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Η εταιρεία TRADIFRESH δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 στο Αντίγονο του 
νομού Φλώρινας και εδρεύει στο Αμύνταιο. Εφαλτήριο για την ίδρυση της αποτέλεσε η 
ενασχόληση του Ιωάννη Τσακιρίδη με την καλλιέργεια των εκτάσεων της οικογένειάς 
του από νεαρή ηλικία. Η πολύτιμη γνώση την οποία έχει αποκτήσει παράλληλα με τις 
σπουδές του στην διοίκηση επιχειρήσεων τον βοήθησε να παντρέψει όλον αυτό τον 
πλούτο γνώσεων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, σε επιχειρηματική 
ενασχόληση του δευτερογενούς τομέα.  

Η ιδέα ίδρυσης της TRADIFRESH γεννήθηκε λίγο νωρίτερα,  το 2017, μετά την 
ανάγκη που δημιουργήθηκε για αξιοποίηση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων αυτού 
του ιδιαίτερου τοπικού προϊόντος του νομού Φλώρινας ώστε να λάβει την αξία που 
του αρμόζει. Η πιπεριά Φλωρίνης, έπειτα από πολλές δεκαετίες, αναγνωρίστηκε από 
το καταναλωτικό κοινό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ως ένα προϊόν 
ιδιαίτερο σε γεύση και σε αρώματα αλλά και απαραίτητο σε μια ισορροπημένη και 
υγιεινή διατροφή. 

Η TRADIFRESH ασχολείται με την τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία στον κλάδο 
του τροφίμου και ειδικότερα με την πιπεριά Φλωρίνης σε διάφορες γεύσεις και 
συνθέσεις.  

Τα προϊόντα μας παρασκευάζονται και συσκευάζονται εντός Ελλάδος.  

Όλες οι εξαιρετικές πρώτες ύλες παράγονται στο νομό Φλώρινας.
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Δοκιμάστε τα προϊόντα μας  
με βάση τη μοναδική  

πιπεριά Φλωρίνης!! 

Η κόκκινη πιπεριά κρύβει πολλά μυστικά υγείας που μπορεί να μας 
διαφεύγουν! Αποτελεί εξαιρετική πηγή πολλών βιταμινών, όπως 
βιταμίνης C, που συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
μας συστήματος και στην προστασία των κυττάρων μας από 
τη γήρανση. Περιέχει επίσης βιταμίνη Α και βιταμίνη Β6 και 
σημαντικούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες, όπως το λυκοπένιο. 
Η δράση της κόκκινης πιπεριάς δεν σταματά όμως εδώ. Το 
λυκοπένιο, που αποτελεί ένα ισχυρό προληπτικό όπλο έναντι 
διαφόρων μορφών χρονίων παθήσεων, συνδυαζόμενο με τη 
βιταμίνη Β6, δίνουν μια εξαιρετική ασπίδα προστασίας για τα 
αγγεία του σώματός μας, Η πιπεριά Φλωρίνης δεν περιέχει 
καψαϊκίνη, αλλά έχει μια ήπια θερμογενετική δράση που αυξάνει 
τον μεταβολισμό μας, χωρίς αύξηση του καρδιακού ρυθμού μας 
και της πίεσης του αίματος, όπως κάνουν οι καυτερές πιπεριές.

Γνωρίζετε ότι οι κόκκινες πιπεριές περιέχουν περισσότερο 
από το 200% της ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης C;

Είμαι το φιλέτο ψητής πιπεριάς Φλωρίνης 
Λυγκίστης! Ντυμένη στα κόκκινα από μικρή. Όλα τα 
εδέσματα είναι φίλοι μου, με προτιμούν έτσι όπως 
είμαι και με απολαμβάνουν με πολλούς τρόπους. 
Δεν τους χαλώ και εγώ το χατίρι και από το πρωί 
έως το βράδυ τους συνοδεύω σε ό,τι επιλέξουν 
για το πιάτο τους.

Πιπεριά Φλωρίνης – φιλέτο 

    Δοκίμασέ με σε σάντουιτς, σαλάτες, σνακ, μπέργκερ,       
      σκέτη ή ακόμη και σε γλυκάκι όπως και σε τόσα άλλα!

Αλείμματα με πιπεριά Φλωρίνης

Είμαι ένα άλειμμα ψητής πιπεριάς Φλωρίνης και 
συνάντησα τη νόστιμη μελιτζάνα για να σου προσφέρω 
μια υπέροχη, γευστική, υγιεινή, χωρίς συντηρητικά, 
απολαυστική εμπειρία στον ουρανίσκο. 

Είμαι ένα καυτερό άλειμμα ψητής πιπεριάς Φλωρίνης. 
Είμαι HOT αλλά μάλλον όχι για όλους…. Ίσως μόνο για 
όσους αντέχουν! Λατρεύω τη συντροφιά με την πίτσα, 
τη σάλτσα αραμπιάτα σε ζυμαρικά, το φρεσκοψημένο 
καλτσόνε και γίνομαι εξαιρετικό ντιπ για κριτσίνια, τσιπς, 
πατάτες τηγανιτές, κ.ά.

Είμαι ένα άλειμμα ψητής πιπεριάς Φλωρίνης και με τους 
φίλους μου το καρότο και την ντομάτα αποφασίσαμε 
να σου δώσουμε την ευκαιρία να μας δοκιμάσεις και να 
ετοιμασεις μαζί μας  μικρά θαύματα στην κουζίνα σου. 

Είμαι ένα απαλό άλειμμα από ψητή πιπεριά Φλωρίνης, 
χωρίς συντηρητικά, πλούσιο σε βιταμίνες, υγιεινό 
και ανυπομονώ να με φας! Μου αρέσει πολύ όταν με 
συνοδεύουν σε αλμυρά ή γλυκά πιάτα, ντρέσινγκ σε 
σαλάτες ή ντιπ. 

Άλειμμα πιπεριάς Φλωρίνης με μελιτζάνα

Άλειμμα πιπεριάς Φλωρίνης με καυτερή πιπεριά 

Άλειμμα πιπεριάς Φλωρίνης με ντομάτα και καρότο 

Άλειμμα πιπεριάς Φλωρίνης απαλό 

Είμαι πικάντικη και τσαχπινούλα. Δοκίμασέ με!

Ασφαλές να καταναλωθεί από όλες τις ηλικίες. Μη αλλεργιογόνο προϊόν.

Είμαι ένα άλειμμα ψητής πιπεριάς Φλωρίνης και μαζί 
με την ντομάτα και την μελιτζάνα ήρθαμε για να σου 
δώσουμε μια διαφορετική γαστρονομική πρόταση που 
θα απολαμβάνεις από την αρχή έως το τέλος σε κάθε 
μπουκιά… 

Άλειμμα πιπεριάς Φλωρίνης με ντομάτα και μελιτζάνα 

       Αξιοποίησέ με σε πολύχρωμους συνδυασμούς όπως όσπρια, πίτσα,       
          κριθαρώτο, πιάτα θαλασσινών κ.ά.

       Μην αργήσεις να με γευτείς σε μπέργκερ, σαν γέμιση σε μπιφτέκι,  
        σε κις λορεν, πίτες, γεμιστά, ψητά λαχανικά ή στιφάδο.

       Ανυπομονώ να με γευτείς και να με συνοδεύσεις με οποιοδήποτε κρέας  
       της επιλογής σου, απογειώνοντας τα κυριακάτικα BBQ!
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Νέες, δροσερές γεύσεις που ...μιλάνε από μόνες τους!

Fine 
Food


