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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΣΧΑ 2021 
 

֍ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 500gr ΠΑΣΧΑ  
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ζάχαρη, νερό, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, παστεριωμένα ΑΥΓΑ, μαγιά 
αρτοποιίας, φυτικά λίπη και έλαια (φοινικέλαιο, στεαρίνη φοινικελαίου), αρτύματα, 
ΑΜΥΓΔΑΛΑ,  βελτιωτικό αρτοποιίας (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αντισυσσωματικό μέσο (ανθρακικό 
ασβέστιο), γαλακτωματοποιητής (εστέρες του μονο- και δι-ακετυλο- τρυγικού οξέος με 
μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων), βελτιωτικό αλεύρων (ασκορβικό οξύ), ένζυμα 
(ΣΙΤΟΥ)), αλάτι, γαλακτωματοποιητής : μονο- και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, 
συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο.  
  
Μπορεί να περιέχει ίχνη: άλλων ξηρών καρπών, σουσάμι, σόγια. 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ(100g) (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ (100g): 364 Kcal, 1521 Kj Ολικά Λιπαρά  12,2 g, 
εκ των οποίων κορεσμένα 7,3 g, Υδατάνθρακες 50,7 g, εκ των οποίων Σάκχαρα 18,8 g, 
Πρωτεΐνες 11,5 g, αλάτι  0,37 g. 
 
 

֍ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΕΦΑΛΙ ΚΟΚΚ/ΛΑΓΟΥ (ΖΥΜΗ 1000gr) 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ζάχαρη, νερό, ζαχαρόπαστα (ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, 
φοινικέλαιο, γλυκερίνη, νερό, γαλακτοματοποιητής: Ε471, σταθεροποιητές: Ε413, Ε466, 
άρωμα, συντηρητικό: σορβικό κάλιο),  ΑΥΓΑ, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, φυτικά λίπη και έλαια 
(φοινικέλαιο, στεαρίνη φοινικελαίου)  μαγιά, ΑΜΥΓΔΑΛΑ, αρτύματα, αλάτι, 
γαλακτωματοποιητής : Ε471, χυμός λεμονιού, Χρώμα (σιρόπι γλυκόζης, γλυκερόλη, 
προπυλενογλυκόλη, νερό, ζάχαρη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, αντιοξειδωτικό: Ε311, 
συντηρητικό (βενζοικό νάτριο, σορβικό κάλιο), πηκτικά μέσα (Ε1422, Ε1442, άγαρ - άγαρ), 
αντισυσσωματικό:  διοξείδιο του πυριτίου, ρυθμιστής οξύτητας:οξικό οξύ, χρωστικές 
(πονσώ  4R, λαμπρό κυανό FCF, κίτρινο της κινολίνης, ερυθρό allura AC, αζωρουμπίνη, 
καστανό ΗΤ, ταρτραζίνη, κίτρινο Sunset FCF) Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη 
δραστηριότητα και την προσοχή στα παιδιά), συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο.   
 
Μπορεί να περιέχει ίχνη: άλλων ξηρών καρπών, σουσάμι, θειωδών ενώσεων, σόγια. 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ(100g) (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ (100g): 369 Kcal, 1554 Kj Ολικά Λιπαρά  10,3 g, 
εκ των οποίων κορεσμένα 5,5 g, Υδατάνθρακες 59,47 g, εκ των οποίων Σάκχαρα 37,8 g, 
Πρωτεΐνες 8,8 g, αλάτι  0,21 g. 
 
 

֍ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΟΚ ΚΕΦ ΚΟΚΟΡ/ΛΑΓΟΥ (ΖΥΜΗ 1000gr)   
֍ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΟΚ ΚΕΦ ΚΟΚΟΡ/ΛΑΓΟΥ (ΖΥΜΗ 700gr) 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ζάχαρη, νερό, σοκολάτα (ζάχαρη, κακαόμαζα, βούτυρο κακάο, 

κακάο σκόνη, γαλ/ποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, άρωμα βανιλίνη) στερέα κάο 50% min, 

ζαχαρόπαστα (ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, φοινικέλαιο, γλυκερίνη, νερό, 

γαλακτοματοποιητής: Ε471, σταθεροποιητές: Ε413, Ε466, άρωμα, συντηρητικό: σορβικό 

κάλιο), ΑΥΓΑ, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, φυτικά λίπη και έλαια(φοινκέλαιο, στεαρίνη 

