotion to the history of our
country and its natural enviroment, lead us in 2008 to engage ourselves
in the diffusion of truffle cultivation all over Greece.
Our main target however was to able to produce our own Greek truffle
products.
Today, under the brand name «dryas greek truffle», we proudly supply
the Greek as well as the World market with a great variety of products,
endorsed by chefs,
members of the Hellenic Chefs Association. All our products are
processed
in our premises operating under ISO 22000 and HACCP.
Our cataloque includes a great variety of truffle products to the satisfaction of most demanding connoisseur...

Η ∆ρυάς ήταν θεότητα της Ελληνικής Μυθολογίας
που ζούσε σε δάση δρυός και τρεφόταν από τις ρίζες
των δέντρων µε την “Tροφή των Θεών”, την Τρούφα...
Dryas was goddess of Greek Mythology who lived in
oak forests and feed on the roots of trees with "Foods
of the Gods", the Truffle ...

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΤΡΟΥΦΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
HEALTH BENEFITS
OF TRUFFLES

Μέχρι στιγµής οι τρούφες χρησιµοποιούνται στη µαγειρική ως βασικό συστατικό σε
διάφορα πιάτα ή ως γαρνιτούρες σε πολλές «γκουρµέ» σπεσιαλιτέ. Εάν είστε λάτρης της
τρούφας ή των µανιταριών γενικά, δείτε παρακάτω τα οφέλη που µπορείτε να αποκοµίσετε
για την υγεία σας:
1. Είναι µία πολύ καλή πηγή πρωτεϊνών. Οι ειδικοί λένε, ότι, οι τρούφες είναι τροφή υψηλής
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και είναι ιδανικές επειδή περιέχουν όλα τα αµινοξέα που είναι
απαραίτητα στην ανθρώπινη διατροφή.
2. Είναι µία σηµαντική πηγή υδατανθράκων. Το κύριο στοιχείο στις τρούφες είναι οι
υδατάνθρακες που προέρχονται από το γλυκογόνο και τη χιτίνη ή την κυτταρίνη που είναι
βασικό συστατικό του κυτταρικού τοιχώµατος των µυκήτων.
3. Είναι χαµηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. Ως αποξηραµένη περιέχει µόνο δύο έως οκτώ
τοις εκατό λίπος που είναι ως επί το πλείστον ακατέργαστο λίπος, λιπίδια και ενώσεις όπως
λιπαρά οξέα, στερόλες, φωσφολιπίδια, γλυκερίδια και λινελαϊκό οξύ.
4. ∆εν περιέχει καθόλου χοληστερόλη. Αυτό ίσως είναι και το σηµαντικότερο όφελος για
την υγεία. Η κατανάλωση σε τρούφες θα µπορούσε να βοηθήσει σηµαντικά στη µείωση του
επιπέδου της ολικής χοληστερόλης στον οργανισµό.
So far, truffles are used only in the culinary field-as main ingredient to various dishes
or as flavoring and garnishes to different specialities.
If you are fond of eating truffles and mushrooms generally, here are some of the health benefits
that you are able to expect:
1. It is a good source of high protein. Experts say that truffles are excellent sources of high
protein content which it very ideal because these contain all the amino acids neccessary to
good nutrition for humans.
2. It is in addition a moderate source of carbs. The main element of truffles and mushrroms in
the main is carbohydrates derived from glycogen and chitin or also called the fungus cellylose
which is a fuctional proponets of the fungal cell wall.
3. It is low-fat. As dried, it has only about two to eight percent of fat which are mostly crude
fat and lipid compounds such as fatty acids, sterols, phospholipids, glycerides and limoleic
acid.
4. It is cholesterol free. This is probably the largest benefit to health for truffles. It would
be great to consume cholesterol free food such as truffles to help you decrease your total
cholesterol levels.

ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΑΣΠΡΕΣ ΤΡΟΥΦΕΣ
FRESH WHITE TRUFFLES

TUBER MAGNATUM PICO
Λευκή χειµερινή τρούφα
White winter truffle
Γνωστή και ως “το σκόρδο των πλουσίων”.
Θεωρείται άριστης ποιότητας και είναι
ακριβότερη από τις άλλες εξαιτίας της
σπανιότητάς της.
Known as the "garlic of the rich". Considered
the highest quality and more expensive than
the others because of its rarity.

TUBER BORCHII
Λευκή ανοιξιάτικη τρούφα
White spring truffle
Αν και η ποιότητά της είναι χαµηλότερη
από αυτήν της Λευκής (Tuber magnatum pico)
όταν χρησιµοποιείται στη µαγειρική γίνεται
εξαιρετική.
Although the quality is lower than that of the
White (Tuber magnatum pico) when used in
cooking is great.

ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΟΥΦΕΣ
FRESH BLACK TRUFFLES

TUBER MELANOSPORUM
Μαύρη χειµερινή τρούφα
Black winter truffle
Αποτελεί το «κόσµηµα» της κουζίνας. Έχει
άρωµα έντονο και ευχάριστο το οποίο είναι µια
σύνθεση 80 διαφορετικών αρωµατικών
ουσιών.
It is the "jewel" of the kitchen.
Has bright and pleasant fragrance which is a
composition of 80 different fragrances.

TUBER AESTIVUM
Μαύρη καλοκαιρινή τρούφα
Black summer truffle
Εξωτερικά δεν διαφέρει ιδιαίτερα από την
χειµερινή αλλά έχει λιγότερο άρωµα και το
χρώµα της σάρκας της µοιάζει µε αυτό του
φουντουκιού.
Exterior is not particularly different from the
winter but has less flavor and color of the flesh
resembles that of hazelnut.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΡΟΥΦΕΣ - CANNED TRUFFLES

ΜΑΥΡΗ | BLACK

ΛΕΥΚΗ | WHITE

Ολόκληρη | Whole
13gr, 25gr, 50gr, 250gr

Ολόκληρη | Whole
13gr, 25gr, 50gr

Φέτες | Carpaccio
30gr, 80gr, 500gr

Φέτες | Carpaccio
30gr, 80gr

Πατέ | Pate
80gr, 500gr

Πατέ | Pate
80gr

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο - OLIVE OIL

Έξτρα Παρθένο ελαιόλαδο
µε άρωµα µαύρης τρούφας
Exta virgin olive oil
with black truffle flavor
100ml, 250ml,
500ml, 100ml (spray)

Έξτρα Παρθένο ελαιόλαδο
µε άρωµα λευκής τρούφας
Exta virgin olive oil
with white truffle flavor
100ml, 250ml,
500ml, 100ml (spray)

ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ - CONDIMENTS

Έξτρα Παρθένο ελαιόλαδο
µε άρωµα µαύρης τρούφας
Exta virgin olive oil
with black truffle flavor
100ml (spray)

Κρέµα µπαλσάµικου
µε άρωµα µαύρης τρούφας
Black truffle
balsamic cream
200ml

Μπαλσάµικο ξίδι
µε άρωµα µαύρης τρούφας
Balsamic vinegar
with black truffle flavor
100ml, 250ml, 100ml (spray)

Φυσικό θαλασσινό αλάτι
µε αποξηραµένη µαύρη τρούφα
Dried black truffle
natural sea salt
100gr

Φυσικό θαλασσινό αλάτι
µε αποξηραµένη λευκή τρούφα
Dried white truffle
natural sea salt
100gr

Ανθός αλατιού µε αποξηραµένη
µαύρη τρούφα
Flower salt with
dried black truffle
100gr

ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ - CONDIMENTS

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
µε άρωµα λευκής
Extra virgin olive oil
with white truffle flavor
50ml

