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Κουλουράκια Κακάο
Καφεκοπτεία Λουμίδη | 110γρ

Κουλουράκια Κανέλας 
Καφεκοπτεία Λουμίδη | 120γρ

Κουλουράκια Βανίλιας
Καφεκοπτεία Λουμίδη | 110γρ

Κουλουράκια Πορτοκαλιού
Καφεκοπτεία Λουμίδη | 110γρ

Ταχίνι Ολικής Αργουδέλης | 350γρ

Ταχίνι Λευκό Αργουδέλης | 350γρ

Αλεύρι σίτου (γλουτένη, l-κυστεΐνη), μαργαρίνη {φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, 
έλαιο καρύδας σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια 
λιπαρών οξέων, μόνο και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, λεκιθίνη), αλάτι, ρυθμιστής 

οξύτητας (κιτρικό οξύ), αρωματική ύλη, χρωστική (β- καροτένιο)}, άχνη ζάχαρη (σουκρόζη, 
άμυλο αραβοσίτου 2%), αυγό παστεριωμένο, βούτυρο, κακάο (3%), πρωτεΐνες γάλακτος, 
γάλα, διογκωτικό (δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό 

ασβέστιο, άμυλο αραβοσίτου), διττανθρακικό αμμώνιο, βανίλια (0.1%), αλάτι.

Αλεύρι σίτου (γλουτένη, l-κυστεΐνη), μαργαρίνη {φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, 
έλαιο καρύδας σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια 

λιπαρών οξέων, μονό και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, λεκιθίνη), αλάτι,
ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), αρωματική ύλη, χρωστική (β- καροτένιο)}, ζάχαρη, 

ηλιέλαιο, σιρόπι γλυκόζης, διογκωτικό (δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, διττανθρακικό 
νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, άμυλο αραβοσίτου), κανέλα (1%), χυμός

πορτοκάλι, γαρύφαλλο, μοσχοκάρυδο.

Αλεύρι σίτου (γλουτένη, l-κυστεΐνη), μαργαρίνη {φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, 
έλαιο καρύδας σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια 
λιπαρών οξέων, μόνο και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, λεκιθίνη), αλάτι, ρυθμιστής 

οξύτητας (κιτρικό οξύ), αρωματική ύλη, χρωστική (β- καροτένιο)}, άχνη ζάχαρη (σουκρόζη, 
άμυλο αραβοσίτου 2%), αυγό παστεριωμένο, φιστίκια αραχίδες, βούτυρο, πρωτεΐνες 

γάλακτος, γάλα, διογκωτικό (δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, 
ανθρακικό ασβέστιο, άμυλο αραβοσίτου), διττανθρακικό αμμώνιο, βανίλια (0.1%), αλάτι.

Αλεύρι σίτου (γλουτένη, l-κυστεΐνη), μαργαρίνη {φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, 
έλαιο καρύδας σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια 

λιπαρών οξέων, μονό και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, λεκιθίνη), αλάτι, ρυθμιστής
οξύτητας (κιτρικό οξύ), αρωματική ύλη, χρωστική ουσία (β- καροτένιο)}, άχνη ζάχαρη 

(σουκρόζη, άμυλο αραβοσίτου 2%), αυγό παστεριωμένο, βούτυρο, ζάχαρη, χυμός 
πορτοκάλι (2%), πρωτεΐνες γάλακτος, διογκωτικό (δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο,

διττανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, άμυλο αραβοσίτου),
διττανθρακικό αμμώνιο, αρωματική ύλη, αλάτι.

100% πολτός αναποφλοίωτου σουσαμιού

100% πολτός αποφλοιωμένου σουσαμιού

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από βρώμη, σόγια, 
ξηρούς καρπούς, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι & 

διοξείδιο του θείου

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από αυγό, γάλα 
(λακτόζη), βρώμη, σόγια, ξηρούς καρπούς, 

φιστίκια αραχίδες, διοξείδιο του θείου & σουσάμι

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από βρώμη, σόγια, 
ξηρούς καρπούς, σουσάμι & διοξείδιο του θείου

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από βρώμη, σόγια, 
ξηρούς καρπούς, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι & 

διοξείδιο του θείου

Περιέχει σουσάμι

Περιέχει σουσάμι
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Χαλβάς Βανίλια Χωρίς Ζάχαρη
Αργουδέλης | 450γρ