φοινικελαίου, μαγιά, ΑΜΥΓΔΑΛΑ, αρτύματα, αλάτι, γαλ/ποιητής: Ε471, χυμός λεμονιού, 

Χρώμα (σιρόπι γλυκόζης, γλυκερόλη, προπυλενογλυκόλη, νερό, ζάχαρη, ρυθμιστής 

οξύτητας: κιτρικό οξύ, αντιοξειδωτικό: Ε311, συντηρητικό (βενζοικό νάτριο, σορβικό κάλιο), 

πηκτικά μέσα (Ε1422, Ε1442, άγαρ - άγαρ), αντισυσσωματικό: διοξείδιο του πυριτίου, 

ρυθμιστής οξύτητας:οξικό οξύ, χρωστικές (πονσώ 4R, λαμπρό κυανό FCF, κίτρινο της 
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κινολίνης, ερυθρό allura AC, αζωρουμπίνη, καστανό ΗΤ, ταρτραζίνη, κίτρινο Sunset FCF 

Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και την προσοχή στα παιδιά)), 

συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο. 

 Μπορεί να περιέχει ίχνη: άλλων ξηρών καρπών, σουσάμι, θειωδών ενώσεων, αραχίδες. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ(100g) ΤΣΟΥΡΕΚΙΟΥ: Πρωτεΐνες 12,6 g, Υδατάνθρακες 46,3 g, εκ των 

οποίων Σάκχαρα 16 g, Ολικά Λιπαρά 13,3 g, εκ των οποίων κορεσμένα 7,0 g,Διαιτητικές ίνες 

2,7 g, αλάτι 0,3 g. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ (100g): 361 Kcal, 1515 Kj  

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ(100g) ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΦΙΓΟΥΡΑ: Πρωτεΐνες 4,8 g, Υδατάνθρακες 59,0g,  εκ των 

οποίων Σάκχαρα 43,0 g, Ολικά Λιπαρά 35,2 g, εκ των οποίων κορεσμένα 20,3g, Διαιτητικές 

ίνες 4,5 g, αλάτι 0,0 g. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ (100g): 563 Kcal, 2356 Kj 

 

֍ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 700gr  
֍ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 1kg  
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ζάχαρη, νερό, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδας, παστεριωμένα ΑΥΓΑ, μαγιά 
αρτοποιίας, φυτικά λίπη και έλαια (φοινικέλαιο, στεαρίνη φοινικελαίου), αρτύματα, 
ΑΜΥΓΔΑΛΑ,  βελτιωτικό αρτοποιίας (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αντισυσσωματικό μέσο (ανθρακικό 
ασβέστιο), γαλακτωματοποιητής (εστέρες του μονο- και δι-ακετυλο- τρυγικού οξέος με 
μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων), βελτιωτικό αλεύρων (ασκορβικό οξύ), ένζυμα 
(ΣΙΤΟΥ)), αλάτι, γαλακτωματοποιητής : μονο- και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, 
συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο.  Σοκολάτα (κακάο 50% κατ΄ελάχιστο, ζάχαρη, 
κακαόμαζα, βούτυρο  κακάο,σκόνη κακάο,γαλ/ποιητής:λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, άρωμα:βανίλιας).  
 
Μπορεί να περιέχει ίχνη: άλλων ξηρών καρπών, σουσάμι,  αραχίδες. 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ(100g) (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ (100g): 364 Kcal, 1521 Kj Ολικά Λιπαρά  12,2 g, 
εκ των οποίων κορεσμένα 7,3 g, Υδατάνθρακες 50,7 g, εκ των οποίων Σάκχαρα 18,8 g, 
Πρωτεΐνες 11,5 g, αλάτι  0,37 g. 
 
 

