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*Η γλουτένη είναι μία φυτική πρωτεΐνη που περιέχεται στο σιτάρι, το κριθάρι 
και την σίκαλη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα που περιέχουν γλουτένη 
ακόμα και ως ίχνη θα πρέπει να την αναφέρουν στην συσκευασία είτε στον 
κατάλογο των συστατικών με έντονη γραφή του δημητριακού ή της ονομασίας 
της είτε ως συμπληρωματική πληροφορία, πάντα με διακριτή γραφή.

Ας μιλήσουμε για την κοιλιοκάκη!
Η κοιλιοκάκη ή κοιλιακή νόσος (coeliac ή celiac disease) είναι μία 
από τις συνηθέστερες ασθένειες που προκαλείται από δυσανεξία 
στην γλουτένη*.

Η κοιλιοκάκη αποτελεί αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο σημαίνει ότι 
το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού αντιδρά στη γλουτένη 
επιτιθέμενο στους ίδιους του τους ιστούς. Στην κοιλιοκάκη, η 
κατανάλωση γλουτένης προκαλεί αλλοιώσεις στον βλεννογόνο 
του λεπτού εντέρου εμποδίζοντας την φυσιολογική πέψη και την 
απορρόφηση του φαγητού.

Δεν πρόκειται για μεταδοτική ασθένεια αλλά είναι σε μεγάλο 
βαθμό κληρονομική νόσος. 

Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπεία
Η κοιλιοκάκη μπορεί να εμφανίσει πάρα πολλά και διαφορετικά 
συμπτώματα γεγονός που δυσκολεύει πολύ τη διάγνωση της 
ασθένειας. Αρκεί να αναφέρουμε ότι ένα παιδί χρειάζεται να 
επισκεφθεί σχεδόν 8 παιδιάτρους πριν διαγνωστεί σωστά, 
αλλά και πολλοί ενήλικες διαγνώστηκαν μετά από χρόνια. 
Οι περισσότεροι πάσχοντες εμφανίζουν χρόνια διάρροια, 
δυσκοιλιότητα, πρήξιμο και πόνους στην κοιλιά, σιδηροπενική 
αναιμία η οποία δεν ανταποκρίνεται στην θεραπεία με σίδηρο, 
μειωμένη ανάπτυξη, άγχος, κατάθλιψη κ.ά. Η διάγνωση γίνεται 
αρχικά με αιματολογικές εξετάσεις ενώ ακολουθεί βιοψία του 
εντέρου.

Η μοναδική θεραπεία της νόσου - προς το παρόν -  είναι η εφαρμογή 
μιας δίαιτας ελεύθερης γλουτένης εφ’ όρου ζωής ενώ μέχρι στιγμής  
δεν έχει βρεθεί τρόπος πρόληψής της.
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Ο σύλλογος Δράση για την Κοιλιοκάκη (www.actionceliac.eu) δραστηριοποιείται από 
τον Ιανουάριο του 2013 στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη και τη Θεσσαλία.
‘Έχει σκοπό την προβολή και ενημέρωση για τη νόσο της κοιλιοκάκης, την αλληλεγγύη 
μεταξύ των μελών του, και τη βοήθεια στα άτομα που ανακαλύπτουν ότι πάσχουν από 
κοιλιοκάκη.
Στο σύντομο χρόνο της ζωής του, ο σύλλογος έχει αναπτύξει πλούσια δράση: συναντήσεις 
υποστήριξης μεταξύ των μελών της, ημερίδες ενημέρωσης, σεμινάρια μαγειρικής κ.α. 
Η σελίδα του συλλόγου στο facebook είναι: www.facebook.com/Δράση-για-την-
Κοιλιοκάκη - Action for Celiac Disease

Το 2008 ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Κοιλιοκάκης Κύπρου – ΣΥ.Κ.Κ. (Τ.Θ. 29637, Τ.Κ. 1621 
Λευκωσία Κύπρος), www.facebook.com/SyndesmosKoiliokakisKyprouCyprusCoeliac
Association, www.cypruscoeliac.org), με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
της κοινωνίας και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες.

Ο πρώτος Ελληνικός δικτυακός τόπος για την Κοιλιοκάκη (www.celiac.gr), δημιουρ-
γήθηκε από μια ομάδα ανθρώπων με σκοπό να μοιραστούν τη γνώση και την εμπειρία 
σε σχέση με την Κοιλιοκάκη και να κάνουν τη διατροφή και τη ζωή των πασχόντων πιο 
άνετη και πιο ασφαλή.

Παράλληλα έχει δημιουργηθεί το Hellenic Celiac Forum της Ελληνι-
κής Κοινότητας Πασχόντων από Κοιλιοκάκη (www.celiacforum.gr, 

email: info@celiacforum.gr), που από το 2007 πληροφορεί για την κοιλιοκάκη και 
την διατροφή χωρίς γλουτένη. Τα μέλη μέσα από ανοιχτή συζήτηση 

ανταλλάσσουν απόψεις, εμπειρίες και ιδέες. Σ άυτό θα βρείτε επί-
σης συνταγές, πληροφορίες, βιβλιογραφία, διευθύνσεις και όλη την 

σχετική επικαιρότητα. 

Ο Σύλλογος Ελληνική Εταιρεία για την Κοιλιοκάκη, η Κοιλιοκάκη 
Ελλάς και ο Σύνδεσμος Κοιλιοκάκης Κύπρου είναι μέλη της Ένωσης 

Ευρωπαϊκών Συλλόγων Κοιλιοκάκης AOECS (www.aoecs.org), ένας ανε-
ξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί  ως «ομπρέλα» 

για όλους τους συλλόγους της Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1988 και ασχολείται 
με προβλήματα διεθνούς σημασίας, συντονίζει τις διεθνείς  δραστηριότητες 

και τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος των μελών και ευνοεί την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των μελών προς όφελος των Ευρωπαίων που πάσχουν 

από Κοιλιοκάκη ή Ερπητοειδή Δερματίτιδα.

