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Στα τέλη του 1989 ο Θεόδωρος Κυριμκιρίδης ιδρύει μια βιοτεχνία παραγωγής εκλεκτών παραδοσιακών καπνιστών και αλίπαστων ψαριών με την 
επωνυμία Deli-Fish Α.Ε. Προτεραιότητα της εταιρείας από την ίδρυση της, είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας θαλασσινών εδεσμάτων.

Επιλέγοντας πρώτες ύλες με αυστηρά κριτήρια, οι άνθρωποι της DELIFISH διαλέγουν για τους καταναλωτές της ψάρια  από καταγάλανα νερά, 
προκειμένου να προσφέρουν ένα τέλειο γευστικό  αποτέλεσμα. 

Βασικό πλεονέκτημα της εταιρίας αποτελεί η επιμονή στην ποιότητα. 

Η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της, σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει και σεβόμενη τις υψηλές απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας την καθιστά ικανή να παράγει προϊόντα  ποιότητας σύμφωνα με την Ελληνική και Μεσογειακή παράδοση.

Η εταιρία DELIFISH είναι μια διαρκώς αναπτυσσόμενη παραγωγική εταιρεία με τα προϊόντα της να εξάγονται σε Ευρώπη και Ασία και απευθύνεται 
τόσο στην αγορά μαζικής εστίασης όσο και σε αυτής του retail. 

Με συνεργάτες έμπιστους και δυναμικούς, με δημιουργικότητα και αγάπη σε αυτό που κάνουν πρωταρχικό στόχο αποτελεί η μέγιστη ικανοποίηση 
του καταναλωτή με υψηλής ποιότητας delicatessen μεσογειακών προϊόντων.                                                                                                                               

In late 1989 Theodoros Kyrimkiridis established an enterprise producing select traditional smoked and wet salted fish under the name of Deli-Fish S.A. 
From its first day of operation, the company has had as its primary goal to produce high-quality seafood delicacies.

We at DELIFISH, selecting the raw material according to the most stringent criteria, provide our customers with fish from the bluest of waters, guaran-
teeing the tastiest result.

The essential advantage the company has is its insistence on quality. 

The combination of an experienced personnel, hi-tech facilities and observance of the strict requirements of European and International legislation ena-
bles us to produce quality products perfectly in harmony with Greek and Mediterranean tradition.

DELIFISH is a forward-looking developing company which exports to Europe and Asia, catering for the hotel and restaurant industry as well as for retail.

With reliable and dynamic partners, creative and passionate in their calling, our primary objective is maximum customer satisfaction through providing 
supreme quality delicatessen Mediterranean products.



Μαρινάτα προϊόντα - Marinated products

1Kgr vacuum

1700gr

6000gr

Packaging availability
Διαθέσιμες συσκευασίες

800gr



Γαύρος φιλέτο μαρινάτος 
Marinated anchovy fillets 
Marinierte Sardellenfilets  
Filets d’anchois marinés 

Filetti di alici marinati 

Πικάντικα φιλετάκια γαύρου μαρινάτου 
Marinated spicy anchovy fillets
Sardellenfilets in pikanter Soße  

Filets d’anchois en sauce piquante 
Filetti di alici marιnati in salsa piccante 

Γαύρος φιλέτο μαρινάτο με σκόρδο
Marinated anchovy fillets with garlic

Marinierte Sardellenfilets mit Knoblauch 
 Filets d’anchois marinés à l’ail 
Filetti di alici marinati con aglio 

 

Μαρινάτο χταπόδι σαλάτα 
Marinated octopus salad

Krakensalat  
Salade de poulpes 

Insalata di polpi 
 

Θαλασσινή σαλάτα 
Marinated seafood salad

Meeresfrüchtesalat
Salade de fruits de mer  

Insalata di mare 

Καλαμαράκι μαρινάτο 
Marinated squid with parsley

Kalmare marinierter
 Calamar mariné 

Calamari marinati 

Μαρινάτα προϊόντα - Marinated products - Marinierte Produkte - Produits marinés - Prodotti marinati 



Καπνιστά προϊόντα - Smoked products

1Kgr vacuum

1700gr

6000gr

Packaging availability
Διαθέσιμες συσκευασίες

800gr



Καπνιστά προϊόντα -Smoked products - Geräucherte Produkte - Produits fumés - Prodotti affumicati

Σκουμπρί καπνιστό φιλέτο 
Cold Smoked mackerel fillet
Geräucherte makrelenfilets 
Filets de maquereau fumé 

Filetti di sgombro affumicato 

Ρέγγα καπνιστό φιλέτο 
Cold smoked herring fillet
Geräucherte Heringsfilets

 Filets de hareng fumé 
Filetti di aringa affumicata 

 Παστουρμάς θαλάσσης
Smoked saithe slices (sea-pastrami)

Geräucherte Köhler scheiben  
Tranches de lieu noir fumé 

Fette di merluzzo affumicato
 

Ουζομεζές καπνιστός 
Smoked mackerel and herring bites

Makrele und Hering, geräucherte Stücke
Μaquereau et hareng, morceaux fumés        

Sgombro e aringa, pezzi affumicati         

Ρέγγα ολόκληρη καπνιστή 
Double smoked whole herring
Ganzer geräucherter Hering 

Hareng fumé 
Aringa affumicata 

Τσιροσαλάτα καπνιστή 
Smoked “Tsiros”

