
Σαρδέλα
Sardine

ΨΑΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ CANNED SEAFOOD

Γαύρος
Anchovy

Καλαμάρι
Squid

Καλαμάρι Καλιφόρνιας
σε φυσικό χυμό

California squid in natural brine

Καλαμάρι τεμαχισμένο
σε πικάντικη σάλτσα

Sliced squid in piquant sauce

Καλαμάρι τεμαχισμένο,
ριγανάτο, πικάντικο

Spicy sliced squid in oregano

Γαύρος ριγανάτος
Anchovy with oregano

Γαύρος πικάντικος
Anchovy piquant

Γαύρος σε ελαιόλαδο
Anchovy in olive oil

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ PRODUCED IN GREECE

Σαρδέλες σε φυτικό λάδι
Sardines in vegetable oil

Σαρδέλες πικάντικες σε φυτικό λάδι
Sardines piquant in vegetable oil

Σαρδέλες σε σάλτσα τομάτας
Sardines in tomato sauce

Σαρδέλες καπνιστές σε φυτικό λάδι
Sardines smoked in vegetable oil

Σαρδέλες σε ελαιόλαδο
Sardines in olive oil

NORTH AEGEAN SEA CANNERIES S.A. Kilkis Greece, Τel:+30 23410 71788, E-mail: info@konva.gr

www.konva.gr

Η ΚΟΝΒA εξειδικεύεται στο ψάρι κερδίζοντας εδώ και δεκαετίες την εμπιστοσύνη του κοινού μέσα 
από τα προϊόντα της TRATA και της FLOKOS. Παράλληλα, παράγει προïόντα ιδιωτικής ετικέτας για 
εμπορικές εταιρείες και ισχυρές αλυσίδες λιανεμπορίου, σε όλο τον κόσμο. Όλες οι πρώτες ύλες είναι 
φρεσκοαλιευμένες και προέρχονται από επιλεγμένους και αξιολογημένους προμηθευτές. Στη συνέχεια 
μεταποιούνται και συσκευάζονται στη σύγχρονη βιομηχανική μονάδα της εταιρίας, σύμφωνα με τα 
υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

KONVA specializes in seafood, earning public trust and appreciation for decades with its TRATA and 
FLOKOS brands. At the same time, it has been producing private label products for trading companies 
and significant retail chains all over the world. All fish is freshly caught and comes from selected and 
reliable suppliers. This is later processed and packaged in the company’s state-of-the-art industrial unit, 
in compliance with the highest health and safety standards set by the European Union.

ΜΕΓΑΛΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

A LARGE, MODERN, GREEK INDUSTRY



Σκουμπρί
Mackerel

Φιλέτο σκουμπρί σε σάλτσα τομάτας Φιλέτο σκουμπρί πικάντικο με λαχανικά

Φιλέτο σκουμπρί καπνιστό σε φυτικό λάδι Φιλέτο σκουμπρί σε ελαιόλαδο

Mackerel fillet in tomato sauce Mackerel fillet piquant with vegetables

Smoked mackerel fillet in vegetable oil Mackerel fillet in olive oil

Μοσχοχτάποδο σε φυτικό λάδι Μοσχοχτάποδο πικάντικο Μοσχοχτάποδο κρασάτο
Musky octopus in vegetable oil Musky octopus piquant Musky octopus in wine

Χταπόδι σε νερό Χταπόδι πικάντικο Χταπόδι ξυδάτο σε ελαιόλαδο
Octopus in water Octopus piquant Octopus with vinegar in olive oil

Χταπόδι
Octopus

Μοσχοχτάποδο
Musky octopus

Ρέγγα
Herring

Φιλέτο ρέγγα καπνιστό σε φυτικό λάδι
Smoked herring fillet in vegetable oil

Τόνος καπνιστός με λεμόνι και ρίγανη
Smoked tuna with lemon and oregano 

Τόνος σε νερό Τόνος σε ηλιέλαιο Τόνος σε ελαιόλαδο
Tuna in water Tuna in sunflower oil Tuna in olive oil

Τόνος
Τuna

Τόνος καπνιστός
Smoked tuna

Τονοσαλάτα καλαμπόκιΤονοσαλάτα μεσογειακή
με μανιτάρια και μουστάρδα

Τονοσαλάτα Mexicana
Tuna salad with corn

Mediterranean tuna salad
with mushrooms and mustard

Tuna salad Mexicana

Τονοσαλάτα
Τuna salad

Φιλέτο τόνου
Τuna fillet

Φιλέτο κιτρινόπτερου τόνου σε ελαιόλαδο 
Yellowfin tuna fillet in olive oil

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ
NEW PRODUCT
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SMOKED IN A WOOD-FIRED OVEN SMOKED IN A WOOD-FIRED OVEN

SMOKED IN A WOOD-FIRED OVEN

SMOKED IN A WOOD-FIRED OVEN


