
ποιότητα μέσα
από την καρδιά μας

επαγγελματικά
άλευρα



Μάθετε για εμάς

129 χρόνια
μυλωνάδες

πλήρως δομημένο τμήμα 
ποιοτικού ελέγχου και 
διασφάλισης ποιότητας

mini compact
αρτοποιείο

ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις
4000m2 

σιλό δημητριακών 
6000 τόνων

δυναμικότητα άλεσης 
150 τόνους/24ώρες

νέο τμήμα 
έρευνας &
ανάπτυξης

9001 22000



Πάνω από έναν 
αιώνα μυλωνάδες,
μένουμε πιστοί στη 

σωστή άλεση
ντόπιων σιτηρών...

Για όλους εμάς στους Μύλους Τρικάλων η ποιότητα είναι  
το άλφα και το ωμέγα. 

Υψηλή ποιότητα σε κάθε επίπεδο. Από την παραγωγή μέχρι  
το τελικό προϊόν, από την εξυπηρέτηση μέχρι την πρόληψη 
των αναγκών κάθε μας πελάτη.

Στόχος μας είναι να ανήκουμε στις ποιοτικότερες επιλογές  
του κλάδου και όλες μας οι ενέργειες συμβάλλουν σε αυτό: 

1. O σαφής ορισμός των ποιοτικών μας στάνταρτς τόσο σε  
πρώτη ύλη όσο και σε τελικό προϊόν

2. Oι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό με επιστημονική κατάρτηση 
και εξειδίκευση

3. Οι επενδύσεις σε εργαστηριακό εξοπλισμό και σε σύγχρονες 
υλικοτεχνικές υποδομές ευρωπαϊκού προφίλ

4. Η επιμονή μας στην ποιοτική εξυπηρέτηση. Ξέρουμε να ακούμε, 
γνωρίζουμε τις ανάγκες σας.

Έτσι οι πελάτες μας μπορούν να είναι σίγουροι ότι παίρνουν πάντοτε 
το καλύτερο τελικό προϊόν και ότι έχουν δίπλα τους  
τον ιδανικό συνεργάτη σε κάθε βήμα.



αλεύρι  
Plus Μετέωρα T70% Δυνατό
 
Το ποιο οικονομικό δυνατό αλεύρι στη κατηγορία του.  
Εξαιρετικός συνδυασμός ποιότητας και τιμής. Έχει καλή αντοχή  
στη  καταπόνηση, απορροφητικότητα και εξαιρετική διόγκωση.

αλεύρι

Μετέωρα Τ70% Μαλακό
 
Κατάλληλο για πρόσμιξη με διάφορους τύπους αλεύρων.  
Ιδανικό για απλά ζυμωτήρια και ταχυζυμωτήρια.
 
Απορροφητικότητα: μεγάλη. Διόγκωση: μεγάλη. Δύναμη: αρκετή.
Ζύμη απαλή και αρωματική/πολύ καλή δομή ψίχας.

αλεύρι

Μετέωρα Τ70% Extra Δυνατό
 

Ιδανικό αλεύρι για τον αρτοποιό. Κατάλληλο για πρόσμιξη με διάφορους 
τύπους αλεύρων και ιδίως με άλευρα χαμηλής πρωτείνης για ενίσχυση των. 

Ιδανικό για ταχυζυμωτήρια και αυξημένη καταπόνηση.

Απορροφητικότητα: πολύ μεγάλη Διόγκωση: πολύ μεγάλη
Δύναμη: πολύ μεγάλη Ζύμη: μετριως σφιχτή και αρωματική/ 

πολύ καλή δομή ψίχας.

αλεύρι

Εκλεκτό Μετέωρα Τ70% Μαλακό
 

Το ποιο οικονομικό μαλακό αλεύρι στη κατηγορία του.  Εξαιρετικός 
συνδυασμός ποιότητας και τιμής. Κατάλληλο για ζύμες σε παραδοσιακό 

ζυμωτήριο. Ιδανικό για ψωμί και όλων των ειδών τα αρτοσκευάσματα.

 ΆΛΕΥΡΆ ΆΡΤΟΠΟΙΙΆΣ



αλεύρι

Ξυλόφουρνου
 
Aπαλό αλεύρι ιδανικό για αρτοσκευάσματα ξυλόφουρνου.
Διόγκωση: αρκετή. Δύναμη: μέτρια.

