
Για όπ οιον ξέρει τι zητάει

MY BBQ 
BRIQUETTES

Η εταιρία  TAI ABEE ιδρύθηκε το 1989 και μέχρι σήμερα, είναι μια διαρκώς αναπτυσσόμενη ανώνυμη Ελληνική εταιρία 
με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυτόνομη, με δικό της δίκτυο πωλήσεων, το οποίο επεκτείνεται σε Ελλάδα, Κύπρο 
και κάποιες χώρες του εξωτερικού. 
Στόχος της ΤΑΙ ΑΒΕΕ, είναι η διατήρηση της άριστης ποιότητας των προϊόντων της σε σχέση πάντα με την καλύτερη 
δυνατή τιμή προσφοράς στον καταναλωτή. Γι' αυτό και όλη η γκάμα των non-food προϊόντων της διαθέτει CE  
και πληροί όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
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MY BBQ BRIQUETTES 4kg Προσθέστε μερικά προσανάμματα 
σε μικρή ποσότητα μπρικετών «TAI MY BBQ» και ανάψτε τα. Όταν 
πάρουν φωτιά, αφήστε τα να σιγοκαίνε για δύο λεπτά. Καλύψτε τα με 
τις υπόλοιπες μπρικέτες. Προσέξτε να μην σβήσουν οι φλόγες. Μετά από 
20 λεπτά, οι φλόγες θα σβήσουν και οι μπρικέτες θα καλυφθούν από μια 
λεπτή, λευκού χρώματος, στρώση στάχτης. Απλώστε τις μπρικέτες σε 
όλη την επιφάνεια της σχάρας και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το ψήσιμο!

TAI MY BBQ 
BRIQUETTES 

TAI MY BBQ BRIQUETTES
Τα σημαντικότερα στοιχεία της μπριγκέτας - έναντι του απλού 
ξυλοκάρβουνου είναι:

• 100 % οργανικό προϊόν βιοδιασπώμενο, 100% φυσικής προέλευσης, 
από φυσικό βιοδιασπώμενο ξυλοκάρβουνο σε σχήμα μικρού 
βότσαλου, το οποίο ψήνεται σε ειδικούς φούρνους με προσθήκη 
αλεύρου, για να διατηρείται συμπαγές & να μην θρυμματίζεται.

• Διαθέτει διεθνή Πιστοποίηση οργανισμού FSC, διότι η περισυλλογή 
ξύλων για τις μπριγκέτες, γίνεται  από επιλεγμένες δασικές 
περιοχές.

• Είναι 100% ασφαλές για τα τρόφιμα. Δεν εκπέμπει καρκινογόνες 
οσμές & κάπνα, σε αντίθεση με τα απλά ξυλοκάρβουνα .

• Έχει υψηλή Θερμαντική αξία (5.614cal/g), 3 ώρες διάρκεια καύσης  
& 20 λεπτά χρόνο ανάφλεξης.

Διαθέτει πιστοποίηση ελέγχου δοκιμών από δημόσιο Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό της χώρας παραγωγής του, για την θερμιδική αξία και τον 
χρόνο ανάφλεξής του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  
ΣΑΚΟΥΛΑ ΧΑΡΤΙΝΗ-ΒΙΟΔΙΑΣΠΏΜΕΝΗ ΒΑΡΟΣ/ΣΑΚΟΥΛΑ

1τμχ  4KG

Δημιουργήσαμε για εσάς ένα νέο προιόν για το BBQ τις μπριγκέτες 
«MY BBQ BRIQUETTES 4kg». Οι «TAI MY BBQ» FSC® μπριγκέτες 
παράγονται στην Ευρώπη, αποκλειστικά με επιλεγμένα καυσόξυλα 
μόνο από εγκεκριμένες δασικές περιοχές, γι' αυτό και έχουν την ειδική 
πιστοποίηση FSC®.
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