Χαλβάς Μαστίχα
Αργουδέλης | 450γρ

Χαλβάς Καφέ
Αργουδέλης | 450γρ

Χαλβάς Κακάο
Αργουδέλης | 450γρ

Χαλβάς Αμύγδαλο
Αργουδέλης | 450γρ

Χαλβάς Βανίλια
Αργουδέλης | 450γρ

Ταχίνι (αλεσμένο σουσάμι), μαλτιτόλη, isomalt, γλυκοζίτες στεβιόλες, εκχύλισμα 
χαλβαδόριζας (τσουένι), άρωμα βανίλιας

Ταχίνι (αλεσμένο σουσάμι), ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, φυσική Μαστίχα Χίου 
(0,12%), εκχύλισμα χαλβαδόριζας (τσουένι)

Ταχίνι (αλεσμένο σουσάμι), ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, καφές (1,8%), άρωμα καφέ, 
εκχύλισμα χαλβαδόριζας (τσουένι)

Ταχίνι (αλεσμένο σουσάμι), ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, αποβουτυρωμένο κακάο σε 
σκόνη (1,5%), εκχύλισμα χαλβαδόριζας (τσουένι)

Ταχίνι (αλεσμένο σουσάμι), ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, αμύγδαλα (8%), εκχύλισμα 
χαλβαδόριζας (τσουένι)

Ταχίνι (αλεσμένο σουσάμι), ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, άρωμα βανίλια, εκχύλισμα 
χαλβαδόριζας (τσουένι)

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Περιέχει σουσάμι

Περιέχει σουσάμι

Περιέχει σουσάμι

Περιέχει σουσάμι

Περιέχει σουσάμι

Περιέχει σουσάμι



ΤΡΟΦΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΚΑΙ ΧΥΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

Υποβρύχιο Βανίλια
Αργουδέλης | 400γρ Ζάχαρη, γλυκόζη, άρωμα βανίλια. Ενδέχεται να περιέχει θειώδη

Υποβρύχιο Μαστίχα
Αργουδέλης | 400γρ

Υποβρύχιο Φυστίκι
Αργουδέλης | 400γρ

Υποβρύχιο Τριαντάφυλλο
Αργουδέλης | 400γρ

Υποβρύχιο Λεμόνι
Αργουδέλης | 400γρ

Ζαχαρωτά “Βότσαλα” Μαρζιπαν | 250γρ

Ζάχαρη, γλυκόζη, φυσική μαστίχα Χίου (0,1%)

Ζάχαρη, γλυκόζη, άρωμα φυστίκι, χρωστική Ε-141

Ζάχαρη, γλυκόζη, άρωμα τριαντάφυλλο, χρωστική Ε-120

Ζάχαρη, γλυκόζη, άρωμα τριαντάφυλλο, χρωστική Ε-120

Ζάχαρη, Persipan (24%): (πυρήνας βερίκοκου, ζάχαρη, νερό, σιρόπι 
ιμβερτοσάκχαρου, άμυλο πατάτας), σιρόπι γλυκόζης, πυκνωτικό μέσο: αραβικό 

κόμμι, χρωστικές: E171, E153, υγροσκοπικό μέσο: ιμβερτάση, εκχύλισμα βανίλιας.

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Δεν περιέχονται αλλεργιογόνα

Δεν περιέχονται αλλεργιογόνα

Δεν περιέχονται αλλεργιογόνα

Δεν περιέχονται αλλεργιογόνα

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη αραχίδων (αράπικα 
φιστίκια) και καρπών με κέλυφος
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Ζαχαρωτά “Βότσαλα” Βύσσινο - Σοκολάτα
250γρ

Ζαχαρωτά “Βότσαλα” Κεράσι - Σοκολάτα 
250γρ

Ζαχαρωτά “Βότσαλα”
Καρυδόψιχα - Σοκολάτα 250γρ

Ζαχαρωτά με Αμυγδαλόπαστα

Ζαχαρωτά με Σοκολάτα Γάλακτος

Ζαχαρωτά “Βότσαλα”
Φράουλα - Σοκολάτα 250γρ

Βύσσινο σε σιρόπι (37,9%) [βύσσινο ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, αλεύρι ρυζιού, 
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, χυμός βύσσινου, φυσικές αρωματικές ύλες, συμπυκνωμένος 

χυμός μαύρου καρότου, εκχύλισμα ιβίσκου], σοκολάτα (29,5%) (κακαόμαζα, ζάχαρη, 
βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, στερεά κακάο: 70% τουλάχιστον), 

ζάχαρη (26,4%), σταθεροποιητής: αραβικό κόμμι, βούτυρο κακάο, χρωστικές ύλες: διοξείδιο 
του τιτανίου, κουρκουμίνη, καρμίνες, εκχύλισμα σπιρουλίνας.