֍ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΕΠΙΚ ΚΡΕΜΑ ΚΑΚΑΟ 

֍ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 700gr ΕΠΙΚ ΜΑΥΡΗΣ ΣΟΚ  
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, επικάλυψη κρέμας κακάο 19% (ζάχαρη, πλήρες υδρογονωμένο 
φυτικό λίπος (φοινικοπυρηνέλαιο), κακάο σε σκόνη 11%, σοκολάτα (κακάο, ζάχαρη, 
κακαοόμαζα), ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ,  πλήρες ΓΑΛΑ σε σκόνη, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 
ΣΟΓΙΑΣ, αρωματική ύλη: βανιλλίνη), ζάχαρη, νερό, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, παστεριωμένα 
ΑΥΓΑ, μαγιά αρτοποιίας, υποκατάστατο λευκής σοκολάτας (ζάχαρη, πλήρως υδρογονωμένα 
φυτικά λίπη (φοινικοπυρηνέλαιο), αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ σε σκόνη 8%, ΛΑΚΤΟΖΗ, 
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη ηλιελαίου), σιρόπι γλυκόζης, παράγοντας επικάλυψης 
(E904), άρωμα (βανιλίνη)), επικάλυψη λευκής κρέμας (ζάχαρη, φυτικά λίπη και έλαια 
(πλήρες υδρογονωμένο φυτικό λίπος (φοινικοπυρηνέλαιο), φοινικέλαιο), άπαχο ΓΑΛΑ  σε 
σκόνη, πλήρες ΓΑΛΑ σε σκόνη, ορός  ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε σκόνη, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 
ηλιελαίου, λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αρώματα), φυτικά λίπη και έλαια (φοινικέλαιο, στεαρίνη 
φοινικελαίου), αρτύματα, βελτιωτικό αρτοποιίας (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, αντισυσσωματικό μέσο 
(ανθρακικό ασβέστιο), γαλακτωματοποιητής (εστέρες του μονο- και δι-ακετυλο- τρυγικού 
οξέος με μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων), βελτιωτικό αλεύρων (ασκορβικό οξύ), 
ένζυμα (ΣΙΤΟΥ)),  ΑΜΥΓΔΑΛΟ, αλάτι, γαλακτωματοποιητής :Ε471, συντηρητικό:Ε282. 
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Σοκολατένιο αυγό (στερεά κακάο 50% κατ΄ελάχιστο, ζάχαρη, κακαόμαζα, βούτυρο κακάο, 
σκόνη κακάο, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, άρωμα: βανιλλίνη).  
 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: σουσάμι, άλλους ξηρούς καρπούς, θειώδη, αραχίδες 
       
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ (100g): 389 Kcal, 1626 Kj Ολικά Λιπαρά  17,2 g, εκ των 
οποίων κορεσμένα 13,1 g, Υδατάνθρακες 48,2 g, εκ των οποίων Σάκχαρα 24,8 g, Πρωτεΐνες 
9,1 g, αλάτι 0,30 g 
 
 

֍ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΕΠΙΚ ΛΕΥΚΗ ΚΡΕΜΑ  
֍ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 700gr ΕΠΙΚ ΛΕΥΚΗΣ ΣΟΚ 

Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, επικάλυψη λευκής κρέμας  19% (ζάχαρη, φυτικά λίπη και έλαια 

(πλήρες υδρογονωμένοφυτικό λίπος (φοινικοπυρηνέλαιο), φοινικέλαιο), άπαχο ΓΑΛΑ  σε 

σκόνη, πλήρες ΓΑΛΑ σκόνη, ορός  ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε σκόνη, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 

ηλιελαίου, λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αρώματα), ζάχαρη, νερό, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, παστεριωμένα 

ΑΥΓΑ, μαγιά αρτοποιίας, υποκατάστατο σοκολάτας (ζάχαρη, πλήρως υδρογονωμένα φυτικά 

λίπη (φοινικοπυρηνέλαιο), μειωμένα λιπαρά σκόνη κακάο 16%, γαλακτωματοποιητής 

(λεκιθίνη ηλιελαίου), σιρόπι γλυκόζης, άρωμα (βανιλίνη)), επικάλυψη κρέμας κακάο 

(ζάχαρη, πλήρες υδρογονωμένο φυτικό λίπος (φοινικοπυρηνέλαιο), κακάο σε σκόνη 11%, 

σοκολάτα (κακάο, ζάχαρη, κακαοόμαζα), ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ,  πλήρες ΓΑΛΑ σε σκόνη, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αρωματική ύλη: βανιλλίνη), φυτικά λίπη και έλαια 

(φοινικέλαιο, στεαρίνη φοινικελαίου), αρτύματα, βελτιωτικό αρτοποιίας (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, 

αντισυσσωματικό μέσο (ανθρακικό ασβέστιο), γαλακτωματοποιητής (εστέρες του μονο- και 

δι-ακετυλο- τρυγικού οξέος με μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων), βελτιωτικό 

αλεύρων (ασκορβικό οξύ), ένζυμα (ΣΙΤΟΥ)),  ΑΜΥΓΑΛΟ, αλάτι, γαλακτωματοποιητής:Ε471, 