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
µε µαύρης τρούφας
Extra virgin olive oil
with black truffle flavor
50ml

Αποξηραµένη µαύρη τρούφα
Dried black truffle
3gr

Φυσικό θαλασσινό αλάτι
µε µαύρη τρούφα (µύλος)
Natural sea salt
with black truffle (in mill)
100gr

ΣΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
SAUCES AND SPECIALS

Σάλτσα µπάρµπεκιου
µε µαύρη τρούφα
Barbecue sauce
with black truffle
140gr

Ζωµός λαχανικών
µε άρωµα τρούφα
Vegetable broth
with truffle flavor
130gr

Σάλτσα κόκκινης πιπεριάς
µε µαύρη τρούφα
Red pepper sauce
with black truffle
130gr

Κρέµα αγκινάρας
µε µαύρη τρούφα
Black truffle
artichoke cream
120gr

Μαριναρισµένα µανιτάρια
µε άρωµα τρούφας
Marinated mushrooms
with truffle flavor
180gr

ΣΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
SAUCES AND SPECIALS

Σάλτσα µανιταριού
µε µαύρη τρούφα
Black truffle mushroom sauce
85gr, 500gr

Μαγιονέζα µε µαύρη τρούφα
Black truffle mayonnaise
125gr

Σάλτσα µανιταριού
µε λευκή τρούφα
White truffle mushroom sauce
85gr

Μουστάρδα µε µαύρη τρούφα
Mustard with black truffle
140gr

Κόκκινη σάλτσα µε µαύρη τρούφα
Red sauce with black truffle
180gr

ΣΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
SAUCES AND SPECIALS

Σάλτσα κολοκύθας
µε µαύρη τρούφα
Pumpkin sauce with black truffle
80gr

Βούτυρο µε µαύρη τρούφα
Butter with black truffle
106ml (70gr), 580ml (450gr)

Πατέ ελιάς µε άρωµα τρούφας
Olive pate with truffle flavor
80gr

Βούτυρο µε λευκή τρούφα
Butter with white truffle
106ml (70gr)

Κρέµα τυριού µε άρωµα τρούφας
Cream cheese with truffle flavor
85gr

Ηµίσκληρο κίτρινο τυρί µε µαύρη τρούφα
Yellow cheese with black truffle
250-300gr / 1,5Kg

Βελουτέ κολοκύθας
µε άρωµα τρούφας
Pumpkin velvet with truffle flavor
200gr

Ταλιατέλες µε µαύρη τρούφα
Tagliatelle with black truffle
250gr

Ρύζι µε µαύρη τρούφα
Rice with black truffle
200gr

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΥΦΑΣ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙ
TRUFFLE PRODUCTS WITH MUSHROOM

Ρύζι µε µαύρη τρούφα
και µανιτάρι
Black truffle
and mushroom Rice
300gr

Τραχανάς µε µαύρη τρούφα
και µανιτάρι
Black truffle and
mushroom trahanas
250gr

Μαύρη τρούφα
και µανιτάρι πορτσίνι
Black truffle
and porcini mushroom
30gr

Πουρές πατάτας µε µαύρη
τρούφα & µανιτάρι
Mashed potatoes with black
truffle & mushroom
200gr

Κριθαρώτο µε µαύρη τρούφα
και µανιτάρι
Black truffle and
mushroom orzo pasta
300gr

Κουσκούς µε µαύρη τρούφα
και µανιτάρι
Black truffle
and mushroom
Couscous
200gr

ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΤΙΦ | SWEETS & APERITIF

Απεριτίφ µε άρωµα τρούφας
Truffle aperitif
500ml

Σοκολατάκια µε µαύρη τρούφα
Chocolate with black truffle
150gr

Μέλι θυµαρίσιο µε λευκή τρούφα
Thyme honey with white truffle
100gr

Τρουφάκια µε άρωµα τρούφας
Sweet with walnuts
and truffle flavor
100gr
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