Kεράσι σε σιρόπι (39,5%) [κεράσι, σιρόπι γλυκόζης- φρουκτόζης, ζάχαρη, συμπύκνωμα 
λαχανικών και φρούτων (ραπανάκι, καρότο, φραγκοστάφυλο), ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό 

οξύ], σοκολάτα (27,6%) (κακαόμαζα, ζάχαρη, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: 
λεκιθίνη σόγιας, στερεά κακάο: 70% τουλάχιστον), ζάχαρη (26,9%), σταθεροποιητής: αραβικό 

κόμμι, βούτυρο κακάο, φυσική αρωματική ύλη, χρωστικές ύλες: διοξείδιο του τιτανίου, 
καροτένια, καρμίνες, καραμελώμενη ζάχαρη.

Σοκολάτα (37,9%) (κακαόμαζα, ζάχαρη, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 
σόγιας, στερεά κακάο: 70% τουλάχιστον), ζάχαρη (31,5%), καρυδόψιχα (22%), κακάο σκόνη, 

βούτυρο κακάο, σταθεροποιητής: αραβικό κόμμι, χρωστικές ύλες: διοξείδιo του τιτανίου, 
καροτένια, φυτικός άνθρακας, εκχύλισμα βύνης κριθαριού.

Ζάχαρη, αμυγδαλόπαστα (45%) (αμύγδαλα, ζάχαρη, νερό, σιρόπι ιμβερτοποιημένου 
σακχάρου), σιρόπι ζάχαρης, άμυλο ρυζιού, σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη, αλκοόλη, 

υγραντικό: ινβερτάση, πυκνωτικό μέσο: αραβικό κόμμι, χρώματα (E171,
E132, E141, E153), ζελατίνη, λάδι καρύδας

Ζάχαρη, φουντούκια, βούτυρο κακάο, μάζα κακάο, πλήρες γάλα σε σκόνη, άμυλο 
ρυζιού, πυκνωτικό μέσο: αραβικό κόμμι, χρωστικές: (E100, E132, E141, E171, E172), 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, φυσική αρωματική ύλη βανίλια. 

Σοκολάτα γάλακτος (45,6%) [ζάχαρη, πλήρες γάλα σε σκόνη, βούτυρο κακάο (20% 
τουλάχιστον),  κακαόμαζα, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, φυσικό άρωμα βανίλιας, 
στερεά κακάο: 32% τουλάχιστον], φράουλα ζαχαρωμένη (27%) [φράουλα, ζάχαρη, σιρόπι  
γλυκόζης-φρουκτόζης, αλεύρι ρυζιού, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, φυσική αρωματική 
ύλη], ζάχαρη (23%), βούτυρο κακάο, σταθεροποιητής: αραβικό κόμμι,  φυσική αρωματική 
ύλη, χρωστικές ύλες: διοξείδιο του τιτανίου, καροτένια, καρμίνες, κουρκουμίνη, εκχύλισμα 

σπιρουλίνας, μαλτοδεξτρίνη.

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από γλουτένη, ξηρούς 
καρπούς και γάλα

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από γλουτένη, ξηρούς 
καρπούς και γάλα

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από γλουτένη, ξηρούς 
καρπούς και γάλα

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη γλουτένης, 
γαλακτοκομικών προϊόντων και άλλων φρούτων/

καρπών με κέλυφος

Περιέχει γάλα, σόγια, καρπούς με κέλυφος και 
παράγωγά τους Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από 
άλλους καρπούς με κέλυφος, αραχίδες (φιστίκια 
αράπικα), δημητριακά που περιέχουν γλουτένη 

και αυγό.

