
 
 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
 
 
֍  ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 600gr 
 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, σιρόπι γλυκόζης (ζάχαρη, νερό, γλυκόζη, συντηρητικό: σορβικό 
κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, άρωμα: βανιλλίνη), ηλιέλαιο, χυμός πορτοκάλι, 
νερό, μέλι 3,7%,  ΚΑΡΥΔΙ 2,5%, ξύσμα πορτοκαλιού, διογκωτική ύλη (δισόξινο 
πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, άμυλο αραβοσίτου), σιμιγδάλι ΣΙΤΟΥ, 
πάστα πορτοκαλιού: (φλούδες πορτοκαλιού (35%), νερό, σιρόπι γλυκόζης, πηκτικό μέσο: 
τροποποιημένο άμυλο E1422, αρώματα, παράγοντες οξίνισης: κιτρικό οξύ, κιτρικό νάτριο, 
συντηρητικό: σορβικό κάλιο, βενζοικό νάτριο, σταθεροποιητής : άγαρ άγαρ, κόμμι ξανθάνης, 
χρωστικές: β-καροτένιο, καρμίνιο), κανέλα, γαρύφαλο, μοσχοκάρυδο, αντιοξειδωτικό: 
ασκορβικό οξύ   

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγά, γάλα, σόγια, άλλους ξηρούς καρπούς, σινάπι, 
σουσάμι, αραχίδες, θειώδη. 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1823 Kj, 433 Kcal, Ολικά Λιπαρά 22,2 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 2,5 g, Υδατάνθρακες 53,8 g εκ των οποίων Σάκχαρα 19,8 g, Πρωτεΐνες 5,8 g, Αλάτι 
0,64 
 
֍ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ 450gr  
 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ζάχαρη, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, ΑΜΥΓΔΑΛΑ 8%, φυτικά λίπη και έλαια 
(φοινικέλαιο, πλήρως υδρογονωμένο φοινικέλαιο, χρωστική: β-καροτένιο),  άρωμα: 
βανιλλίνη.        
  
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: σόγια, αυγά, σουσάμι, άλλους ξηρούς καρπούς. 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2055 Kj, 492 Kcal, Ολικά Λιπαρά 24,1 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 12,3 g, Υδατάνθρακες 62,8 g εκ των οποίων Σάκχαρα 34,4 g, Πρωτεΐνες 6,7 g, Αλάτι 
0,001 
 

֍ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΜΠΙΣΚ OREO ΕΠΙΚ.ΛΕΥΚΗΣ ΚΡΕΜΑΣ 350gr 
 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, επικάλυψη λευκής κρέμας 28% (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), ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, μπισκότο κακάο με γέμιση (29%) 
κρέμα με άρωμα βανίλια (μπισκότο OREO) 10,5 % (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ζάχαρη, φυτικό έλαιο 
(φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένο κακάο σε σκόνη (4,5%), άμυλο ΣΙΤΟΥ, σιρόπι 
γλυκόζης-φρουκτόζης, διογκωτικά μέσα (όξινο ανθρακικό αμμώνιο, όξινο ανθρακικό κάλιο, 
όξινο ανθρακικό νάτριο), αλάτι, γαλακτωματοποιητές (λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, λεκιθίνη 
ηλιοτροπίου), άρωμα: βανιλλίνη),  ζάχαρη άχνη, φυτικά λίπη και έλαια (φοινικέλαιο, πλήρως 
υδρογονωμένο φοινικέλαιο, χρωστική: β-καροτένιο), αρωματική ύλη: βανιλλίνη. 
  

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



 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2434 Kj 589 Kcal, Ολικά Λιπαρά 33,2 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 22,3 g, Υδατάνθρακες 64,1 g εκ των οποίων Σάκχαρα 30,8 g, Πρωτεΐνες 7,1 g, 
Αλάτι 0,15 
 

