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Περιεχόμενα
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Ίδρυση της εταιρίας
εκτροφής πουλερικών
παχύνσεως και ορνίθων
παραγωγής αυγών με 2
κτίρια εκτροφής.

Επένδυση 2 επιπλέον
κτιριακών εγκαταστάσεων
εκτροφής ορνίθων
αυγοπαραγωγής στην
κύρια πτηνοτροφική
μονάδα.

Εγκατάσταση νέων
κλωβοστοιχιών (εμπλουτισμένοι
κλωβοί ευρωπαϊκού τύπου
euro 2012) σύμφωνα με τον
κανονισμό της Ε.Ε. για τη
βιωσιμότητα του ζώου.

Δημιουργία νέας - δεύτερης
πτηνοτροφικής μονάδας
σε καινούργια ιδιόκτητη
εγκατάσταση για εκτροφή
ορνίθων αυγοπαραγωγής.

Σελ. 3 - 4

Η εταιρία
Η εταιρία Πτηνοτροφική Ολύμπου Συρανίδη ιδρύθηκε το
1968 στο χωριό Πλατανάκια Πιερίας, στους πρόποδες του
Ολύμπου. Δραστηριοποιείται στον κλάδο της πτηνοτροφίας με
σκοπό την παραγωγή αυγών και την εκτροφή πουλερικών.
Με σύγχρονους εξοπλισμούς και κτιριακές εγκαταστάσεις
παρέχουμε το μέγιστο σεβασμό σε κάθε ζώο που
εκτρέφουμε ώστε να μεγαλώνει και να ζει όπως στο φυσικό του
περιβάλλον.
Οι ζωοτροφές που ταΐζουμε τις κότες δημιουργούνται στο
δικό μας παρασκευαστήριο τροφών χρησιμοποιώντας αγνά
υλικά και σιτηρά από την Ελληνική αγορά.

Σελ. 5 - 6

Υποδομές
Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
μας 3000 τ.μ. οι οποίες βρίσκονται
στους πρόποδες του Ολύμπου,
Πιερίας εκτρέφονται και
μεγαλώνουν οι κότες
αυγοπαραγωγής με ιδανικές
συνθήκες για
τη βιωσιμότητα του ζώου.

Το ωοσκοπικό μηχάνημα
εξελιγμένης τεχνολογίας που
διαθέτουμε προσφέρει στον
καταναλωτή ένα ελεγμένο και
ποιοτικό προϊόν το οποίο
φτάνει στο τραπέζι του μετά
από αυστηρούς και
ποιοτικούς ελέγχους.

Αξίες
- ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες
μας αυτό που πραγματικά τους αξίζει!

Σελ. 7 - 8

- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Για εμάς η λέξη εξυπηρέτηση είναι το κλειδί
μιας πετυχημένης συνεργασίας!

- ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Προτεραιότητά μας είναι οι πελάτες μας.
Χτίζουμε μαζί σας σχέσεις εμπιστοσύνης!

- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη για εσάς!

Αποστολή / Στόχος
Η αποστολή της εταιρίας μας είναι να προσφέρει στην αγορά αυγά ελεγμένα
με όλες τις θρεπτικές αξίες, που θα καταναλώσετε άφοβα όπως θα τα
καταναλώνατε από την δική σας φάρμα.
Η πολυετή εμπειρία στο χώρο της πτηνοτροφίας και η αξία της τοποθεσίας
που βρισκόμαστε προσδίδουν μεγάλo πλεονέκτημα στην εταιρία μας
κατατάσσοντας την παράλληλα στη λίστα των υπολογίσιμων δυνάμεων της
Ελληνικής αγοράς. Επιπλέον, η Πτηνοτροφική Ολύμπου Συρανίδη είναι η
μοναδική πτηνοτροφική μονάδα παραγωγής αυγών στην Πιερία.

Σελ. 9 - 10

Προϊόντα
Τα προϊόντα αυγών της Πτηνοτροφικής
Ολύμπου παράγονται από κότες που
ταΐζονται με Ελληνικά δημητριακά από
παραγωγούς της περιοχής και σιτηρέσια
τα οποία δημιουργούμε οι ίδιοι.
Η συλλογή αυγών από τους θαλάμους
γίνεται μέσα σε λίγες ώρες αφού γεννηθούν
και τοποθετούνται σε ειδικό χώρο. Από εκεί
κατευθύνονται στο κέντρο διαλογής και
συσκευασίας όπου και εξασφαλίζεται η
ποιότητα του αυγού. Διαχωρίζονται σε
κατηγορίες και σημαίνονται με τον κωδικό
ωοσκοπικού κέντρου που κατέχουν μόνο
οι πιστοποιημένοι παραγωγοί αυγών.
Τέλος, αφού περάσουν όλους τους
αυστηρούς ελέγχους συσκευάζονται και
είναι έτοιμα προς διανομή στην αγορά.