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από γλουτένη, ξηρούς 
καρπούς και γάλα
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Φρουτοζελεδάκια Vegan 250γρ

Φρουτοζελεδάκια 250γρ

Πίτα φρούτου - Δαμάσκηνο με Αμύγδαλο
και Μαστιχέλαιο Χίου

Πίτα φρούτου - Κεράσι με Καρύδι

Πίτα φρούτου - Φράουλα με Καρύδι

Πίτα φρούτου - Πορτοκάλι με Σοκολάτα

Ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, νερό, πηκτίνη, κιτρικό οξύ, κιτρικό νάτριο,
φυσική αρωματική ύλη, χρωστικές: E100, Ε160Α, Ε163, E141

 Ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, νερό, ασπράδι αυγού, πηκτωματογόνο: πηκτίνη, κιτρικό οξύ, 
κιτρικό νάτριο, φυσική αρωματική ύλη, χρωστικές:(21001: Ε160Α, Ε163, E141) (21002: Ε100, 

Ε163) (21003: Ε141, Ε163) (21004: Ε163, E141) (21005: Ε100, Ε163)

Δαμάσκηνο (48%), ζάχαρη, αμύγδαλο (8%), χυμός λεμονιού, μαστιχέλαιο Χίου (0,05%), 
όστια (αλεύρι σίτου, άμυλο, ηλιέλαιο, αλάτι)

Κεράσι (52%) , ζάχαρη, καρύδι (8%) , χυμός λεμονιού, όστια (αλεύρι σίτου, άμυλο, ηλιέλαιο, 
αλάτι)

Φράουλα (51%), ζάχαρη, καρύδι (10%) , χυμός λεμονιού, όστια (αλεύρι σίτου, άμυλο, 
ηλιέλαιο, αλάτι)

Πορτοκάλι (50%), ζάχαρη, σοκολάτα (7,5%) (μάζα κακάο, ζάχαρη, βούτυρο κακάο, 
γαλακτοματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, αρωματική ύλη: βανιλλίνη), χυμός λεμονιού, όστια 

(αλεύρι σίτου, άμυλο, ηλιέλαιο, αλάτι)

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από αυγό

Περιέχει αυγό

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη και από άλλους 
ξηρούς καρπούς

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη και από άλλους 
ξηρούς καρπούς

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη και από άλλους 
ξηρούς καρπούς

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς
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Πίτα φρούτου - Κυδώνι με Αμύγδαλο

Πίτα φρούτου - Μανταρίνι με Σουσάμι

Παστέλι Σουσάμι Μπουκιά
200γρ

Παστέλι Φυστίκι Μπουκιά
200γρ

Τραγανό Παστέλι
150γρ

Μείγμα του Αθλητή 
250γρ

Ζάχαρη, κυδώνι (40%), αμύγδαλο (6%), χυμός λεμονιού, κανέλα, όστια (αλεύρι σίτου, άμυλο, 
ηλιέλαιο, αλάτι)

Χιώτικο μανταρίνι (50%), ζάχαρη, σουσάμι (8%), χυμός λεμονιού, όστια
(αλεύρι σίτου, άμυλο, ηλιέλαιο, αλάτι)

Σουσάμι 57%, ζάχαρη, γλυκόζη, μέλι 2,4%, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 
αρωματική ύλη: βανιλλίνη. 

Φιστίκι (αραχίδες) 68%, ζάχαρη, γλυκόζη, μέλι 1,8%, ρυθμιστής οξύτητας:
κιτρικό οξύ, αρωματική ύλη: βανιλλίνη.    

Σουσάμι (67,5%), σιρόπι γλυκόζης, ζάχαρη καστανή, μέλι ανθέων (3.5%), αλάτι.

15% κάσιους ωμό 320W Βιετνάμ, 15% φουντουκόψιχα ωμή Τουρκίας, 25%
σταφίδα ξανθιά Τουρκίας συντηρητικό: διοξείδιο του θείου Ε220, 15%
cranberries χωρις ζάχαρη με χυμό μήλου Αμερικής, 15% καρυδόψιχα ½

Ουκρανίας, 15% αμυγδαλόψιχα ωμή Αμερικής

Γλυκίσματα

Γλυκίσματα

Σνακ & Αποξηραμένα

Σνακ & Αποξηραμένα

Σνακ & Αποξηραμένα

Σνακ & Αποξηραμένα

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη και από άλλους 
ξηρούς καρπούς

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς

Περιέχει σουσάμι

Περιέχει φιστίκια αραχίδες, αλεύρι σίτου και αυγό

Περιέχει σουσάμι.
Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από αυγό, λακτόζη, 

γλουτένη, βρώμη, σόγια, ξηρούς καρπούς,
φιστίκια αραχίδες & διοξείδιο του θείου

Περιέχει αμύγδαλο, φουντούκι, κάσιους, καρύδι, 
διοξείδιο του θείου Ε220.