συντηρητικό: Ε282. Σοκολατένιο αυγό (στερεά κακάο 50% κατ΄ελάχιστο, ζάχαρη, 

κακαόμαζα, βούτυρο κακάο, σκόνη κακάο, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, άρωμα: 

βανιλλίνη)  

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: σουσάμι, άλλους ξηρούς καρπούς, θειώδη, αραχίδες 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ (100g): 391 Kcal, 1632 Kj Ολικά Λιπαρά  16,9 g, εκ των 
οποίων κορεσμένα 12,7 g, Υδατάνθρακες 49,5 g, εκ των οποίων Σάκχαρα 26,1 g, Πρωτεΐνες 
9,2 g, αλάτι 0,31 g.  
 
 

֍ EASTER COOKIES ΒΑΝΙΛΙΑΣ 300gr 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ζάχαρη άχνη, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, μαργαρίνη (φοινικέλαιο, 
φοινικοπυρηνέλαιο, ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ, νερό, γαλακτωματοποιητής: μόνο- και δίγλυκερίδια των 
λιπαρών οξέων, αλάτι, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 
άρωμα, χρωστική: καροτίνη), παστεριωμένο ΑΥΓΟ πλήρες, κρέμα ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ξύσμα 
πορτοκαλιού, χυμός πορτοκάλι, διογκωτική ύλη (άμυλο αραβοσίτου, δισόξινο 
πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο), γαλακτωματ/τής: μόνο- και δίγλυκερίδια 
των λιπαρών οξέων, πάστα πορτοκαλιού: (φλούδες πορτοκαλιού (35%), νερό, σιρόπι 
γλυκόζης, πηκτικό μέσο: τροποποιημένο άμυλο E1422, αρώματα, παράγοντες οξίνισης: 
κιτρικό οξύ, κιτρικό νάτριο, χρωστικές: β-καροτένιο E 160, καρμίνιο Ε 120, συντηρητικό: 
σορβικό κάλιο, σταθεροποιητής : agar άγαρ, κόμμι ξανθάνης), γαλακτωματοποιητής: μόνο- 
και δίγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, άρωμα: βανιλλίνη. 
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Μπορεί να περιέχει ίχνη από: ξηρούς καρπούς, σουσάμι, φιστίκια, σινάπι, θειώδεις 
ενώσεις 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1976 Kj, 473 Kcal, Ολικά Λιπαρά 24,0 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 14,5 g, Υδατάνθρακες 59,3 g εκ των οποίων Σάκχαρα 18,2 g, Πρωτεΐνες 6,1 g, 
Αλάτι 0,58 g 
 
 

֍ EASTER COOKIES ΚΑΝΕΛΑΣ 300gr 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ζάχαρη, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, μαργαρίνη (φοινικέλαιο, 

φοινικοπυρηνέλαιο, ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ, νερό, γαλακτωματοποιητής: μόνο- και δίγλυκερίδια των 

λιπαρών οξέων, αλάτι, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

άρωμα, χρωστική: καροτίνη), παστεριωμένο ΑΥΓΟ, παστεριωμένος ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ, κρέμα 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, νερό, διογκωτικός παράγοντας (E450i, E500ii, άμυλο αραβοσίτου), κανέλα 0,5%, 

γαλακτωματοποιητής: Ε471, αρωματική ύλη: βανιλίνη  

Μπορεί να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς, σουσάμι, θειώδεις ενώσεις.  
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1930 kJ, 459 kcal, Ολικά Λιπαρά 23,8 g, εκ των οποίων 

κορεσμένα 14,2 g, Υδατάνθρακες 53,6 g εκ των οποίων Σάκχαρα 16,2 g, Πρωτεΐνες 8,6 

g,Αλάτι 0,55g  

 
 

