
 
 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 
֍ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 500gr  
 
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 ΚΑΣΤΑΝΟΥ 
 
Συστατικά: Επικάλυψη λευκής κρέμας (25%) (ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο), πλήρες 
κρέμα ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε σκόνη, άπαχο ΓΑΛΑ σε σκόνη, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 
αρωματικές ύλες), κρέμα ΚΑΣΤΑΝΟ (22%) (ΚΑΣΤΑΝΟ, ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης- φρουκτόζης, 
φυσικό άρωμα βανίλιας), αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ζάχαρη, νερό, παστεριωμένα ΑΥΓΑ, ΒΟΥΤΥΡΟ 
αγελάδας, μαγιά αρτοποιίας, φυτικό λίπος (φοινικέλαιο, στεαρίνη φοινικελαίου), επικάλυψη 
κρέμας κακάο (ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο), σοκολάτα 23% (κακάο, ζάχαρη, 
κακαοόμαζα), ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, πλήρες ΓΑΛΑ σε σκόνη, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, 
αρωματικές ύλες), αρτύματα, βελτιωτικό αρτοποιίας (ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ, δεξτρόζη, αλεύρι 
ΣΙΤΟΥ, γαλακτωμα/τής: Ε472e, αντισυσσωματικό: ανθρακικό ασβέστιο, 
αντιοξειδωτικό:ασκορβικό οξύ, ένζυμα (ΣΙΤΟΥ)),  υγροσκοπικά μέσα (σιρόπι σορβιτόλης, 
γλυκερίνη), ηλιέλαιο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια των λιπαρών 
οξέων, άμυλο αραβοσίτου, συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο. 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: σουσάμι, θειώδη, άλλους ξηρούς καρπούς, αραχίδες 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ(100g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1774 Kj, 424 Kcal, Ολικά Λιπαρά 17,7 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 8,7 g, Υδατάνθρακες 58,4 g εκ των οποίων Σάκχαρα / 36,8 g, Πρωτεΐνες 8,0 g, 
Αλάτι 0,29g 
 
֍ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
 
Συστατικά: Επικάλυψη κρέμας κακάο (25%) (ζάχαρη, φυτικό έλαιο (φοινικέλαιο), σοκολάτα 
23% (κακάο, ζάχαρη, κακαοόμαζα), ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, πλήρες ΓΑΛΑ σε σκόνη, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αρωματικές ύλες), πάστα σοκολάτας (22%) (ζάχαρη, 
σοκολάτα 19% (ζάχαρη, κακάο, κακαόμαζα, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 
ΣΟΓΙΑΣ, άρωμα: βανιλίνη), νερό, σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, 
φοινικέλαιο), πυκντωτικό μέσο: τροποποιημένο άμυλο, πλήρες ΓΑΛΑ σε σκόνη, σκόνη κακάο 
2,4%, αρωματικές ύλες, γαλακτοματοποιητές (λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, μονο- και διγλυκερίδια των 
λιπαρών οξέων), συντηρητικό: σορβικό κάλιο, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ), αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ζάχαρη, νερό, 
παστεριωμένα ΑΥΓΑ, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδας, μαγιά αρτοποιίας, φυτικό λίπος (φοινικέλαιο, 
στεαρίνη φοινικελαίου), αρτύματα, επικάλυψη λευκής κρέμας (ζάχαρη, φυτικό έλαιο 



 
 

(φοινικέλαιο), πλήρες κρέμα ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε σκόνη, άπαχο ΓΑΛΑ σε σκόνη, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αρωματικές ύλες), βελτιωτικό αρτοποιίας 
(ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ, δεξτρόζη, αλεύρι ΣΙΤΟΥ, γαλακτωμα/τής: Ε472e, αντισυσσωματικό: 
ανθρακικό ασβέστιο, αντιοξειδωτικό:ασκορβικό οξύ, ένζυμα (ΣΙΤΟΥ)), ηλιέλαιο, υγροσκοπικά 
μέσα (σιρόπι σορβιτόλης, γλυκερίνη), αλάτι, γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια 
των λιπαρών οξέων,  άμυλο αραβοσίτου, συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο. 
 