֍ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΜΠΙΣΚ OREO ΕΠΙΚ.ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΚΑΟ (ΣΥΣΚ) 350gr 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, επικάλυψη κρέμας κακάο 26% (ζάχαρη, πλήρες εξευγενισμένο 
υδρογονωμένο φυτικό λίπος (φοινικοπυρηνέλαιο), φυτικό έλαιο (φοινικέλαιο), άπαχο ΓΑΛΑ  
σε σκόνη, πλήρες ΓΑΛΑ σε σκόνη, σοκολάτα (κακάο, ζάχαρη, κακαοόμαζα), ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αρωματική ύλη: βανιλλίνη), μπισκότο κακάο με 
γέμιση (29%) κρέμα με άρωμα βανίλια (μπισκότο OREO) 12,5 % (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ζάχαρη, 
φυτικό έλαιο (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αποβουτυρωμένο κακάο σε σκόνη (4,5%), άμυλο 
ΣΙΤΟΥ, σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, διογκωτικά μέσα (όξινο ανθρακικό αμμώνιο, όξινο 
ανθρακικό κάλιο, όξινο ανθρακικό νάτριο), αλάτι, γαλακτωματοποιητές (λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 
λεκιθίνη ηλιοτροπίου), άρωμα: βανιλλίνη),  ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, ζάχαρη άχνη, φυτικά λίπη 
και έλαια  (φοινικέλαιο, πλήρως υδρογονωμένο φοινικέλαιο, χρωστική: β-καροτένιο), 
αρωματική ύλη: βανιλλίνη. 

 

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: άλλους ξηρούς καρπούς, σουσάμι, αυγά. 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2417 Kj 578 Kcal, Ολικά Λιπαρά 33,0 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 21,9 g, Υδατάνθρακες 63,4 g εκ των οποίων Σάκχαρα 28,5 g, Πρωτεΐνες 7,1 g, 
Αλάτι 0,17 
 

֍ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΠΡΑΛ.ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 600gr   
 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, επικάλυψη κρέμας κακάο 21% (ζάχαρη, πλήρες εξευγενισμένο 
υδρογονωμένο φυτικό λίπος (φοινικοπυρηνέλαιο), άπαχο ΓΑΛΑ  σε σκόνη, πλήρες ΓΑΛΑ σε 
σκόνη, κακάο αποβουτυρωμένο σε σκόνη, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 
ΣΟΓΙΑΣ, αρωματική ύλη: βανιλλίνη), ηλιέλαιο, παστα σοκολάτας 9% (σκόνη σοκολάτας 35% 
(ζάχαρη, κακάο), φυτικό έλαιο (ηλιέλαιο, φοινικέλαιο), ζάχαρη, τροποποιημένο άμυλο, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αρώματα), νερό, ζάχαρη, γλυκόζη, χυμός πορτοκάλι, 
επικάλυψη λευκής κρέμας (ζάχαρη, πλήρες εξευγενισμένο υδρογονωμένο φυτικό λίπος 
(φοινικοπυρηνέλαιο), άπαχο ΓΑΛΑ  σε σκόνη, πλήρες ΓΑΛΑ σε σκόνη, ορός  ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε 
σκόνη,  πλήρες κρέμα ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε σκόνη, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, άρωμα: 
βανιλλίνη), ξύσμα πορτοκαλιού, διογκωτική ύλη (άμυλο αραβοσίτου, δισόξινο 
πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο), 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) 
(περιέχει: ΘΕΙΩΔΗ), κανέλα, συντηρητικά (σορβικό κάλιο, βενζοικό νάτριο), ρυθμιστής 
οξύτητας: κιτρικό οξύ, αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ, άρωμα: βανιλλίνη 
 

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

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2112 Kj, 505 Kcal, Ολικά Λιπαρά 29,7 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 11,7 g, Υδατάνθρακες 54,9 g εκ των οποίων Σάκχαρα 29,9 g, Πρωτεΐνες 5,1 g, 
Αλάτι 0,51g 
 

 

 



 
 

