
Εθνάρχου Μακαρίου 50,172 34 ∆άφνη
50 Ethnarchou Makariou Ave.,172 34 Dafni, Athens, Greece
T (+30) 210 9273660  F (+30) 210 9273661  E info@trikalinos.gr   
www.trikalinos.gr

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - PRESS RELEASE

TRIKALINOS ΜΕΛΙΧΛΩΡΟ ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟ: Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ!
 
Προερχόµενο από µια µοναδική -περιορισµένου αριθµού- επιλογή και συλλογή των 
πιο χρυσαφένιων αυγών της παραγωγής του Αυγοτάραχου Trikalinos, σφραγισµένο 
σε µια λεπτή µεµβράνη από φυσικό κερί µέλισσας, το αυθεντικό Trikalinos 
Μελίχλωρο Αυγοτάραχο προστατεύει µε  αυτόν τον τρόπο τη «σταγόνα της 
θάλασσας», που σφραγίσθηκε µέσα στο βελούδινο πυρήνα του.
 
Προϊόν προορισµένο για τους πιο ευαίσθητους και εκλεπτυσµένους ουρανίσκους, 
σύντοµης διάρκειας καταναλώνεται πάντα χλωρό, το Μελίχλωρο Αυγοτάραχο 
αποτελεί µιας ανώτερης ποιότητας γαστρονοµική λιχουδιά, που διαθέτει µια 
πολύ-επίπεδη παλέτα:
θαλασσινό αεράκι, τύρφη και ιώδιο σε συνδυασµό µε τη µακράς διάρκειας 
κρεµώδη γεύση από καβουρντισµένα αµύγδαλα.
 
Με τις αποδεδειγµένες και διεθνώς κοινοποιηµένες ευεργετικές του ιδιότητες, 
υπερέχει γευστικά για τη µοναδικά βελούδινη υφή και τη φίνα και µακρά του 
επίγευση, χαρακτηριστικά που το κατέταξαν ως ένα από τα 30 καλύτερα και πιο 
υγιεινά τρόφιµα του πλανήτη, εξασφαλίζοντάς του µια θέση στην καρδιά του 
κορυφαίου Γαστρονοµικού ∆ηµιουργού Ferran Adria.
 
Ανακαλύψτε και εσείς το καλά κρυµµένο µυστικό των Ελλήνων και Παγκόσµιων 
Chef και δηµιουργήστε µε το Μελίχλωρο Αυγοτάραχο εκλεπτυσµένα πιάτα, 
αξεπέραστης γεύσης!
 

TRIKALINOS  GOLDEN AGE BOTTARGA!
 
Coming from a unique, limited edition and selection of the most golden roes of 
Trikalinos Grey Mullet Bottarga production, the authentic Golden Age is sealed in a 
thin film of natural bee’s wax, in order to protect the 'drop of the sea' that is trapped 
inside its velvety core.
 
Destined for the more sensitive and sophisticated palates, with short shelf life, always 
consumed fresh, Golden Age Bottarga is a gastronomic delicacy of superior quality 
of a multileveled palette: the sea breeze, peat and iodine along with the long lasting 
creamy aftertaste of roasted almonds.
 
With its proven and internationally announced beneficial properties, predominates as 
a superior taste for its unique velvety texture and subtle and long lasting aftertaste, 
features that ranked Trikalinos Bottarga as one of the 30 best and healthiest ingredi-
ents in the world, securing to it a place deep in Ferran Adria's heart.
 
Discover the well kept secret of all International Chefs and create  delicate dishes of 
exceptional taste, with Trikalinos Golden Age!


