
blue
swimming 
crabs
From the purest  
Mediterranean waters

all natural

no additives 

 no preservatives  

no artificial flavors

ready to eat

wild caught  
handpicked

fresh 
non pasteurized
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ΟνΟμασία ΠρΟϊΟντΟσ Ψίχα μπλε καβουριού 

ΕΠίστημΟνίκη ΟνΟμασία callinectes sapidus

Ζώνη αλίΕίασ f.a.o. 37.3.1 Μεσόγειος Θάλασσα – Αιγαίο Πέλαγος

μΕθΟδΟσ αλίΕυσησ Αλιευμένο προϊόν

ΠΕρίγραφη

Κομμάτια ψίχας ολόφρεσκου μπλε καβουριού, διαλεγμένα στο χέρι

100%  
φυσιΚο Προϊον

χωρισ 
ΠροσΘετΑ

χωρισ 
συντηρητιΚΑ

χωρισ χρωστιΚεσ 
ουσιεσ

ετοιΜο γιΑ 
ΚΑτΑνΑλωση

Είδη

Lump meat mεγάλα κομμάτια ψίχας καβουριού

Backfin meat
συνδυασμός μεγάλων και μικρών κομματιών ψίχας 
καβουριού

Claw meat Ψίχα από τις δαγκάνες και τα πόδια του καβουριού

αναλώση κατα ΠρΟτίμηση 45 μέρες από την ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος

συντηρηση 0°c - 3°c

συσκΕυασία Δοχείο 200g

δίατρΟφίκη δηλώση ανα 100g
ενέργεια 390 Kj/92 Kcal, λιπαρά 0,4g, εκ των οποίων κορεσμένα 0,29g,  
υδατάνθρακες 1,19g, εκ των οποίων σάκχαρα 0,49g, Πρωτεΐνες 21g, Αλάτι 0,65g

LuMp Meat BaCkFin Meat CLaw Meat

Mεγάλα κομμάτια ψίχας  
καβουριού

Συνδυασμός μεγάλων και μικρών 
κομματιών ψίχας 

Ψίχα από τις δαγκάνες και τα πόδια  
του καβουριού

το μεγάλο μέγεθος των κομματιών  
του lump προσδίδει εντυπωσιακή 
εικόνα σε ένα πιάτο. 
 
σερβίρεται ως ορεκτικό με εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο, λίγο λεμόνι, αλάτι 
και πιπέρι.
 
ιδιαίτερη γευστική πρόταση ακόμα  
και σκέτα, μέσα σε ένα brioche ψωμάκι  
ή σερβιρισμένα ως tapas.
 
ιδανικό για πρώτο πιάτο ενός γεύματος 
με εκλεκτά κρασιά.

σερβίρεται ως ορεκτικό με εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο, λίγο λεμόνι,  
αλάτι και πιπέρι.
 
Αποτελεί ιδανικό συστατικό μιας 
πράσινης σαλάτας.
 
Παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα  
πιάτο ζυμαρικών.

Ξεχωρίζει για το σκούρο χρώμα του.
 
Έχει την εντονότερη γεύση της σειράς 
aegean gourmet crab meat και δίνει  
την απόλυτη γευστική αίσθηση  
του καβουριού.  
 
σερβίρεται ως ορεκτικό με εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο, λίγο λεμόνι,  
αλάτι και πιπέρι. 
 
Αποτελεί ιδανικό συστατικό μιας 
πράσινης σαλάτας.
 
Παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα  
πιάτο ζυμαρικών.
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