֍ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΚΑΣΤΑΝΟΥ (ΣΥΣΚ) 600gr  
 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, επικάλυψη λευκής κρέμας 18% (ζάχαρη, πλήρες εξευγενισμένο 
υδρογονωμένο φυτικό λίπος (φοινικοπυρηνέλαιο), άπαχο ΓΑΛΑ  σε σκόνη, πλήρες ΓΑΛΑ σε 
σκόνη, ορός  ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε σκόνη,  πλήρες κρέμα ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε σκόνη, γαλακτωματοποιητής: 
λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, άρωμα: βανιλλίνη), ηλιέλαιο, νερό, μαρμελάδα ΚΑΣΤΑΝΟΥ 10% (ΚΑΣΤΑΝΟ 
πολτοποιημένο (45%), σιρόπι γλυκόζης, ζάχαρη, πηκτωματογόνο (πηκτίνη), μέσο οξίνισης 
(κιτρικό οξύ), αρωματικές ύλες, συντηρητικό (σορβικό κάλιο)), ζάχαρη, γλυκόζη, χυμός 
πορτοκάλι, επικάλυψη κρέμας κακάο  (ζάχαρη, πλήρες εξευγενισμένο υδρογονωμένο φυτικό 
λίπος (φοινικοπυρηνέλαιο), άπαχο ΓΑΛΑ  σε σκόνη, πλήρες ΓΑΛΑ σε σκόνη, κακάο 
αποβουτυρωμένο σε σκόνη, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 
αρωματική ύλη: βανιλλίνη), ξύσμα πορτοκαλιού, διογκωτική ύλη (άμυλο αραβοσίτου, 
δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο), σιμιγδάλι ΣΙΤΟΥ, 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) (περιέχει: ΘΕΙΩΔΗ), κανέλα, συντηρητικά (σορβικό κάλιο, 
βενζοικό νάτριο), ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ, άρωμα: 
βανιλλίνη 

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

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1899 Kj, 451 Kcal, Ολικά Λιπαρά 22,9 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 9,2 g, Υδατάνθρακες 57,5 g εκ των οποίων Σάκχαρα 30,1 g, Πρωτεΐνες 4,7 g, 
Αλάτι 0,53g 

 
֍ ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΔΕΝΤΡΑΚΙ XMAS  
֍ ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑΣ SANTA CLAUS XMAS  
֍ ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΤΑΡΑΝΔΟΣ XMAS  
֍ ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ XMAS  
֍ ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΣΥΣΚ.ΔΩΡΟΥ XMAS  
 

Συστατικά: 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, θειώδη, σουσάμι 
  

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): 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 



 
 

 

֍ X-MAS GINGER BREAD ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΕΝΤΡΟ  
 
Συστατικά: Μπισκότο (Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, μέλι, ΒΟΥΤΥΡΟ, ζάχαρη, παστεριωμένο ΑΥΓΟ, 
υγροσκοπικά μέσα (σιρόπι σορβιτόλης, γλυκερίνη), κακάο, κανέλα, τζίνζερ 0,4 %, αλάτι, 
κακουλέ, σόδα διττανθρακική, διογκωτική ύλη (Ε450i, E500ii, άμυλο αραβοσίτου), 
γαρύφαλο), πάστα ζάχαρης (ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, φοινικέλαιο, γλυκερίνη, νερό, 
γαλακτοματοποιητής: E471, σταθεροποιητές: Ε413, Ε466, άρωμα, συντηρητικό: Ε202), 
χρωστική (Ε129 Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και τη προσοχή στα 
παιδιά). 
 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: ξηρούς καρπούς, θειώδη, σουσάμι, σόγια, αραχίδες 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1678 Kj 393 Kcal, Ολικά Λιπαρά 9,7 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 5,9 g, Υδατάνθρακες 73,3 g εκ των οποίων Σάκχαρα 49,7 g, Πρωτεΐνες 4,6 g, 
Αλάτι 0,45 g 
 

֍ X-MAS GINGER BREAD ΜΠΙΣΚΟΤΟ GINGERMAN 
 
Συστατικά: Μπισκότο (Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, μέλι, ΒΟΥΤΥΡΟ, ζάχαρη, παστεριωμένο ΑΥΓΟ, 
υγροσκοπικά μέσα (σιρόπι σορβιτόλης, γλυκερίνη), κακάο, κανέλα, τζίνζερ 0,4 %, αλάτι, 
κακουλέ, σόδα διττανθρακική, διογκωτική ύλη (Ε450i, E500ii, άμυλο αραβοσίτου), 
γαρύφαλο), πάστα ζάχαρης (ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, φοινικέλαιο, γλυκερίνη, νερό, 
γαλακτοματοποιητής: E471, 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, θειώδη, σουσάμι, σόγια, αραχίδες. 
 