֍ EASTER COOKIES ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ 300gr 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, μαργαρίνη (φοινικέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο, ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ, νερό, 
γαλακτωματοποιητής: μόνο- και δίγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, αλάτι, συντηρητικό: 
σορβικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, άρωμα, χρωστική: καροτίνη), ζάχαρη άχνη, 
ΣΟΥΣΑΜΙ 5%, ξύσμα πορτοκαλιού, χυμός πορτοκάλι, διογκωτική ύλη (δισόξινο 
πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, άμυλο αραβοσίτου), πάστα πορτοκαλιού: 
(φλούδες πορτοκαλιού (35%), νερό, σιρόπι γλυκόζης, πηκτικό μέσο: τροποποιημένο άμυλο 
E1422, αρώματα, παράγοντες οξίνισης: κιτρικό οξύ, κιτρικό νάτριο, χρωστικές: β-καροτένιο 
E 160, καρμίνιο Ε 120, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, σταθεροποιητής : άγαρ άγαρ, κόμμι 
ξανθάνης), γαλακτωματοποιητής: μόνο- και δίγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, άρωμα: 
βανιλλίνη 
 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγά, γάλα, ξηρούς καρπούς, φιστίκια, σινάπι, θειώδεις 
ενώσεις 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2140 Kj, 507 Kcal, Ολικά Λιπαρά 24,7 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 12,4 g, Υδατάνθρακες 63,3 g εκ των οποίων Σάκχαρα 14,3 g, Πρωτεΐνες 9,6 g, 
Αλάτι 0,85 g 
 
 

֍ EASTER COOKIES ΜΑΣΤΙΧΑ & ΜΑΧΛΕΠΙ 300gr 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, ζάχαρη,  παστεριωμένο ΑΥΓΟ, ΓΑΛΑ 

αγελάδος, ΣΟΥΣΑΜΙ, παστεριωμένος ΚΡΟΚΟΣ ΑΥΓΟΥ, επιδόρπιο ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ 

(αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ αγελάδος, αποβουτυρωμένο συμπυκνωμένο ΓΑΛΑ αγελάδος, 

φυτικά λιπαρά (φοινικοπυρηνέλαιο), πρωτεϊνες ΓΑΛΑΚΤΟΣ, τροποποιημένο άμυλο 

αραβοσίτου και ταπιόκας, καλλιέργεια γιαούρτης, σταθεροποιητής: ζελατίνη 0,2%, 

συντηρητικό: σορβικό κάλιο), αρτύματα (0,8% μαχλέπι, 0,03 μαστίχα), διογκωτικός 



5 
 

παράγοντας (E450i, E500ii, άμυλο αραβοσίτου), σόδα διττανθρακική, άμυλο αραβοσίτου, 

γαλακτωματοποιητής: Ε471, αρωματική ύλη: βανιλίνη 

Μπορεί να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς, σόγια, θειώδεις ενώσεις.  
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1927 kJ, 460 kcal, Ολικά Λιπαρά 25,0 g, εκ των οποίων 
κορεσμένα 15,3 g, Υδατάνθρακες 52,0 g εκ των οποίων Σάκχαρα 20,9 g, Πρωτεΐνες 7.6 
g,Αλάτι 0.63g  
 
 

֍ ΣΟΚ ΑΥΓΟ ΛΕΥΚΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ 

Συστατικά: Σοκολάτα λευκή (Ζάχαρη, υδρωγονωμένα φυτικά λιπαρά, (φοινικοπυρηνέλαιο), 

ΓΑΛΑ σκόνη πλήρες, ορός ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε σκόνη, άμυλο αραβοσίτου, γαλακτ/ποιητής : 

λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, βούτυρο κακάο (Στερεά κακάο 34% min). Ζαχαρόπαστα (ζάχαρη, σιρόπι 

γλυκόζης, φοινικέλαιο, γλυκερίνη, νερό, γαλακτοματοποιητής: Ε471, σταθεροποιητές: Ε413, 

Ε466, άρωμα, συντηρητικό: Ε202),  ΑΥΓΟ, κονιάκ (περιέχει ΘΕΙΩΔΗ), χρωστικές (σιρόπι 

γλυκόζης, γλυκερόλη, προπυλενογλυκόλη, νερό, ζάχαρη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 

αντιοξειδωτικό: Ε311, συντηρητικό (βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο), πηκτικά μέσα (Ε1422, 

Ε1442, άγαρ- άγαρ), αντισυσσωματικό: διοξείδιο του πυριτίου, ρυθμιστής οξύτητας: οξικό 

οξύ, χρωστικές(πονσώ 4R,λαμπρό κυανό FCF, κίτρινο της κινολίνης, ερυθρό allura AC, 

αζωρουμπίνη, καστανό ΗΤ, ταρτραζίνη, κίτρινο Sunset FCF, πράσινο S, μπορεί να έχει 

επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και την προσοχή στα παιδιά)), χυμό λεμονιού, 

άρωμα: βανιλλίνη. 