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από αραχίδες, 
σπόρους σουσαμιού και παράγωγά τους.
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Αποξηραμένα Cranberries 
250γρ

Αποξηραμένος Χουρμάς
250γρ

Αποξηραμένη Σταφίδα Ξανθιά
250γρ

Αποξηραμένη Παπάγια
250γρ

Αποξηραμένα Δαμάσκηνα
250γρ

Αποξηραμένα Βερίκοκα
250γρ

Cranberries, ζάχαρη, ηλιέλαιο

Χουρμάδες αποξηραμένοι με κουκούτσι, σιρόπι γλυκόζης, συντηρητικό:
σορβικό κάλιο

Σταφίδα, συντηρητικό: διοξείδιο του θείου Ε220

Παπάγια αποξηραμένη (61.99%), ζάχαρη (38%),
συντηρητικό: διοξείδιο του θείου (0,01%) (E223), ρυθμιστής

οξύτητας: Κιτρικό οξύ (E 330)

Δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσι αποξηραμένα, συντηρητικό:
σορβικό κάλιο (περιέχει φυσικά σάκχαρα)

Βερίκοκα αποξηραμένα, συντηρητικό διοξείδιο του
θείου, χωρις πρόσθετα σάκχαρα (περιέχει φυσικά σάκχαρα)

Σνακ & Αποξηραμένα

Σνακ & Αποξηραμένα

Σνακ & Αποξηραμένα

Σνακ & Αποξηραμένα

Σνακ & Αποξηραμένα

Σνακ & Αποξηραμένα

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από αραχίδες, καρπούς 
με κέλυφος, σπόρους σουσαμιού

και παράγωγά τους

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από αραχίδες, καρπούς 
με κέλυφος, σπόρους σουσαμιού και παράγωγά 

τους

Περιέχει διοξείδιο του θείου. Ενδέχεται να 
περιέχει ίχνη από αραχίδες, καρπούς με κέλυφος, 

σπόρους σουσαμιού και παράγωγά τους

Περιέχει διοξείδιο του θείου. Ενδέχεται να 
περιέχει ίχνη από αραχίδες, καρπούς με κέλυφος, 

σπόρους σουσαμιού και παράγωγά τους

Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από αραχίδες, καρπούς 
με κέλυφος, σπόρους σουσαμιού

και παράγωγά τους

Περιέχει διοξείδιο του θείου. Ενδέχεται να 
περιέχει ίχνη από αραχίδες, καρπούς με κέλυφος, 

σπόρους σουσαμιού και παράγωγά τους



ΤΡΟΦΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΚΑΙ ΧΥΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

Milkshake Στιγμής “Φιστίκι”
250γρ

Milkshake Στιγμής “Mango” 
250γρ

Milkshake Στιγμής “Κεράσι”
250γρ

Milkshake Καρύδα
250γρ

Milkshake Μπανάνα-Oreo
250γρ

Γρανίτα Στιγμής “Φράουλα”
250γρ

Ζάχαρη, σκόνη άπαχου γάλακτος, πηκτικό μέσο: κόμμι γκουάρ,
αλάτι, αρωματική ύλη, χλωροφύλλη.

Ζάχαρη, σκόνη άπαχου γάλακτος, πηκτικό μέσο: κόμμι γκουάρ,
αλάτι, αρωματική ύλη, χρωστική Ε110 (κίτρινο sunset)

Ζάχαρη, σκόνη άπαχου γάλακτος, πηκτικό μέσο: κόμμι γκουάρ,
αλάτι, αρωματική ύλη, χρωστική Ε163  (ανθοκυανίνη)

Ζάχαρη, σκόνη άπαχου γάλακτος. κόμμι γκουάρ, δεξτρόζη,
φυτικά αρώματα, αλάτι.

Ζάχαρη, άπαχο γάλα σε σκόνη, κόμμι γκουάρ, δεξτρόζη,
αρώματα, αλάτι, φυτική χρωστική Ε106.

