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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ 
Η εταιρεία µας Αλλαντικά Πιτσιλία Γεωργίου ΛΤ∆ αποτελεί µια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 1989 
και εδρεύει στο χωριό Κυπερούντα το οποίο βρίσκεται στην Επαρχία Λεµεσού, στην καρδιά της περιοχής Πιτσιλιά. Η 
αγάπη και το µεράκι του παππού Κυριάκου για τα παραδοσιακά αλλαντικά διαδόθηκε αναλλοίωτη προς τις επόµενες 
γενιές, εµπνέοντας µας να δηµιουργήσουµε την δική µας οικογενειακή επιχείρηση . Τα υψηλής ποιότητας κρέατα  
που χρησιµοποιούµε, σε συνδυασµό µε το κόκκινο κρασί δικής µας παραγωγής, η µυρωδιά των ντόπιων 
µπαχαρικών και των βοτάνων και το ελεγχόµενο µαγείρεµα σε παραδοσιακούς φούρνους µε ξύλα της περιοχής 
είναι οι κύριοι παράγοντες της επιτυχηµένη µας συνταγής. Η εταιρεία µας έχει ως κύριο στόχο να προσφέρει στους 
καταναλωτές παραδοσιακά και ποιοτικά αλλαντικά, µε βάση τις συνταγές και τα µυστικά των προγόνων µας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
Το εργοστάσιο µας είναι κτισµένο σε υψόµετρο 1200 µέτρων ,  έχει συνολική έκταση τριών χιλιάδων 
τετραγωνικών µέτρων και  είναι στελεχωµένο µε τελευταίας τεχνολογίας µηχανήµατα καθώς και άρτια 
εκπαιδευµένο προσωπικό. 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η Πιτσιλιά είναι ένα γεωγραφικό σύµπλεγµα χωριών που περιβάλλεται από δάση στο 
δυτικό τµήµα της Κύπρου. Η περιοχή είναι γνωστή για τη γεωργία και την πλούσια 
γαστρονοµική της κληρονοµιά λόγω του υψοµέτρου των 1300 µέτρων Τα παραδοσιακά 
αλλαντικά ήταν ένα από τα πιο σηµαντικά τρόφιµα για τις κυπριακές οικογένειες. 
Η απουσία ψυγείων οδήγησε στην ανάγκη εύρεσης µεθόδων συντήρησης που θα 
επέκτειναν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Η περιοχή της Πιτσιλιάς είναι µια περιοχή 
µεγάλου υψοµέτρου και το κρύο κλίµα της ήταν ευνοϊκό για τη διατήρηση του κρέατος.



ΛΟΥΝΤΖΑ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ (ΠΓΕ)

Χοιρινή µπριζόλα (λούντζα) η οποία ωριµάζει σε κόκκινο κρασί δικής µας παραγωγής, 
καρυκεύεται  µε θαλασσινό αλάτι και τοπικά βότανα και στη συνέχεια µαγειρεύεται σε φούρνο µε 
τοπικά ξύλα σε ελεγχόµενη θερµοκρασία. Ένα προϊόν χαµηλών λιπαρών χωρίς συντηρητικά. Το 
κρασί, σε συνδυασµό µε τις παραδοσιακές διαδικασίες καπνίσµατος και τα αγνά βότανα που 
χρησιµοποιούµε, προσφέρουν ένα εξαιρετικό αυθεντικό αποτέλεσµα. Τελικό προϊόν 60γρ από 
100γρ.∆ιαθεσιµότητα µεγέθους: ολόκληρο (περίπου 1.200-1.500kg), µικρότερο κοµµάτι 
(0,300gr), 100gr κοµµένο σε φέτες και κύβους. ∆ιάρκεια ζωής: 12 µήνες.

ΠΓΕ ( ΠΡΟΙΟΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ) 
Το 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε τρία παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα 
Λουκάνικο, Λούντζα και Χοιροµέρι  Πιτσιλιάς  στον κατάλογο των προϊόντων 
γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται από την ΕΕ.

ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΛΟΥΝΤΖΑ 

Χοιρινό φιλέτο µε καρυκεύµατα καπνισµένο σε φούρνο. Ένα ελαφρύ προϊόν, ιδανικό για 
παρασκευή σάντουιτς που περιέχει υψηλές πρωτεΐνες και χαµηλά λιπαρά.
∆ιαθεσιµότητα µεγέθους: ολόκληρο ανά / kg (περίπου 1-1, 400 ανά συσκευασία), 150γρ 
κοµµένα, 300γρ φέτες και 500γρ φέτες. ∆ιάρκεια ζωής: 4 µήνες.



ΧΟΙΡΟΜΕΡΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ (ΠΓΕ)

Ο βασιλιάς του κυπριακού αλλαντικού, το  καλύτερο µέρος του ζώου, το χοιρινό πόδι ωριµάζει 
σε κόκκινο κρασί δική µας παραγωγής, καρυκευµένο µε τοπικά βότανα, µαγειρεµένο σε ξύλινο 
φούρνο µε ελεγχόµενη θερµοκρασία χωρίς τη χρήση συντηρητικών. Πιέζεται σταδιακά κάτω από 
ειδικό εξοπλισµό ούτω ώστε να απωλέσει  τα περιττά υγρά του και να ωριµάνθει.  Ένα εξαιρετικά 
ωριµασµένο προϊόν διάρκειας 6 µηνών µε πλούσια και ξεχωριστή γεύση. Τελικό προϊόν 40γρ 
από 100γρ. ∆ιαθεσιµότητα µεγέθους: ολόκληρο (περίπου 2.700-4 κιλά), µικρότερο κοµµάτι 
(0,300g-350gr), 100gr σε φέτες και κύβους. ∆ιάρκεια ζωής: 12 µήνες.

ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΡΑΣΑΤΟ  

Το χοιρινό µπέικον ωριµάζει σε κρασί για 2 εβδοµάδες και καρυκεύεται µε βότανα και θαλασσινό 
αλάτι. Στη συνέχεια καπνίζεται και µαγειρεύεται στον ξύλινο φούρνο χωρίς τη χρήση 
συντηρητικών. Το τελικό προϊόν είναι 60 γραµµάρια, από 100 γραµµάρια.
∆ιαθεσιµότητα µεγέθους: ολόκληρο ανά / kg (περίπου 1.100-1.300), 150gr κύβοι σε φέτες.
∆ιάρκεια ζωής: 12 µήνες.



ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΣ 
Βόειο κρέας αρωµατισµένο µε φρέσκα και ξηρά βότανα που παράγουν µια ελαφρώς πικάντικη 
γεύση. Απολαύσετέ τα στην σχάρα σε ζεστά κάρβουνα ή στο τηγάνι. 
∆ιαθεσιµότητα µεγέθους: ολόκληρο ανά κιλό (περίπου 1-1, 200 ανά συσκευασία), 300γρ. 
∆ιατίθεται επίσης σε λεπτά µεγέθη διαµέτρου. ∆ιάρκεια ζωής: 6 µήνες.

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ (ΠΓΕ)

Χοιρινό κρέας µαριναρισµένο σε τοπικό κόκκινο κρασί δική µας  παραγωγής, το οποίο 
καπνίζεται µε ξύλα περιοχής  και ωριµάζει σε παραδοσιακό φούρνο µε ελεγχόµενη 
θερµοκρασία – χωρίς την προσθήκη συντηρητικών. Ο συνδυασµός των αρωµάτων των  ξύλων 
και το µπαχαρικών σε συνδυασµό µε την  απαλή υφή  του κρέατος, δηµιουργεί  ένα υψηλής 
ποιότητας προϊόν. Τελικό προϊόν 70γρ από 100γρ. ∆ιαθεσιµότητα µεγέθους: ανά / κιλό, 500gr, 
300gr. ∆ιάρκεια ζωής: 12 µήνες.



ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΧΑΛΛΟΥΜΙ

Μια άκρως εµπνευσµένη κυπριακή συνταγή που αναδεικνύει  δύο ξεχωριστά υλικά του τόπου 
µας.  Το κυπριακό χαλούµι αναµιγνύεται µε χοιρινό κρέας και παραµένει σε κρασί για 5 ηµέρες 
και στη συνέχεια µεταφέρεται στον ξύλινο κλίβανο όπου µαγειρεύεται για 5 ηµέρες µε 
ελεγχόµενη θερµοκρασία. Τελικό προϊόν 70 γραµµάρια από 100 γραµµάρια.
∆ιαθεσιµότητα µεγέθους: ανά / kg και 400γρ. ∆ιάρκεια ζωής: 4 µήνες.

ΤΣΑΜΑΡΕΛΛΑ

Κατσικίσιο κρέας που µαγειρεύεται από το φως του ήλιου για περίοδο 6 µηνών, αρωµατισµένο 
µε φρέσκια ρίγανη και θαλασσινό αλάτι. Η Τσαµαρέλλα  έχει µια ισχυρή αλµυρή γεύση που την 
καθιστά έναν υπέροχο συνοδευτικό µε το αλκοόλ. Τελικό προϊόν 40 από 100γρ. 
∆ιαθεσιµότητα µεγέθους: ολόκληρο ανά / kg (περίπου 1-1, 200 ανά συσκευασία) και 100gr 
κύβους. ∆ιάρκεια ζωής: 12 µήνες.



Η Πιτσιλιά Αλλαντικά

www.allantikaipitsilia.com

∆: Βιοτεχνική Περιοχή Κυπερούντας, Λεµεσός Τ.Κ 4876, Κύπρος
T: +357 25 530 111
Φ: +357 25 530 200
E: sales@allantikapitsilia.com.cy