αλεύρι

Power Τ70% πολύ Δυνατό
 

Αλεύρι ιδιαίτερα δυνατό. Προσφέρει μεγάλη διόγκωση και μεγάλη 
απορροφητικότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο του είτε για 

ενίσχυση λοιπών αδύναμων αλεύρων.

αλεύρι 
Σπιτικό Πολυτελείας
 
Πρόκειται για ένα φυσικό αλεύρι, χωρίς συντηρητικά, ιδανικό για κάθε 
νοικοκυρά. Λόγω των σωστών ιδιοτήτων του και της απαλής του υφής είναι 
κατάλληλο για κάθε χρήση τόσο στη μαγειρική όσο και στη ζαχαροπλαστική. 
Eίναι το ιδανικότερο για τη παρασκευή ολόλευκου σπιτικού ζυμωτού ψωμιού, 
για άνοιγμα εξαιρετικού χειροποίητου φύλλου όπως και για κέικ, τσουρέκια, 
κρέμες, μπεσαμέλ, κουλούρια, μπισκότα, πίτσες, λουκουμάδες κ.α.

αλεύρι 
Κίτρινο Χοντρό

 
Κατάλληλο για χρήση σε ταχυζυμωτήρια και απλά ζυμωτήρια.

Απορροφητικότητα: πολύ μεγάλη. Διόγκωση: αρκετή.
Κοκκοποίηση: χονδρή.

 ΆΛΕΥΡΆ ΚΙΤΡΙΝΆ



 

 ΆΛΕΥΡΆ ΚΙΤΡΙΝΆ

αλεύρι

Κίτρινο προζυμένιο
 

Αρωματικό αλεύρι σκληρού σίτου εκλεκτών ποικιλιών 
ενισχυμένο με προζύμι σικάλεως. Μεγάλη διόγκωση 

και απορροφητικότητα. Δίνει ιδιαίτερη γεύση στο ψωμί.

αλεύρι

Κίτρινο ψιλό κατηγορίας Μ
 

Ιδανικό για απλά ζυμωτήρια και ταχυζυμωτήρια.
Ωραίο άρωμα στο τελικό προϊόν.

Απορροφητικότητα: πολύ μεγάλη. Διόγκωση: κανονική 
Κοκκοποίηση: ψιλή.

αλεύρι 
Κίτρινο κατάλληλο για τηγάνισμα
 
Αλεύρι κατάλληλο για τηγάνισμα όλων των ειδών. 
Δίνει άρωμα και τραγανότητα στο τελικό αποτέλεσμα.

αλεύρι 
Κίτρινο Θεσσαλικό
 
Ιδανικό για απλά ζυμωτήρια και ταχυζυμωτήρια. 
Ωραίο άρωμα στο τελικό προϊόν.

Απορροφητικότητα: πολύ μεγάλη. Διόγκωση: κανονική  
Κοκκοποίηση: ψιλή.



 ΕΙΔΙΚΆ ΆΛΕΥΡΆ 

αλεύρι   

Τ70% ζαχαροπλαστικής
 
Για όλες τις χρήσεις στη ζαχαροπλαστική και στη μαγειρική.
Eυκολοδούλευτη ζύμη/ιδιαίτερα εκτατή και ελαστική.

αλεύρι  

Super Τσουρεκιού
 

Ιδανικό για συνταγές μαγιάς, πλούσιες σε λιπαρά και ζάχαρη. Είναι κατάλληλο 
για πρόσμιξη με άλλα άλευρα. Ενισχυμένο προϊόν.

Εξαιρετικη διόγκωση. Μαστιχωτή δομή εσωτερικής ψίχας στο τσουρέκι.  
Αντοχή στην καταπόνηση.

αλεύρι

Super Σφολιάτας
 
Είναι κατάλληλο, για παραγωγή όλων των ειδών
σφολιάτας. Eξαιρετική εκτατότητα. Ιδανικό για βιομηχανική  
και χειροποίητη παραγωγή.

αλεύρι

Super Pizza
 

Πολύ καλή ελαστικότητα και αντοχή. Ιδανικό για ζύμη πίτσας.  
Ωραία ψίχα και άρωμα. Ωραίο χρώμα ζύμης.



αλεύρι

Τ55% Μαλακό
 
Ιδανικό για παρασκευάσματα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.  
Μέτρια δυνατό, ιδανικό για χειροποίητα αρτοσκευάσματα. Πολύ λευκό.