Ζάχαρη, δεξτρόζη, αρωματικές ύλες, κόμμι γκουάρ, καρμίνιο, ταρταζίνη

Ροφήματα

Ροφήματα

Ροφήματα

Ροφήματα

Ροφήματα

Ροφήματα

Περιέχει λακτόζη

Περιέχει λακτόζη

Περιέχει λακτόζη

Περιέχει λακτόζη και ίχνη ξηρών καρπών 

Περιέχει λακτόζη και ίχνη ξηρών καρπών

Δεν περιέχονται αλλεργιογόνα
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Γρανίτα Στιγμής “Λεμόνι”
250γρ

Ζάχαρη, δεξτρόζη, αρωματικές ύλες, κόμμι γκουάρ, καρμίνιο, ταρταζίνηΡοφήματα Δεν περιέχονται αλλεργιογόνα

Γρανίτα Στιγμής “Καρπούζι”
250γρ

Ζάχαρη, δεξτρόζη, αρωματικές ύλες, κόμμι γκουάρ, καρμίνιο, ταρταζίνηΡοφήματα Δεν περιέχονται αλλεργιογόνα

Κρύο Τσάι Στιγμής “Λεμόνι”
250γρ

Μαλτιτόλη, μαλτοδεξτρίνη, εκχύλισμα τσαϊού, αρωματικές ύλες, κιτρικό οξύ, 
γλυκοζήτες στεβιόλης - ρεβίζιδιο α Ροφήματα Δεν περιέχονται αλλεργιογόνα

Κρύο Τσάι Στιγμής “Ροδάκινο”
250γρ

Μαλτιτόλη, μαλτοδεξτρίνη, εκχύλισμα τσαϊού, αρωματικές ύλες, κιτρικό οξύ, 
γλυκοζήτες στεβιόλης - ρεβίζιδιο α Ροφήματα Δεν περιέχονται αλλεργιογόνα

Σοκολατούχο Ρόφημα - Τζίντζερ & Κανέλα
250γρ

Ζάχαρη, κακάο σε σκόνη 25%, φυσικό άμυλο πατάτας, δεξτρόζη, γάλα πλήρες σε 
σκόνη, φυσικό τζίντζερ σκόνη 0,5%, φυσική κανέλα σκόνη 0,5%, αλάτι,

κόμμι γκουάρ (Ε412), ξανθάνη (Ε415), βανιλίνη
Ροφήματα Περιέχει φυσικά θειώδη. Ενδέχεται να περιέχει 

ίχνη από ξηρούς καρπούς, γλουτένη

Σοκολατούχο Ρόφημα - Πορτοκάλι
250γρ

Ζάχαρη, κακάο σε σκόνη 31%, φυσικό άμυλο πατάτας, δεξτρόζη,
έλαιο πορτοκαλιού 0,4%, αλάτι, κόμμι γκουάρ (Ε412), ξανθάνη (Ε415)Ροφήματα Περιέχει φυσικά θειώδη. Ενδέχεται να περιέχει 

ίχνη από ξηρούς καρπούς, γλουτένη και γάλα
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Σοκολατούχο Ρόφημα - Καραμέλα
250γρ

Ζάχαρη, κακάο σε σκόνη 25%, φυσικό άμυλο πατάτας, δεξτρόζη, γάλα πλήρες 
σε σκόνη, άρωμα καραμέλα 0,8%, αλάτι, κόμμι γκουάρ (Ε412), ξανθάνη (Ε415), 

βανιλίνη, κανέλα
Ροφήματα Περιέχει φυσικά θειώδη. Ενδέχεται να περιέχει 

ίχνη από ξηρούς καρπούς, γλουτένη

Σοκολατούχο Ρόφημα - Φουντούκι
250γρ

Ζάχαρη, κακάο σε σκόνη 25%, φυσικό άμυλο πατάτας, δεξτρόζη, γάλα πλήρες σε 
σκόνη, άρωμα φουντούκι 0,5%, αλάτι, κόμμι γκουάρ (Ε412), ξανθάνη (Ε415)Ροφήματα Περιέχει φυσικά θειώδη. Ενδέχεται να περιέχει 

ίχνη από ξηρούς καρπούς, γλουτένη

Σοκολατούχο Ρόφημα - Μπανάνα
250γρ

Ζάχαρη, κακάο 32%, άπαχο γάλα σε σκόνη, δεξτρόζη,
κόμμι γκουάρ, αρώματα, αλάτιΡοφήματα Περιέχει λακτόζη και ίχνη ξηρών καρπών

Σοκολατούχο Ρόφημα - Φράουλα
250γρ

Ζάχαρη, κακάο 32%, άπαχο γάλα σε σκόνη, δεξτρόζη,
κόμμι γκουάρ, αρώματα, αλάτιΡοφήματα Περιέχει λακτόζη και ίχνη ξηρών καρπών