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

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1840 Kj, 441 Kcal, Ολικά Λιπαρά 21,7 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 9,5 g, Υδατάνθρακες 51,8 g εκ των οποίων Σάκχαρα 30,8 g, Πρωτεΐνες 8,2 g, Αλάτι 
0,25g 
 
֍ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 
 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, κρέμα ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ (15%) (ζάχαρη, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ (20%), 
αλεύρι ΣΙΤΟΥ, τροποποιημένο άμυλο, άμυλο ΣΙΤΟΥ, αλάτι κακάο), επικάλυψη λευκής κρέμας 
(ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο), πλήρες κρέμα ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε σκόνη, άπαχο ΓΑΛΑ σε 
σκόνη, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αρωματικές ύλες), επικάλυψη κρέμας κακάο 
(ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο), σοκολάτα 23% (κακάο, ζάχαρη, κακαοόμαζα), 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, πλήρες ΓΑΛΑ σε σκόνη, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αρωματικές 
ύλες), ζάχαρη, παστεριωμένα ΑΥΓΑ, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, μαγιά αρτοποιίας, φυτικό λίπος 
(φοινικέλαιο, στεαρίνη φοινικελαίου), υποκατάστατο σοκολάτας (ζάχαρη, πλήρως 
υδρογονωμένα φυτικά λίπη (φοινικοπυρηνέλαιο), μειωμένα λιπαρά σκόνη κακάο 16%, 
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη ηλιελαίου), σιρόπι γλυκόζης, άρωμα (βανιλίνη)), αρτύματα, 
βελτιωτικό αρτοποιίας (ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ, δεξτρόζη, αλεύρι ΣΙΤΟΥ, γαλακτωμα/τής:Ε472e, 
αντισυσσωματικό:ανθρακικό ασβέστιο, αντιοξειδωτικό:ασκορβικό οξύ, ένζυμα (ΣΙΤΟΥ)), 
υγροσκοπικά μέσα (σιρόπι σορβιτόλης, γλυκερίνη), ηλιέλαιο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: 
μονο- και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, άμυλο αραβοσίτου, συντηρητικό: προπιονικό 
ασβέστιο 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: σουσάμι, θειώδη, άλλους ξηρούς καρπούς, αραχίδες 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ENERGY 1698 Kj, 407 Kcal, Ολικά Λιπαρά / Total Fat 
19,6 g εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturates 8,2 g, Υδατάνθρακες / Carbohydrates 
47,8 g εκ των οποίων Σάκχαρα / of which Sugars 27,4 g, Πρωτεΐνες / Proteins 8,6 g, Αλάτι / 
Salt 0,36g 
 
֍ ΤΣΟΥΡΕΚΙ VEGAN 
 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ζάχαρη, κολοκύθι 10,5%, μαργαρίνη (φυτικά έλαια και λίπη (80%) 
(μερικώς υδρογονωμένο ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ, λίπη (φοινικέλαιο, στεαρίνη φοινικελαίου, έλαιο 
καρύδας) έλαιο (ηλίανθου), μερικώς υδρογονωμένα λίπη (φοινικέλαιο), πλήρης 
υδρογονωμένο φοινικέλαιο), νερό, γαλακτωματοποιητές (Ε471, λεκιθίνη ηλιελαίου), αλάτι 
(0,2%), συντηρητικό (Ε202), ρυθμιστής οξύτητας (Ε330), αρώματα, χρωστικές ουσίες (E160b, 
E160 a (ii ))), νερό, χυμός πορτοκάλι 4% (νερό, φυσικός χυμός πορτοκάλι 20%, ζάχαρη, 
συντηρητικό: σορβικό κάλιο, βενζοικό νάτριο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 
αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ, αιθέρια έλαια πορτοκαλιού), μαγιά αρτοποιίας, ΣΟΥΣΑΜΙ 2,7 
%, φυσικός χυμός πορτοκαλιού 2%, ξύσμα πορτοκαλιού, βελτιωτικό αρτοποιίας βελτιωτικό 
αρτοποιίας (ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ, δεξτρόζη, αλεύρι ΣΙΤΟΥ, γαλακτωμα/τής: Ε472e, 
αντισυσσωματικό: ανθρακικό ασβέστιο, αντιοξειδωτικό:ασκορβικό οξύ, ένζυμα (ΣΙΤΟΥ)), 



 
 

αρτύματα,  αλάτι, γαλακτωματοποιητής: μόνο και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, 
συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο. 
  