  

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1673 Kj 394 Kcal, Ολικά Λιπαρά 10,7 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 6,5 g, Υδατάνθρακες 69,8 g εκ των οποίων Σάκχαρα 41,0 g, Πρωτεΐνες 5,7 g, 
Αλάτι 0,55 g 
 
֍ ΠΡΑΛΙΝΕΣ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
Συστατικά: Σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, ΓΑΛΑ πλήρες σε σκόνη, κακαόμαζα 
min 34%, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αρωματική ύλη: βανιλλίνη). Πραλίνα 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ (ζάχαρη, φυτικά έλαια (ηλιέλαιο), ορρός ΓΑΛΑΚΤΟΣ σκόνη, φυτικά λίπη 
πλήρως υδογονωμένα (φοινικέλαιο), κακάο σκόνη 10-12%, ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΠΑΣΤΑ 3%, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αρωματική ύλη: βανιλλίνη 
 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγά, άλλους ξηρούς καρπούς, αραχίδες, θειώδη, γλουτένη 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ(100g) : ΕΝΕΡΓΕΙΑ 556 Kcal, 2319 Kj Ολικά Λιπαρά 36,2 g, εκ των  οποίων 
κορεσμένα 22,1 g, Υδατάνθρακες 51,3 g, εκ των οποίων Σάκχαρα 48,6 g, Πρωτεΐνες 6,3 g, 
αλάτι 0,1 g 



 
 

 

֍ X-MAS ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙA ΣΠΙΤΑΚΙΑ  
 
Συστατικά: Σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, πλήρες ΓΑΛΑ σκόνη, κακαόμαζα, 
γαλακτωματοποιητής:  λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικό άρωμα βανίλιας, στερεά κακάο: 36% min), 
Σοκολάτα υγείας (κακαόμαζα, ζάχαρη, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 
ΣΟΓΙΑΣ, φυσικό άρωμα βανίλιας.Στερεά κακάο:60,1% min), Πάστα ζάχαρης (ζάχαρη, σιρόπι 
γλυκόζης, νερό, φοινικέλαιο, γλυκερίνη, γαλακτοματοποιητής: μονο και διγλυκερίδια των 
λιπαρών οξέων, σταθεροποιητής: Ε413, Ε466, άρωμα, συντηρητικό: σορβικό κάλιο), γλάσο 
(άχνη ΑΥΓΟ, λεμόνι, ζελατίνη), χρώμα: (σιρόπι γλυκόζης, γλυκερόλη Ε422, ζάχαρη, νερό, 
πηκτικό μέσο: (Ε11442, Ε406), ρυθμιστής οξύτητας (Ε311, Ε260), αντιοξειδωτικό Ε330, 
συντηρητικό: σορβικό κάλιο, χρωστικές:Ε102, Ε129, Ε110, Ε122,104) Μπορεί να έχει 
επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και την προσοχή στα παιδιά 
 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αραχίδες, φυστίκια, ξηρούς καρπούς, γλουτένη.   
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2353 Kj, 563 Kcal, Ολικά Λιπαρά Fat 35,7 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 21,4g , Υδατάνθρακες 53,2 g εκ των οποίων Σάκχαρα 52,0 g,  Πρωτεΐνες 5,7 g, 
Αλάτι 0,11 
 
֍ X-MAS ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΟ ΔΕΝΤΡΑΚΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  
 
Συστατικά: Σοκολάτα γάλακτος (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, ΓΑΛΑ σκόνη πλήρες και άπαχο, 
κακάο σκόνη, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, άρωμα: βανιλλίνη, κακάο 30% min), 
στερά γάλακτος στη σοκολάτα 20% min, Πάστα ζάχαρης (ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, νερό, 
φοινικέλαιο, γλυκερίνη, γαλακτοματοποιητής: μονο και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, 
σταθεροποιητής: Ε413, Ε466, άρωμα, συντηρητικό: σορβικό κάλιο), γλάσο (άχνη ΑΥΓΟ, 
λεμόνι,ζελατίνη), χρώμα: (σιρόπι γλυκόζης, γλυκερόλη Ε422, ζάχαρη, νερό, πηκτικό μέσο: 
(Ε11442, Ε406), ρυθμιστής οξύτητας (Ε311, Ε260), αντιοξειδωτικό Ε330, συντηρητικό: 
σορβικό κάλιο, χρωστικές:Ε102, Ε129, Ε110, Ε122,104) Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια 
στη δραστηριότητα και την προσοχή στα παιδιά  
 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αραχίδες, φυστίκια, ξηρούς καρπούς, σουσάμι, γλουτένη. 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2388 Kj, 571 Kcal, Ολικά Λιπαρά Fat 36,1 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 21,4g , Υδατάνθρακες 54,8 g εκ των οποίων Σάκχαρα 49,6 g,  Πρωτεΐνες 7,4 g, 
Αλάτι 0,54 
 