Σοκολατούχο Ρόφημα - Καρύδα
250γρ

Ζάχαρη, κακάο 32%, άπαχο γάλα σε σκόνη, δεξτρόζη, κόμμι γκουάρ, φυτικά 
αρώματα, αλάτιΡοφήματα Περιέχει λακτόζη και ίχνη ξηρών καρπών

Σοκολατούχο Ρόφημα - Χωρίς Ζάχαρη
(69% κακάο) | 250γρ

Κακάο 41%, ερυθριτόλη, άμυλο, αλάτι, γλυκαντική ύλη: σουκραλόζη,
αρωματική ύλη, αντισυσσωματωτικό: ανθρακικά άλατα μαγνησίουΡοφήματα

Περιέχει φυσικά θειώδη. Ενδέχεται να περιέχει 
ίχνη γάλακτος, σόγιας και ξηρών καρπών
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Σοκολατούχο Ρόφημα
Bitter Σοκολάτα 250γρ

Σοκολάτα 85% (ζάχαρη, αποβουτυρωμένο κακάο 38%), άμυλο, αρωματικές ύλες, 
αλάτι, γαλακτωματοποιητής: καραγενάνη, αντισυσσωματωτικό: ανθρακικά άλατα 

μαγνησίου, στερεά κακάο 32% τουλάχιστον
Ροφήματα Περιέχει φυσικά θειώδη. Ενδέχεται να περιέχει 

ίχνη από ξηρούς καρπούς, γλουτένη

Σοκολατούχο Ρόφημα 
Κλασική Σοκολάτα 250γρ

Σοκολάτα σε σκόνη 86% (ζάχαρη, δεξτρόζη, αποβουτυρωμένο κακάο 32%), άμυλο, 
αρωματικές ύλες, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: καραγενάνη, αντισυσσωματωτικό: 

ανθρακικά άλατα μαγνησίου, στερεά κακάο 28% τουλάχιστον
Ροφήματα Περιέχει φυσικά θειώδη. Ενδέχεται να περιέχει 

ίχνη γάλακτος, σόγιας και ξηρών καρπών

Σοκολατούχο Ρόφημα
Λευκή Σοκολάτα 250γρ

Ζάχαρη, γάλα άπαχο σε σκόνη,  φυσικό άμυλο πατάτας,  τροποποιημένο
άμυλο (gmo free), μαλτοδεξτρίνη, λευκή σοκολάτα 5,2%, (βούτυρο κακάο, γάλα 

πλήρες σε σκόνη, ορός γάλακτος, λεκιθίνη), δεξτρόζη, άρωμα λεύκη, αλάτι, κόμμι 
γκουάρ (Ε412), ξανθάνη (Ε415), αρώματα, βανιλίνη.

Ροφήματα Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς, 
γλουτένη

Χύμα Κακάο Ρόφημα
250γρ

Κακάο σε σκόνη 45,5%, ζάχαρη, φρουκτόζη, φυσικό άμυλο πατάτας,
βανιλίνη, αλάτι, κόμμι γκουάρ (Ε412), ξανθάνη (Ε415), άρωμα βανίλια.Ροφήματα Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς, 

γλουτένη

Μαρμελάδα Φράουλα Χωρίς Ζάχαρη  
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Φράουλα 75%, χυμός σταφυλιού, χυμός λεμονιού. Παρασκευάζεται από 75γρ. 
φρούτου σε 100γρ. Γλυκίσματα Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από κουκούτσια

Μαρμελάδα Μήλο με σταφίδες Χωρίς Ζάχαρη  
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Μήλο 75%, σταφίδες 5%, κανέλα, χυμός σταφυλιού, χυμός λεμονιού. 
Παρασκευάζεται από 75γρ. φρούτου σε 100γρ. Γλυκίσματα Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από κουκούτσια
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Μαρμελάδα Βερίκοκο Χωρίς Ζάχαρη 
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Βερίκοκο 75%, χυμός σταφυλιού, χυμός λεμονιού. Παρασκευάζεται από 75γρ. 
φρούτου σε 100γρ. Γλυκίσματα Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από κουκούτσια

Μαρμελάδα Δαμάσκηνο Χωρίς Ζάχαρη 
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Δαμάσκηνο 75%, χυμός σταφυλιού, χυμός λεμονιού. Παρασκευάζεται από 75γρ. 
φρούτου σε 100γρ.Γλυκίσματα Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από κουκούτσια