Μπορεί να περιέχει ίχνη: ίχνη: ξηρών καρπών, γάλα, θειωδών ενώσεων, αυγό 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ(100g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1430 Kj, 342 Kcal, Ολικά Λιπαρά 10,2 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 3,9 g, Υδατάνθρακες 50,6 g εκ των οποίων Σάκχαρα 18,8 g, Πρωτεΐνες 11,0 g, Αλάτι 
0,28 g 
 
֍ ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ  
 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, σταφίδες 11% (περιέχει ΘΕΙΩΔΗ), αλεύρι ολικής 10%, 
παστεριωμένα ΑΥΓΑ, μαγιά αρτοποιίας, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, μέλι 4%, σιρόπι αγαύης, 
λιναρόσπορος, νιφάδες ΒΡΩΜΗΣ, ηλιόσπορος, φυτικά λίπη και έλαια (φοινικέλαιο, στεαρίνη 
φοινικελαίου), ΑΜΥΓΔΑΛΟ, αλεύρι χαρουπιού, πάστα πορτακαλίου (φλούδες πορτοκαλιού 
(35%), νερό, σιρόπι γλυκόζης, πηκτικό μέσο: τροποποιημένο άμυλο E1422, αρώματα, 
παράγοντες οξίνισης: κιτρικό οξύ, κιτρικό νάτριο, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, άγαρ- άγαρ, 
σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης, χρωστικές: β-καροτένιο, καρμίνιο), υγροσκοπικά μέσα 
(σιρόπι σορβιτόλης, γλυκερίνη), βελτιωτικό αρτοποιίας (ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ, δεξτρόζη, αλεύρι 
ΣΙΤΟΥ, γαλακτωμα/τής: Ε472e, αντισυσσωματικό: ανθρακικό ασβέστιο, 
αντιοξειδωτικό:ασκορβικό οξύ, ένζυμα (ΣΙΤΟΥ)), αλάτι, κανέλα, γαλακτωματοποιητής : μονο- 
και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο 
  

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: σόγια, άλλους ξηρούς καρπούς, αραχίδες, σουσάμι, σινάπι. 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 352 Kcal, 1463 Kj Ολικά Λιπαρά 13,9 g, εκ των οποίων 
κορεσμένα6,1 g, Υδατάνθρακες 47,6 g, εκ των οποίων Σάκχαρα 15,2 g, Πρωτεΐνες 11,0 g, 
αλάτι 0,50 g. 
 
֍ MIX ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΩΝ 650gr 
 
Συστατικά: Ζάχαρη, νερό, ΚΑΡΥΔΙ 13%, γλυκόζη,  φύλλο κρούστας   (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, 
αλάτι), φύλλο καταϊφι  (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, άμυλο καλαμποκιού, ηλιέλαιο, αλάτι, γλυκόζη , 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, συντηρητικό: σορβικό κάλιο), ΒΟΥΤΥΡΟ πρόβειο, 
φυτικά λίπη και έλαια (φοινικέλαιο, πλήρως υδρογονωμένο φοινικέλαιο, άρωμα βουτύρου, 
χρωστική: β-καροτένιο, βιταμίνη Α, βιταμίνη D), ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδας, ηλιέλαιο, ΑΥΓΑ, 
διογκωτικές ύλες (E450i, E500ii, άμυλο, E170), κανέλα, αλάτι, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, 
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, αρωματική ύλη: βανιλλίνη.  
 

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αραχίδες, σουσάμι, θειώδη και  από άλλους ξηρούς καρπούς.  
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ  431,7Kcal, 1804,5Kj Ολικά Λιπαρά 19,6g, εκ των οποίων 
κορεσμένα 5,0g,Υδατάνθρακες 56,83g, εκ των οποίων Σάκχαρα 33,1g, Πρωτεΐνες 6,04g, αλάτι 
0,23g. 
 
