
 
 

 
 
 

 
 
Η ENSEA - ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. είναι μία εταιρεία που αναπτύσσεται δυναμικά στο χώρο του εμπορίου φρέσκων 

αλιευμάτων και μαλακίων, έχοντας μία έντονη παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την τεχνογνωσία να προσφέρει άριστα προϊόντα και υπηρεσίες 
στον τομέα των εξαγωγών και των εισαγωγών φρέσκων αλιευμάτων. 
 

 Η έδρα της είναι στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ενώ διαθέτει υποκαταστήματα στην Ιχθυόσκαλα Πατρών και στην Ιχθυόσκαλα Χανίων.  

 Συνεργαζόμενη με εμπόρους και παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, διαχειρίζεται 11 σκάφη γριγρί, 4 σκάφη ανεμότρατες και 8 σκάφη με παραγάδια, 
έχει την δυναμική να προμηθεύει τους πελάτες της με όλα τα είδη των ψαριών της Μεσογείου, που αλιεύονται στο Ιόνιο και το Αιγαίο, ανάλογα με την 
εποχικότητα τους και τις καιρικές συνθήκες.  

 Συνεργάζεται και εισάγει φρέσκα αλιεύματα από Σενεγάλη, Μαρόκο, Τυνησία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Δανία, Νορβηγία, Ουγκάντα και 
Αίγυπτο. 

 Δραστηριοποιείται στο εγχώριο εμπόριο χονδρικής με πελατολόγιο σε όλο το ευρύτερο ελλαδικό χώρο. 

 Κάνει διανομές, τροφοδοσία catering, ξενοδοχείων και εστιατόριων 

 Εξαγωγές φρέσκων αλιευμάτων σε Κύπρο, Ιταλία, Γάλλια, Ισπανία, Καναδά και Ιαπωνία. 

 Αποκλειστική αντιπροσωπεία σε Ελλάδα και Κύπρο προϊόντων, όπως το φρέσκο φιλέτο τόνου σε συσκευασία vacuum και το φρέσκο μπιφτέκι τόνου, 
συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα 

 
Η εταιρεία ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. συσκευάζει τα εμπορεύματά της στο εγκεκριμένο συσκευαστήριο 39. ΚΝ. 172, με 

πιστοποίηση HACCP και ISO, που βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου. Για την μεταφορά τους διαθέτει ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία 
τύπου EURO 5 με ψυκτικούς θαλάμους, κατάλληλα για την μεταφορά νωπών αλιευμάτων. 
 

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αλιεύματα άριστης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές και να είναι ακριβής στις υπηρεσίες που 
προσφέρει, λειτουργώντας 24 ώρες το 24άωρο.  
 

Μέσω αυτής της επιστολής, σας εκφράζουμε την επιθυμία μας να συνεργαστούμε προμηθεύοντας σας  τα εμπορεύματά μας. Θα είμαστε στη διάθεσή 
σας για την αποστολή τιμοκαταλόγου και περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα εμπορεύματα μας.` 



ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ 

 

Σας παρουσιάζουμε εν συντομία: 
 
 Τα φιλέτα  
 Τα ψάρια ανοιχτής θαλάσσης 
 Τα ready to cook γεύματα 



Τα φιλέτα 

 

Φιλέτο ξιφία 
Φιλέτο τόνου 
 
 
Τα αλιευτικά σκάφη υπάγονται στο πρόγραμμα 
dolphin safe. 



Φιλέτα ξιφία σε 
συσκευασία vacuum 



Φιλέτα τόνου σε συσκευασία 
vacuum 

Φιλέτα τόνου σε 
συσκευασία vacuum 





Φιλέτα τόνου συσκευασμένα σε προστατευτική 
ατμόσφαιρα 



Φιλέτα τόνου κατεψυγμένα σε συσκευασία 
vacuum 



Τα ψάρια ανοιχτής θαλάσσης 

 

• Γαύρος 
• Σαρδέλα 
• Φρύσσα 
• Κολίος 
• Μαρίδα 
• Γόπα 
• κ.α. 



Τα ψάρια ανοιχτής θαλάσσης 

 

• Βακαλάοι 
• Μπαρμπούνια 
• Φαγκριά 
• Σφυρίδες 
• Καραβίδες 
• Γαρίδες 
• κ.α. 



 
• Ψάρια υδατοκαλιέργειας 
• Σολομοί Νορβηγίας 
• Οστρακοειδή 



Τα ready to cook γεύματα 

 
 

Σουβλάκια 
Μπιφτέκια τόνου 
Μαριναρισμένα φιλέτα τόνου και ξιφία 



Σουβλάκια τόνου με γαρίδα 



Σουβλάκια ξιφία με γαρίδα 



Σουβλάκια καλαμάρι με σουπιά 



Μπιφτέκια τόνου σε προστατευτική ατμόσφαιρα 



Μαριναρισμένα φιλέτα τόνου και ξιφία 