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: Αραχίδες, ξηρούς καρπούς, σουσάμι, γλουτένη. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ(100g) : ΕΝΕΡΓΕΙΑ 573 Kcal, 2401 Kj Ολικά Λιπαρά 36,2 g, εκ των  οποίων 

κορεσμένα 34,8 g, Υδατάνθρακες 59,8 g, εκ των οποίων Σάκχαρα 57,9 g, Πρωτεΐνες 1,9 g, 

αλάτι 0,003 g 

 

֍ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ ΑΥΓΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΡΔΙΕΣ 
֍ ΣΟΚ ΑΥΓΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙ 
֍ ΣΟΚ ΑΥΓΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙ CRAZY 
֍ ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ ΑΥΓΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΥΑ ΦΙΟΓΚΟΣ   
֍ ΣΟΚ ΑΥΓΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΠΑΚΙ 
֍ ΣΟΚ ΑΥΓΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ BABY CHICKEN 
֍ ΣΟΚ ΑΥΓΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ PLAY DOG 
֍ ΣΟΚ ΑΥΓΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ MINIE 
֍ ΣΟΚ ΑΥΓΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ MICKEY 
֍ ΣΟΚ ΑΥΓΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΘΙΣΜΕΝΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 
֍ ΣΟΚ ΑΥΓΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ PINK ROMANTIC RABBIT 
֍ ΣΟΚ ΑΥΓΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΚΟΥΤΙ 
Συστατικά: Σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, κακαόμαζα, ΓΑΛΑ πλήρες και 

άπαχο σκόνη, γαλ/της: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αλάτι, άρωμα: βανιλλίνη, στερεά κακάο: 30 % min). 

Ζαχαρόπαστα (ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, φοινικέλαιο, γλυκερίνη, νερό, 

γαλακτοματοποιητής: Ε471, σταθεροποιητές: Ε413, Ε466, άρωμα, συντηρητικό: Ε202),  

ΑΥΓΟ, κονιάκ (περιέχει ΘΕΙΩΔΗ), χρωστικές (σιρόπι γλυκόζης, γλυκερόλη, 

προπυλενογλυκόλη, νερό, ζάχαρη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, αντιοξειδωτικό: Ε311, 
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συντηρητικό (βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο), πηκτικά μέσα (Ε1422, Ε1442, άγαρ- άγαρ), 

αντισυσσωματικό: διοξείδιο του πυριτίου, ρυθμιστής οξύτητας: οξικό οξύ, χρωστικές(πονσώ 

4R,λαμπρό κυανό FCF, κίτρινο της κινολίνης, ερυθρό allura AC, αζωρουμπίνη, καστανό ΗΤ, 

ταρτραζίνη, κίτρινο Sunset FCF, μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και 

την προσοχή στα παιδιά)), χυμό λεμονιού, άρωμα: βανιλλίνη. 

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αραχίδες, ξηρούς καρπούς, σουσάμι, γλουτένη. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ(100g) : ΕΝΕΡΓΕΙΑ 571 Kcal, 2388 Kj Ολικά Λιπαρά 36,1 g, εκ των  οποίων 

κορεσμένα 21,4 g, Υδατάνθρακες 54,8 g, εκ των οποίων Σάκχαρα 49,6 g, Πρωτεΐνες 7,4 g, 

αλάτι 0,54 g 

 

֍ EASTER ΜΠΙΣΚΟΤΟΣΠΙΤΟ ΜΕΓΑΛΟ  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μπισκότο (Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ΒΟΥΤΥΡΟ, ζάχαρη άχνη, μαργαρίνη (φοινικέλαιο, 

ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ, νερό, γαλακτωματοποιητής: μόνο- και δίγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, αλάτι, 

συντηρητικό: σορβικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, άρωμα, χρωστική: καροτίνη), 

κακάο, παστεριωμένο ΑΥΓΟ, διογκωτική ύλη (δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο 

ανθρακικό νάτριο, άμυλο αραβοσίτου), νερό, γαλακτοματοποιητής: μονο και διγλυκερίδια 

των λιπαρών οξέων, άρωμα: βανιλίνη), πάστα ζάχαρης (ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, 

φοινικέλαιο, γλυκερίνη, νερό, γαλακτοματοποιητής: μονο και διγλυκερίδια των λιπαρών 

οξέων, σταθεροποιητές: Ε413, Ε466, άρωμα, συντηρητικό: σορβικό κάλιο), ζάχαρη άχνη, 