  



 
 

֍ ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ ΜΕΛΙ 500gr 
 
Συστατικά: Aλεύρι ΣΙΤΟΥ, σιρόπι (ζάχαρη, νερό, γλυκόζη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ), 
ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ, ζάχαρη, μέλι 2,5%, νωπή ζύμη αρτοποιίας,διογκωτική ύλη 
(αλεύρι ΣΙΤΟΥ, πυροφωσφορικό νάτριο, διττανθρακική σόδα), αλάτι, συντηρητικό: σορβικό 
κάλιο 0,1%. 
 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: σόγια, ξηρούς καρπούς, θειώδεις ενώσεις,σουσάμι. 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 319 kcal/ 1333kJ, Ολικά Λιπαρά 10,8 g εκ των οποίων κορεσμένα 
6,2 g, Υδατάνθρακες 51 g, εκ των οποίων Σάκχαρα 35 g, Πρωτεΐνες 4,5 g, Αλάτι 0,04g 
 
֍ ΦΙΟΓΚΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 500gr 
 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, σιρόπι (ζάχαρη, νερό, γλυκόζη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ), 
ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ,  ζάχαρη, πάστα σοκολάτας 5% (σοκολάτα σε σκόνη 35% 
(ζάχαρη κακάο), φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, φοινικέλαιο), ζάχαρη, τροποποιημένο άμυλο, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αρώματα), νωπή ζύμη αρτοποιίας, διογκωτική ύλη 
(αλεύρι ΣΙΤΟΥ, πυροφωσφορικό νάτριο, διττανθρακική σόδα), αλάτι, συντηρητικό: σορβικό 
κάλιο 0,1%.  
 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: ξηρούς καρπούς, θειώδεις ενώσεις, σουσάμι. 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ(100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 322kcal/ 1349kJ, Ολικά Λιπαρά 12,1 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 6,8 g, Υδατάνθρακες 49 g, εκ των οποίων Σάκχαρα 31 g, Πρωτεΐνες 4,5 g, Αλάτι 
0,04g 
 
֍ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ 500gr  
 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:ΝΟΥΓΚΑΣ: ΑΜΥΓΔΑΛΟ 30%, γλυκόζη, ζάχαρη, κουβερτούρα σοκολάτας 15%, 
παστεριωμένο ΑΣΠΡΑΔΙ ΑΥΓΟΥ, μέλι, νερό, βούτυρο κακάο  
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΛΕΥΚΗ ΠΡΑΛΙΝΑ: Γέμιση75% (λευκή κρέμα βουτύρου (ζάχαρη, μερικώς 
υδογωνομένη φυτική λιπαρή ύλη (βαμβακέλαιο, φοινικοποιρηνέλαιο), ορός ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε 
σκόνη, ΛΑΚΤΟΖΗ, γαλ/ποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αρωματικές ύλες), παντεσπάνι (ζάχαρη, 
άμυλο ΣΙΤΟΥ, αλεύρι ΣΙΤΟΥ, σκόνη κακάο με χαμηλά λιπαρά 5,5%, γαλακ/ποιητές (Ε472b, 
E472a, E475, E472e), διογκωτικά μέσα (Ε500ii, Ε450i, Ε341i), σκόνη άπαχου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 
αρωματική ύλη, αλάτι), ζάχαρη,  ΚΑΡΥΔΙ, φυτικά λίπη (πλήρως υδρογονωμένο 
φοινικοπυρηνέλαιο & φοινικέλαιο σε ποικίλες αναλογίες), φυτικά έλαια (ηλίανθου, φοίνικα, 
κράμβης, ΣΟΓΙΑΣ σε ποιλίες αναλογίες), σκόνη κακάο με χαμηλά λιπαρά 15%,  κακαόμαζα, 
βούτυρο κακάο, ΒΟΥΤΥΡΟ (αγελάδος, πρόβειο σε ποικίλες αναλογίες), γλυκόζη, ΑΥΓΟ, χυμός 
πορτοκάλι, ξύσμα πορτοκαλιού, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, υγροσκοπικά μέσα (σορβιτόλη, 
γλυκερίνη), αρτύματα, ρυθμιστής οξύτητας: Ε330, συντηρητικό (Ε202), αλάτι, αρωματική 
ύλη: βανιλλίνη), Κουβερτούρα σοκολάτας 25%.  
ΚΑΡΙΟΚΑΚΙΑ: Γέμιση 75%(παντεσπάνι (ζάχαρη, άμυλο ΣΙΤΟΥ, αλεύρι ΣΙΤΟΥ, σκόνη κακάο με 
χαμηλά λιπαρά 5,5%, γαλ/ποιητές (Ε472b, E472a, E475, E472e), διογκωτικά μέσα (Ε500ii, 
Ε450i, Ε341i), σκόνη αποβουτυρωμένου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, αρωματική ύλη, αλάτι), ζάχαρη,  ΚΑΡΥΔΙ, 
φυτικά λίπη (πλήρως υδρογονωμένο φοινικοπυρηνέλαιο & φοινικέλαιο σε ποικίλες 
αναλογίες), φυτικά έλαια (ηλίανθου, φοίνικα, κράμβης, ΣΟΓΙΑΣ σε ποιλίες αναλογίες), σκόνη 
κακάο με χαμηλά λιπαρά 15%,  κακαόμαζα, βούτυρο κακάο, ΒΟΥΤΥΡΟ (αγελάδος, πρόβειο 
σε ποικίλες αναλογίες), γλυκόζη, ΑΥΓΟ, χυμός πορτοκάλι, ξύσμα πορτοκαλιού, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, 