Πιστοποιήσεις / Σήμανση
Η εταιρία μας συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς
της ισχύουσας νομοθεσίας διασφαλίζοντας την ποιότητα
των τροφίμων. Τα προϊόντα μας παράγονται και
συσκευάζονται στο κέντρο ωοσκόπησης μας και
σημαίνονται με τον κωδικό EL 61001 & EL 61002, ο οποίος
είναι απαραίτητος κάθε πιστοποιημένη μονάδα να έχει για
κάθε εγκατάσταση.
Το οωσκοπικό μας κέντρο είναι πιστοποιημένο με τον αριθμό
Α.Ω.Κ. EL 130 (Αριθμός Ωοσκοπικού Κέντρου).
'' ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 589/2008 άρθρο 5 ''
Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο
Ανακύκλωσης (ε.ο.αν.)
Κατά την παραγωγική διαδικασία εφαρμόζεται
σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2018
ΑΩΚ
EL 130

ΑΜΠ
10605

Σελ. 11 - 12

30άδα αυγών

30άδα αυγών συσκευασμένη

XL: Κωδ. 001-210.014
L: Κωδ. 001-210.013
M: Κωδ. 001-210.012
S: Κωδ. 001-210.015

Κωδ. 001-210.018

Τριαντάδα αυγών σε χάρτινη γκρι συσκευασία
με μικρό καρτελάκι αναγραφής των επισημάνσεων.
Ενδείκνυται για καταστήματα πώλησης χύμα αυγών.

Κατηγορίες αυγών: XL, L, M, S

Συσκευασία: 1 τριαντάδα
Τεμάχια: 30 αυγά
Κιβώτιο: 12 Τριαντάδες

Τριαντάδα αυγών συσκευασμένη σε χάρτινη γκρι συσκευασία με
καπάκι, με ιδιωτική ετικέτα και αναγραφή των επισημάνσεων.
Ενδείκνυται για καταστήματα πώλησης λιανικής.

Κατηγορίες αυγών: M, S

Συσκευασία: 1 τριαντάδα
Τεμάχια: 30 αυγά
Κιβώτιο: 10 Τριαντάδες

Σελ. 13 - 14

15άδα αυγών συσκευασμένη

M: Κωδ. 001-210.008
S: Κωδ. 001-210.011

L: Κωδ. 001-210.004 | M: Κωδ. 001-210.032

Δεκαπεντάδα αυγών σε χάρτινη γκρι συσκευασία
με ιδιωτική ετικέτα και αναγραφή των επισημάνσεων.
Ενδείκνυται για καταστήματα πώλησης λιανικής.

Κατηγορίες αυγών: M, S

10άδα αυγών συσκευασμένη

Συσκευασία: 1 δεκαπεντάδα
Τεμάχια: 15 αυγά
Κιβώτιο: 20 δεκαπεντάδες

Δεκάδα αυγών συσκευασμένη σε πλαστική συσκευασία με
καπάκι, με ιδιωτική ετικέτα και αναγραφή των επισημάνσεων.
Ενδείκνυται για καταστήματα πώλησης σούπερ μάρκετ σε ράφι.

Κατηγορίες αυγών: L, M

Συσκευασία: 1 δεκάδα
Τεμάχια: 10 αυγά
Κιβώτιο: 30 δεκάδες

Σελ. 15 - 16

6άδα αυγών

6άδα αυγών χάρτινη

L: Κωδ. 001-210.024-1 | M: Κωδ. 001-210.003-1

L: Κωδ. 001-210.024 | M: Κωδ. 001-210.003
Εξάδα αυγών συσκευασμένη σε πλαστική συσκευασία
με ιδιωτική ετικέτα και αναγραφή των επισημάνσεων.
Ενδείκνυται για καταστήματα πώλησης σούπερ μάρκετ σε ράφι.

Κατηγορίες αυγών: L, M

Συσκευασία: 1 εξάδα
Τεμάχια: 6 αυγά
Κιβώτιο: 60 εξάδες

Εξάδα αυγών συσκευασμένη σε πλαστική συσκευασία
με ιδιωτική ετικέτα και αναγραφή των επισημάνσεων.
Ενδείκνυται για καταστήματα πώλησης σούπερ μάρκετ σε ράφι.

Κατηγορίες αυγών: L, M

Συσκευασία: 1 εξάδα
Τεμάχια: 6 αυγά
Κιβώτιο: 60 εξάδες

Σελ. 17 - 18

30άδα αυγών Ελευθέρας Βοσκής

Κωδ. 001-210.045

Κωδ. 001-210.046

Τριαντάδα αυγών ελευθέρας βοσκής σε χάρτινη πράσινη συσκευασία
με μικρο καρτελάκι αναγραφής των επισημάνσεων.
Ενδείκνυται για καταστήματα πώλησης χύμα αυγών.

Κατηγορίες αυγών: διάφορα μεγέθη

6άδα αυγών Ελευθέρας Βοσκής

Συσκευασία: 1 τριαντάδα
Τεμάχια: 30 αυγά
Κιβώτιο: 12 τριαντάδες

Εξάδα αυγών ελευθέρας βοσκής συσκευασμένη σε χάρτινη
συσκευασία με ιδιωτική ετικέτα και αναγραφή των επισημάνσεων.
Ενδύκνεται για καταστήματα πώλησης σούπερ μάρκετ σε ράφι.

Κατηγορίες αυγών: διάφορα μεγέθη

Συσκευασία: 1 εξάδα
Τεμάχια: 6 αυγά
Κιβώτιο: 60 εξάδες

Κεντρικό
Πλατανάκια, Πιερίας | Κατερίνη
60 100 | Τηλ. 23510 53 490

αυγά απο
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του Ολύμπου!

Υπ/μα Αθηνών
Αμμοργού 11 & Ανδιτσαίνης
18 541 | Πειραιάς

www.syranidis.gr