μασμέλο (σιρόπι γλυκόζης – φρουκτόζης, ζάχαρη, νερό, πηκτικός παράγοντας: ζελατίνη, 

άμυλο αραβοσίτου, χρωστικές: Ε133, αρωματικές ύλες), παστεριωμένο ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ, 

χυμό λεμονιού, άρωμα βανιλίνη), χρώμα (σιρόπι γλυκόζης, γλυκερόλη, προπυλενογλυκόλη, 

νερό, ζάχαρη, ρυθμιστής οξύτητας: οξικό οξύ, κιτρικό οξύ, αντιοξειδωτικό: Ε311, 

συντηρητικό (βενζοικό νάτριο, σορβικό κάλιο), πηκτικά μέσα (Ε1422, Ε1442, άγαρ – άγαρ),  

αντισυσσωματικό:διοξείδιο του πυριτίου, χρωστικές (πονσώ 4R, λαμπρό κυανό FCF, κίτρινο 

της κινολίνης, ερυθρό allura AC, αζωρουμπίνη, καστανό ΗΤ, ταρτραζίνη, κίτρινο Sunset 

FCF)). Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και τη προσοχή στα παιδιά.  

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: ξηρούς καρπούς, θειώδη, σουσάμι 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ(100g) ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1881 Kj 444 Kcal, Ολικά Λιπαρά 19,4 g εκ των οποίων 

κορεσμένα 11,7 g, Υδατάνθρακες 63,3 g εκ των οποίων Σάκχαρα 37,9 g, Πρωτεΐνες  5,5 g, 

Αλάτι  0,17 g 

 

֍ EASTER ΜΠΙΣΚΟΤΟΣΠΙΤΟ ΜΙΚΡΟ  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μπισκότο (Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ΒΟΥΤΥΡΟ, ζάχαρη άχνη, μαργαρίνη (φοινικέλαιο, 

ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ, νερό, γαλακτωματοποιητής: μόνο- και δίγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, αλάτι, 

συντηρητικό: σορβικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, άρωμα, χρωστική: καροτίνη), 

κακάο, παστεριωμένο ΑΥΓΟ, διογκωτική ύλη (δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο 

ανθρακικό νάτριο, άμυλο αραβοσίτου), νερό, γαλακτοματοποιητής: μονο και διγλυκερίδια 

των λιπαρών οξέων, άρωμα: βανιλίνη), πάστα ζάχαρης (ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, 

φοινικέλαιο, γλυκερίνη, νερό, γαλακτοματοποιητής: μονο και διγλυκερίδια των λιπαρών 

οξέων, σταθεροποιητές: Ε413, Ε466, άρωμα, συντηρητικό: σορβικό κάλιο), ζάχαρη άχνη, 

παστεριωμένο ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ, χυμό λεμονιού, άρωμα βανιλίνη), χρώμα (σιρόπι γλυκόζης, 
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γλυκερόλη, προπυλενογλυκόλη, νερό, ζάχαρη, ρυθμιστής οξύτητας: οξικό οξύ, κιτρικό οξύ, 

αντιοξειδωτικό: Ε311, συντηρητικό (βενζοικό νάτριο, σορβικό κάλιο), πηκτικά μέσα (Ε1422, 

Ε1442, άγαρ – άγαρ),  αντισυσσωματικό: διοξείδιο του πυριτίου, χρωστικές (πονσώ 4R, 

λαμπρό κυανό FCF, κίτρινο της κινολίνης, ερυθρό allura AC, αζωρουμπίνη, καστανό ΗΤ, 

ταρτραζίνη, κίτρινο Sunset FCF)). Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και 

τη προσοχή στα παιδιά. 

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: ξηρούς καρπούς, θειώδη, σουσάμι 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ(100g) ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1829 Kj 429 Kcal, Ολικά Λιπαρά 16,4 g εκ των οποίων 

κορεσμένα 9,8 g, Υδατάνθρακες 68,0 g εκ των οποίων Σάκχαρα 48,1 g, Πρωτεΐνες  4,2 g, 

Αλάτι  0,13 g 

 