 
 

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ, υγροσκοπικά μέσα (σορβιτόλη, γλυκερίνη), αρτύματα, ρυθμιστής οξύτητας: 
Ε330, συντηρητικό (Ε202), αλάτι, αρωματική ύλη: βανιλλίνη), Κουβερτούρα σοκολάτας 25%   
ΠΟΥΡΑΚΙΑ ΠΡΑΛΙΝΑΣ: Πραλίνα ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 55% (ζάχαρη, φυτικά λίπη και έλαια 
(κραμβέλαιο, μερικώς υδρογονωμένο ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ, μερικώς υδρογονωμένο κραμβέλαιο), 
πάστα ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 12%, άπαχο ΓΑΛΑ σε σκόνη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, 
ΛΑΚΤΟΖΗ, γαλακτ/ποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, αρωματική ύλη), κουβερτούρα σοκολάτας 
18%,γκοφρέτα 12% (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ζάχαρη, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, ΑΛΜΠΟΥΜΙΝΗ σε σκόνη, 
γαλακ/ποιητής:λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, διογκωτική ύλη: μπέικιν πάουντερ, αλάτι, φυσική χρωστική 
(Ε160), φυτικό αντιοξειδωτικό: δεντρολίβανο), μαργαρίνη (φοινικέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο, 
ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ, νερό, γαλακ/ποιητής: μόνο- και δίγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, αλάτι, 
συντηρητικό: σορβικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, άρωμα, χρωστική: καροτίνη), 
βούτυρο κακάο  
 
Σύσταση: Κουβερτούρα σοκολάτας (στερεά κακάο 60% min) (κακαόμαζα, ζάχαρη, βούτυρο 
κακάο, γαλακ/ποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσική αρωματική ύλη: βανίλια) 
Σύσταση: Κουβερτούρα ΓΑΛΑΚΤΟΣ  (στερεά κακάο 37% min) (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, 
πλήρες ΓΑΛΑ σε σκόνη, κακαόμαζα,  γαλ/ποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσική αρωματική ύλη: 
βανίλια). 
 