 ΕΙΔΙΚΆ ΆΛΕΥΡΆ 

αλεύρι  
Πουράκια
 
Πολύ χαμηλό ποσοστό υγρής γλουτένης.  
Χυλός δίχως σβόλους. Πολύ ψιλόκοκκο αλεύρι.

αλεύρι

Μπουγάτσας
 

Πολύ μεγάλη εκτατότητα. Σε πρόσμιξη είναι ιδανικό για  
κάθε μορφή φύλλων μηχανής.
Οφέλη για τον επαγγελματία:

Εξοικονόμηση κόστους λόγω προσμίξεων με πολλά άλευρα.  
Πολύ καλή απορρόφηση. Ιδανικό για κατάψυξη.

αλεύρι

Καταϊφιού
 

Ειδικό αλεύρι χαμηλής πρωτεΐνης.  
Δεν σβολιάζει ο χυλός/σταθερή ροή χυλού.



 ΕΙΔΙΚΆ ΆΛΕΥΡΆ 

αλεύρι 
Ζαχαροπλαστικής 
Κατ. Π Soft
 
Extra εκτατό, ευκολοδούλευτο. Για όλες τις χρήσεις στη 
ζαχαροπλαστική και στη μαγειρική.

αλεύρι 
Φρυγανιάς
 
Αλεύρι μαλακού σίτου κατ. Μ. Κατάλληλο για μηχανική
καταπόνηση για την παραγωγή φρυγανιάς και απαιτητικών
προϊόντων.

αλεύρι 
Extra Φύλλου

 
Ιδανικό για παραγωγή βιομηχανοποιημένου φύλλου.

Πολύ μεγάλη εκτατότητα. Εξαιρετική αντοχή
και απορρόφηση υγρών.

αλεύρι

Φόρμας 
 

Αλεύρι  μαλακού σίτου κατ. Π. Ιδανικό για ψωμάκια φόρμας.  
Ιδιαίτερα λευκό αλεύρι.



 ΆΛΕΥΡΆ ΠΙΤΟΠΟΙΙΆΣ 

 ΆΛΕΥΡΆ ΠΙΤΥΡΟΥΧΆ 

αλεύρι 
Πίτας

 
Ιδανικό για χειροποίητη και βιομηχανική παραγωγή πίτας σουβλάκι. 

Μεγάλη εκτατότητα και εξαιρετικά μεγάλη απορροφητικότητα.  
Προσδίδει ωραίο άρωμα και λευκότητα στο τελικό προϊόν.

αλεύρι

Ολικής Άλεσης
 
Χονδρό πίτυρο. Χρώμα ψίχας αρκετά σκούρο.
Εξαιρετικό άρωμα. Εξαιρετική απορροφητικότητα.
Συνίσταται και η πρόσμιξη με λοιπά άλευρα.

αλεύρι  
Τ90% Φυσικό

 
Ψιλό πίτυρο. Απορροφητικότητα: αρκετή.

Χρώμα ψίχας: ξανθό.

αλεύρι

Super Αμερικής
 
Ενισχυμένο αλεύρι. Ιδανικό για προϊόντα με υψηλές 
απαιτήσεις όπως διόγκωση και δύναμη. Ιδανικό για  
ενίσχυση αδύναμων αλεύρων.

 ΕΙΔΙΚΆ ΆΛΕΥΡΆ 



 ΆΛΕΥΡΆ ΠΙΤΥΡΟΥΧΆ 

 ΛΟΙΠΆ  ΆΛΕΥΡΆ 

αλεύρι

Ολικής σκληρού σίτου 
 
Ολικής από σκληρό σιτάρι Θεσσαλίας. Ωραίο άρωμα, μεγάλη διόγκωση
και απορροφητικότητα.

αλεύρι

Πολύσπορο
Περιέχει μεγάλο ποσοστό σπόρων δημητριακών/νιφάδων  

και ποικιλία αλεύρων. Πλoύσιο σε άρωμα και γεύση.

αλεύρι 
Καλαμποκιού

 
Ιδανικό για πολέντα. Χρώμα κεχριμπαριού

και φίνο άρωμα.

αλεύρι 
Σίκαλης
 
Χρώμα ψίχας πολύ σκούρο. Ιδιαίτερο άρωμα στο τελικό προϊόν.



15ο χλμ Ε.Ο
Τρικάλων-Καλαμπάκας
42200 Καλαμπάκα

www.trikalamills.gr

info@trikalamills.gr
T. 24320 72 423
    24320 72 602