Κρέμα Φουντουκιού Χωρίς Ζάχαρη 
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Μαλτιτόλη και γλυκοζίτες στεβιόλης (εκχύλισμα του φυτού στέβια), φυτικά 
έλαια (ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο, φοινικέλαιο σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), 
πάστα φουντουκιού 13%, κακάο άπαχο σε σκόνη 10%, γάλα πλήρες σκόνη, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, αρωματικές ύλες
Γλυκίσματα Ενδέχεται να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών και 

σουσαμιού

Κρέμα Ταχίνι-Κακάο
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Ταχίνι (αλεσμένο σουσάμι) 52%, ζάχαρη, αποβουτυρωμένο κακάο 8%, φυτικά 
έλαια (ηλιέλαιο ή/και βαμβακέλαιο, φοινικέλαιο σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας
Γλυκίσματα Ενδέχεται να περιέχει ίχνη λοιπών ξηρών καρπών 

και γάλακτος

Κρέμα Φουντουκιού Bitter
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Ζάχαρη, φυτικά έλαια (βαμβακέλαιο ή/και ηλιέλαιο σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), 
αποβουτυρωμένο κακάο σε σκόνη 16%, πολτός φουντουκιού 7%, βούτυρο κακάο, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, αρωματική ύλη
Γλυκίσματα Ενδέχεται να περιέχει ίχνη λοιπών ξηρών καρπών, 

γάλακτος και σουσαμιού

Λουκούμια Περγαμόντο
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Νερό, ζάχαρη, άμυλο, αμυλοσιρόπιο, κιτρικό οξύ, αρωματικές ύλες: περγαμόντο, 
χρωστικές ύλες: χλωροφύλληΓλυκίσματα Ενδέχεται να περιέχει ίχνη φυστικιού και άλλων 

ξηρών καρπών με κέλυφος
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Λουκούμια Τριαντάφυλλο 
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Νερό, ζάχαρη, άμυλο, αμυλοσιρόπιο, κιτρικό οξύ, αρωματικές ύλες: τριαντάφυλλο, 
χρωστικές ύλες: καρμίνιοΓλυκίσματα Ενδέχεται να περιέχει ίχνη φυστικιού και άλλων 

ξηρών καρπών με κέλυφος

Λουκούμια Βανίλια
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Νερό, ζάχαρη, άμυλο, αμυλοσιρόπιο, κιτρικό οξύ, αρωματικές ύλες: βανίλιαΓλυκίσματα Ενδέχεται να περιέχει ίχνη φυστικιού και άλλων 
ξηρών καρπών με κέλυφος

Λουκούμια Μαστίχα
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Νερό, ζάχαρη, άμυλο, αμυλοσιρόπιο, κιτρικό οξύ, αρωματικές ύλες: μαστιχέλαιοΓλυκίσματα Ενδέχεται να περιέχει ίχνη φυστικιού και άλλων 
ξηρών καρπών με κέλυφος

Γλυκό Κουταλιού Σύκο
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Σύκο 40%, ζάχαρη, χυμός λεμονιούΓλυκίσματα Δεν περιέχονται αλλεργιογόνα

Γλυκό Κουταλιού Πορτοκάλι 
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Πορτοκάλι 40%, ζάχαρη, χυμός λεμονιούΓλυκίσματα Δεν περιέχονται αλλεργιογόνα

Γλυκό Κουταλιού Κυδώνι
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Κυδώνι 50%, ζάχαρη, χυμός λεμονιούΓλυκίσματα Δεν περιέχονται αλλεργιογόνα



ΤΡΟΦΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΚΑΙ ΧΥΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

Γλυκό Κουταλιού Σταφύλι
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Σταφύλι 60%, ζάχαρη, χυμός λεμονιούΓλυκίσματα Δεν περιέχονται αλλεργιογόνα

Γλυκό Κουταλιού Περγαμόντο
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Περγαμόντο 40%, ζάχαρη, χυμός λεμονιούΓλυκίσματα Δεν περιέχονται αλλεργιογόνα

Γλυκό Κουταλιού Βύσσινο 
Καφεκοπτεία Λουμίδη

Βύσσινο 60%, ζάχαρη, χυμός λεμονιούΓλυκίσματα Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από κουκούτσια