 
Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη: από άλους ξηρούς καρπούς, σουσάμι, θειώδη. 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2067,8 Kj, 494,7 Kcal, Ολικά Λιπαρά 28,7 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 12,3g , Υδατάνθρακες 50,86 g εκ των οποίων Σάκχαρα 47,0 g, εδώδιμες ίνες 1,11 
g Πρωτεΐνες 7,74 g, Αλάτι 0,31 
 
֍ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΓΛΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 200gr 
 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, μαλτιτόλη, ΒΟΥΤΥΡΟ (αγελάδος), μαργαρίνη (φυτικά έλαια: 
φοίνικα, φοινικοπυρήνα, ΣΟΓΙΑΣ, νερό, γαλακτωματοποιητής: Ε471, αλάτι, συντηρητικό: 
Ε202, ρυθμιστής οξύτητας: Ε330, αρωματικές ύλες, χρωστική ουσία: Ε160α), παστεριωμένο 
ΑΥΓΟ, κρέμα γάλακτος, νερό, κακάο, ξύσμα πορτοκαλιού, διογκωτικός παράγοντας (E450i, 
E500ii, άμυλο αραβοσίτου), γαλακτωματοποιητής: Ε471, αλάτι, αρωματική ύλη: βανιλίνη. 
 
 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς, θειώδεις ενώσεις, σουσάμι.  

Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει υπακτική δράση 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ  (100g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1809 kJ, 432 kcal, Ολικά Λιπαρά 24.3g, εκ των οποίων 
κορεσμένα 15.0g, Υδατάνθρακες 53.7g εκ των οποίων Σάκχαρα 0.4g, Πρωτεΐνες 
7.7g,Αλάτι/Salt 0.57g 
 
  



 
 

֍ SALTY COOKIES 200gr 
 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, παστεριωμένο ΑΥΓΟ πλήρες, κρέμα 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 6%, ΓΑΛΑ αγελάδος, ΑΜΥΓΔΑΛΟ, διογκωτική ύλη (άμυλο 
αραβοσίτου, δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο), αλάτι, νερό, 
γαλακτωματοποιητής: μόνο- και δίγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, δεντρολίβανο, πιπέρι 
κόκκινο, πιπέρι μαύρο. 
 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: σόγια, άλλους ξηρούς καρπούς, θειώδεις ενώσεις, σουσάμι 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100g) : Ενέργεια 534 Kcal, 2223 Kj, Ολικά Λιπαρά 36,2 g, εκ των οποίων 
κορεσμένα 22,5 g, Υδατάνθρακες 41,2 g, εκ των οποίων Σάκχαρα 0,8 g, Πρωτεΐνες 11,8 g, 
Αλάτι 3,23 g 
 
֍ CLASSIC COOKIES 200gr  
 
Συστατικά: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ΒΟΥΤΥΡΟ αγελάδος, ζάχαρη άχνη, μαργαρίνη (φοινικέλαιο, 
φοινικοπυρηνέλαιο, ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ, νερό, γαλακτωματοποιητής: E471, αλάτι, συντηρητικό: 
E202, ρυθμιστής οξύτητας: E330, άρωμα, χρωστική: καροτίνη), παστεριωμένο ΑΥΓΟ πλήρες, 
κρέμα ΓΑΛΑΚΤΟΣ, σοκολάτα υγείας 2%  (ξηρά στερεά κακάο 57%) (κακαόμαζα, ζάχαρη, 
βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικό άρωμα βανίλιας), ξύσμα 
πορτοκαλιού, χυμός πορτοκάλι, διογκωτική ύλη (άμυλο αραβοσίτου, Ε450i, Ε500ii), πάστα 
πορτοκαλιού (φλούδες πορτοκαλιού (35%), νερό, σιρόπι γλυκόζης, πηκτικό μέσο: 
τροποποιημένο άμυλο E1422, αρώματα, παράγοντες οξίνισης: E330, Ε331ii, χρωστικές: β-
καροτένιο E 160, καρμίνιο Ε 120, συντηρητικό: E202, σταθεροποιητής : άγαρ άγαρ, κόμμι 
ξανθάνης), κακάο, νερό, γαλακτωματοποιητής: E471, άρωμα: βανιλλίνη 
 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: ξηρούς καρπούς, σουσάμι, φιστίκια, σινάπι, θειώδη 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100g) : Ενέργεια 496 Kcal, 2073 Kj, Ολικά Λιπαρά 26,7 g, εκ των οποίων 
κορεσμένα 16,5 g, Υδατάνθρακες 57,6 g, εκ των οποίων Σάκχαρα 18,0 g, Πρωτεΐνες 6,9 g, 
Αλάτι 0,44 g 
  