     Geräucherte Makrelenstücke         
Tranches de maquereau fumé mariné

        Fette di sgombro affumicato marinato       



Αλίπαστα προϊόντα - Salted products

1Kgr vacuum

1700gr

6000gr

Packaging availability
Διαθέσιμες συσκευασίες

800gr



Αλίπαστα προϊόντα - Salted products - Gesalzene Produkte - Produits salés - Prodotti salati

Σκουμπρί φέτα αλατισμένη 
Salted mackerel slices

Gesalzene Makrelenscheiben 
Tranches de maquereau salées 

Fette di sgombro salato 

Φιλέτα λακέρδας παλαμίδας 
Salted bonito slices

Gesalzene Pelamidescheiben
 Lakerda de bonite salée 
Fettine di bonito salate 

 Φιλέτα λακέρδας λευκού τόνου  
Salted white meat tuna fillet
Gesalzene Thunfischfilets  
Lakerda de thon blanc salé 
Fette di tonno bianco salate

Αντσούγια φιλέτο 
Salted anchovy fillet

Gesalzene Anchoviefilets
Filets d’anchois salés

 Filetto di acciughe salate 

Αντσούγια ακέφαλη παστή σε αλάτι 
Salted headless anchovy in salt

Gesalzene kopflose Anchovies in Salz 
Anchois sans tête au sel 

Acciuga senza testa al sale 

Αντσούγια ακέφαλη παστή 
Salted headless anchovy

Gesalzene kopflose Anchovies 
Anchois sans tête salé 

Acciuga senza testa salata 



Συσκευασμένα Προϊόντα - Retail Products - Einzelhandel Produkte - Produits emballes - Prodotti al dettaglio

Ρέγγα καπνιστή 
Cold smoked herring 
Geräucherte Herings

Hareng fumé 
Aringa affumicata 

Σκουμπρί καπνιστό ακέφαλο 
Cold Smoked mackerel 
Geräucherte makrele

Μaquereau fumé 
Sgombro affumicato 

Ρέγγα καπνιστό φιλέτο 
Cold smoked herring fillet
Geräucherte Heringsfilets

 Filets de hareng fumé 
Filetti di aringa affumicata 

Σκουμπρί καπνιστό φιλέτο 
Cold Smoked mackerel fillet
Geräucherte makrelenfilets 
Filets de maquereau fumé 

Filetti di sgombro affumicato 
 

Αντσούγια φιλέτο 
Salted anchovy fillet

Gesalzene Anchoviefilets
Filets d’anchois salés

 Filetto di acciughe salate 

Σκουμπρί φέτα αλατισμένη 
Salted mackerel slices

Gesalzene Makrelenscheiben 
Tranches de maquereau salées 

Fette di sgombro salato 

Σκουμπρί καπνιστό φιλέτο 
Cold Smoked mackerel fillet
Geräucherte makrelenfilets 
Filets de maquereau fumé 

Filetti di sgombro affumicato 

 Φιλέτα λακέρδας λευκού τόνου 
Salted white meat tuna fillet
Gesalzene Thunfischfilets  
Lakerda de thon blanc salé 
Fette di tonno bianco salate

 



Ουζομεζές καπνιστός 
Smoked mackerel and herring 

bites
Makrele und Hering, 
geräucherte Stücke

Μaquereau et hareng, 
morceaux fumés        

Sgombro e aringa, pezzi af-
fumicati         

Μαρινάτο χταπόδι σαλάτα 
Marinated octopus salad

Krakensalat  
Salade de poulpes 

Insalata di polpi  

Θαλασσινή σαλάτα
Marinated seafood salad

Meeresfrüchtesalat
Salade de fruits de mer  

Insalata di mare  

Γαύρος φιλέτο μαρινάτος 
Marinated anchovy fillets 
Marinierte Sardellenfilets  
Filets d’anchois marinés 

Filetti di alici marinati 

Πικάντικα φιλετάκια γαύρου 
μαρινάτου 

Marinated spicy anchovy fillets
Sardellenfilets in pikanter Soße  

Filets d’anchois en sauce pi-
quante 

Filetti di alici marιnati in salsa 
piccante 

Καλαμαράκι μαρινάτο 
Marinated squid with parsley

Kalmare marinierter
 Calamar mariné 

Calamari marinati 

Συσκευασμένα Προϊόντα - Retail Products - Einzelhandel Produkte - Produits emballes - Prodotti al dettaglio

Ρέγγα καπνιστό φιλέτο 
Cold smoked herring fillet
Geräucherte Heringsfilets

 Filets de hareng fumé 
Filetti di aringa affumicata 

Τσιροσαλάτα καπνιστή 
Smoked “Tsiros”

     Geräucherte Makrelenstücke 
Tranches de maquereau fumé 

mariné
Fette di sgombro affumicato 

marinato     
 



FACTORY  - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
Limnotopos Polykastrou, 61 200, Kilkis, Greece

Λιμνότοπος Πολυκάστρου, 61 200, Κιλκίς, Ελλάδα 
 Tel-Τηλ: +30 23430 24097 Fax: +30 23430 20097 

e-mail: delifish-sales@deli-fish.com

HEAD OFFICE - ΕΔΡΑ 
1 Kydonion street, 546 55, Thessaloniki Greece

Κυδωνιών 1, 546 55 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
 Tel-Τηλ: +30 2310 426032 Fax: +30 2310 403568 

www.deli-fish.com e-mail: delifish@otenet.gr

DELI-FISH S.A. / DELI-FISH A.E.

Εκεί που η γεύση συναντά την παράδοση