֍ ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ (ΣΥΣΚ) 
֍ ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙ (ΣΥΣΚ) 
֍ ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΖΩΑΚΙΑ (ΣΥΣΚ) 
֍ ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑΣ BUNNY LOLLIPOP (ΣΥΣΚ) 
֍ ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑΣ CUTE CHICKEN (ΣΥΣΚ) 
֍ ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑΣ EASTER BUNNY PACK (ΣΥΣΚ) 
֍ ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑΣ EASTER BUNNY ΓΥΑΛ.ΠΙΑΤΑΚΙ (ΣΥΣΚ) 
֍ ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑΣ EASTER EGG ΓΥΑΛ.ΠΙΑΤΑΚΙ (ΣΥΣΚ) 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μπισκότο (Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ΒΟΥΤΥΡΟ, ζάχαρη άχνη, μαργαρίνη (φοινικέλαιο, 

φοινικοπυρηνέλαιο, ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ, νερό, γαλακτωματοποιητής: Ε471, αλάτι, συντηρητικό: 

Ε202, ρυθμιστής οξύτητας: Ε330, άρωμα, χρωστική: καροτίνη), παστεριωμένο ΑΥΓΟ, 

διογκωτική ύλη (Ε450i, E500ii, άμυλο αραβοσίτου), νερό, γαλακτοματοποιητής: Ε471, 

άρωμα: βανιλίνη), πάστα ζάχαρης (ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, φοινικέλαιο, γλυκερίνη, νερό, 

γαλακτοματοποιητής: Ε471, σταθεροποιητές: Ε413, Ε466, άρωμα, συντηρητικό: Ε202), 

χρώμα (σιρόπι γλυκόζης, γλυκερόλη, προπυλενογλυκόλη, νερό, ζάχαρη, ρυθμιστής 

οξύτητας: Ε260, Ε330, αντιοξειδωτικό: Ε311, συντηρητικό (Ε211, Ε202), πηκτικά μέσα 

(Ε1422, Ε1442, άγαρ – άγαρ),  αντισυσσωματικό: διοξείδιο του πυριτίου, χρωστικές (E124, 

E133, E104, E129, E122, E155, Ε102, E110)). Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη 

δραστηριότητα και τη προσοχή στα παιδιά. 

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: ξηρούς καρπούς, θειώδεις ενώσεις, σουσάμι. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ(100g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1910 kj / 449 Kcal, Ολικά Λιπαρά 19,0 g εκ των οποίων 

κορεσμένα 11,8 g, Υδατάνθρακες 66,6 g εκ των οποίων Σάκχαρα 43,0 g, Πρωτεΐνες 4,5 g, 

Αλάτι 0,17 

 

֍ ΠΑΣΧ ΣΥΣΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ EASTER 
֍ ΠΑΣΧ ΣΥΣΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΛΑΘΑΚΙ 
֍ ΠΑΣΧ ΣΥΣΚ ΤΣΟΧΙΝΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ 
֍ ΠΑΣΧ ΣΥΣΚ CHICKEN WOOD NATURAL 
֍ ΠΑΣΧ ΣΥΣΚ RABBIT NATURE 
֍ ΠΑΣΧ ΣΥΣΚ BOX CHICKEN WOOD 
֍ ΠΑΣΧ ΣΥΣΚ BAG RABBIT 
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σοκολάτα γάλακτος (45%): (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, πλήρες ΓΑΛΑ σκόνη, 

κακαόμαζα, ορός ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτωμ/τής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αρωματική ύλη: βανίλια). 

Στερεά κακάο: 28% τουλάχιστον. Γέμιση: Κρέμα φουντουκιού 55% (ζάχαρη, μερικώς 

υδρογονωμένα φυτικά έλαια και λιπαρά(φοινικέλαιο και φοινικοπυρηνέλαιο), ορός 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ σκόνη, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ(σιμιγδάλι καλαμποκιού, σιμιγδάλι ΣΙΤΟΥ, σιμιγδάλι ρυζιού, 

ζάχαρη, εκχύλισμα βύνης ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ, αλάτι), ΛΑΚΤΟΖΗ, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ 4%, 

αποβουτυρωμένο κακάο σε σκόνη, αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ σκόνη, γαλακτωμ/τής: λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ, αρωματική ύλη: βανίλια). 

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: άλλους ξηρούς καρπούς, αραχίδες, αυγό, σουσάμι 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ(100g) :  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 487Kcal, 2050Kj  Ολικά Λιπαρά 29,1g, εκ των οποίων 

κορεσμένα 20,5g, Υδατάνθρακες 75 g, εκ των οποίων Σάκχαρα 63,3g, Πρωτεΐνες 4,4 g,αλάτι 

0,63 g. 