֍ ΚΕΙΚ ΒΑΝΙΛΙΑΣ  
 
Συστατικά: Ζάχαρη, αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ΑΥΓΑ φρέσκα, κρέμα ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΒΟΥΤΥΡΟ, μαργαρίνη  
(φυτικά έλαια και λίπη (80%) (λίπη (φοινικέλαιο, έλαιο καρύδας και φοινικοπυρηνέλαιο σε 
ποικίλες αναλογίες), μερικώς υδρογονωμένα λίπη (φοινικέλαιο), έλαια (ΣΟΓΙΑΣ, ηλίανθου, 
κραμβέλαιο και αραβοσιτέλαιο σε ποικίλες αναλογίες), μερικώς υδρογονωμένα έλαια 
(φοινικέλαιο)), νερό, γαλακτωματοποιητές (Ε471, λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), αλάτι (0,2%),  
συντηρητικό (σορβικό κάλιο), ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), αρώματα, χρωστικές ουσίες 
(E160b, E100)), υγροσκοπικός παράγοντας (σιρόπι σορβιτόλης, γλυκερίνη), ΑΜΥΓΔΑΛΟ φιλέ, 
άρωμα βανίλια (0,4%), διογκωτική ύλη ( δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο ανθρακικό 
νάτριο, άμυλο αραβοσίτου), νερό, γαλακτωματοποιητής: μονο και διγλυκερίδια των λιπαρών 
οξέων, συντηρητικά (σορβικό κάλιο, προπιονικό ασβέστιο), αλάτι. 
 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: άλλους ξηρούς καρπούς, θειώδεις ενώσεις. 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1563 Kj, 371 Kcal, Ολικά Λιπαρά 15,2 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 8,3 g, Υδατάνθρακες 51,5 g εκ των οποίων Σάκχαρα 32,1 g, Πρωτεΐνες 6,6 g, Αλάτι 
0,37 g   



 
 

 
֍ ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ  
 
Συστατικά: Ζάχαρη, ΑΥΓΑ φρέσκα, αλεύρι ΣΙΤΟΥ, κρέμα ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΒΟΥΤΥΡΟ, κακαόμαζα 
(περιεκτικότητα σε λίπος επί ξηρού 53% min) (5,2%), κακάο (4,3%), μαργαρίνη  (φυτικά έλαια 
και λίπη (80%) (λίπη (φοινικέλαιο, έλαιο καρύδας και φοινικοπυρηνέλαιο σε ποικίλες 
αναλογίες), μερικώς υδρογονωμένα λίπη (φοινικέλαιο), έλαια (ΣΟΓΙΑΣ, ηλίανθου, 
κραμβέλαιο και αραβοσιτέλαιο σε ποικίλες αναλογίες), μερικώς υδρογονωμένα έλαια 
(φοινικέλαιο)), νερό, γαλακτωματοποιητές (Ε471, λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), αλάτι (0,2%),  
συντηρητικό (σορβικό κάλιο), ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), αρώματα, χρωστικές ουσίες 
(E160b, E100)), υγροσκοπικός παράγοντας (σιρόπι σορβιτόλης, γλυκερίνη), διογκωτική ύλη 
(δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, άμυλο αραβοσίτου), νερό, αλάτι, 
γαλακτωματοποιητής: μονο και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, συντηρητικά (σορβικό 
κάλιο, προπιονικό ασβέστιο)   
 

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

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ (100 g): ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1602 Kj, 382 Kcal, Ολικά Λιπαρά 19,0 g εκ των οποίων 
κορεσμένα 10,9 g, Υδατάνθρακες 46,3 g εκ των οποίων Σάκχαρα 31,8 g, Πρωτεΐνες 7,0 g, Αλάτι 
0,44 g 
  
 