Δεν είσαι μόνος
Μερικές δεκαετίες παλαιότερα η συχνότητα εμφάνισης της νόσου ήταν 1 περίπτωση ανά 
χίλια ή δύο χιλιάδες άτομα, ενώ σήμερα επηρεάζει 1 στους 100 ή 150. Ένα μικρό ποσοστό 
των πασχόντων έχουν διαγνωστεί και ακουλουθούν διατροφή ελεύθερης γλουτένης που 
μπορεί να σώσει τη ζωή τους. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει κάποια επίσημη έρευνα για να 
προσδιοριστεί ο αριθμός των Ελλήνων ασθενών, υπολογίζεται ότι το 99% των Ελλήνων 
ασθενών που πάσχουν από κοιλιοκάκη δεν έχουν διαγνωστεί ακόμα.
Υπολογίζεται επίσης ότι το 6% του πληθυσμού υποφέρει από ευαισθησία στη γλουτένη, 
όταν η κοιλιοκάκη επηρεάζει το 1% περίπου του πληθυσμού. Η ευαισθησία στη γλουτένη 
είναι μια κατάσταση διαφορετική από την κοιλιοκάκη. 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ο Σύλλογος Ελληνική Εταιρεία για την Κοιλιοκάκη 
(www.facebook.com/groups/koiliokaki, www.koiliokaki.com, www.glutenfreegreece.
blogspot.gr, www.facebook.com/groups/hellenic.youth.coeliacs/), που ιδρύθηκε το 1987 
και λειτουργεί με έντονο συμβουλευτικό χαρακτήρα προς τα μέλη του, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η καθημερινότητά τους από τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τη δί-
αιτα ελεύθερη γλουτένης, καθώς επίσης και η Κοιλιοκάκη Ελλάς (www.koiliokaki.gr ή 
www.coeliac.gr), ένας μη-κερδοσκοπικός, 
κοινωφελής και ανεξάρτητος οργανισμός 
πασχόντων, με έτος ίδρυσης το 2008. 
Βασικός στόχος της Κοιλιοκάκη Ελλάς, 
είναι η υποστήριξη των πασχόντων, 
η ορθή και έγκυρη Ενημέρωση και 
Εκπαίδευση των Ελλήνων 
πολιτών σχετικά με 
την ασθένεια, η υπο-
στήριξη της ιατρικής 
έρευνας, καθώς και 
η στήριξη και εκ-
παίδευση φορέων 
και στελεχών των 
κλάδων παρα-
σκευής τροφίμων, 
εστίασης και φιλο-
ξενίας, σχετικά με 
τη νόσο, στην ελλη-
νική επικράτεια.
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Παγκόσμια ημέρα κοιλιοκάκης 
Μετά από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των συλλόγων της Ευρώπης, 
Αμερικής και άλλων χωρών, ορίστηκε η 16η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα για την 
κοιλιοκάκη (International Coeliac Day). 

Πού θα βρω προϊόντα χωρίς γλουτένη; 
Τα προϊόντα της Molino di Ferro διατίθενται κυρίως μέσω των φαρμα κείων, όπου αν 
έχετε διαγνωσθεί με τη νόσο της κοιλιοκάκης, με τη βεβαίωση που θα σας υπογράψει 
ο γιατρός σας και ακολουθώντας την κατάλληλη διαδικασία, δικαιούσθε να εισπράξετε 
μέρος του ποσού από το ασφαλιστικό σας ταμείο (ΠΕΔΥ, κλπ).

Σε περίπτωση που χρειαστείτε περισσότερα προϊόντα από αυτά που αγοράζετε μέσω 
της λίστας, μπορείτε να προμηθεύεστε τα προϊόντα Molino di Ferro από συνεργαζόμενα 
καταστήματα ή φούρνους και εξειδικευμένα καταστήματα λιανικής. Επίσης μπορείτε να 
τα προμηθεύεστε από τις κεντρικές αποθήκες της εταιρίας στη Μεταμόρφωση με ση-
μαντικά μειωμένες τιμές ή να παραγγέλνετε ηλεκτρονικά/ τηλεφωνικά για να σας απο-
στέλλονται ταχυδρομικά με εξαιρετικά μειωμένο κόστος αποστολής σε 2-5 εργάσιμες 
ημέρες, σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με ηλεκτρονικά καταστήματα. Ο τρό-
πος πληρωμής μπορεί να πραγματοποιείται είτε μέσω τραπέζης είτε με αντικαταβολή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας αποστείλουμε τη λίστα των συνεργα-
ζόμενων καταστημάτων και του δικτύου συνεργατών.

Δίαιτα όχι στέρηση 
με προϊόντα χωρίς γλουτένη
Σίγουρα ο αποκλεισμός από την διατροφή βασικών τροφίμων όπως το ψωμί, τα 
ζυμαρικά κτλ μειώνει σημαντικά τις επιλογές ενός πάσχοντα, κι όμως σήμερα 
υπάρχουν λύσεις πολλές και γευστικές.

Εκτός από τις φυσικές τροφές που δεν περιέχουν γλουτένη όπως ρύζι, καλαμπόκι, 
φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρι κτλ, η βιομηχανία προσφέρει πολλά επεξεργασμένα 
προϊόντα (ψωμί, ζυμαρικά, σνακ, μπισκότα κ.ά.) ειδικά για όσους πάσχουν από 
κοιλιοκάκη. Ξεχωρίστε τα προϊόντα ελεύθερα γλουτένης από το ειδικό αναγνωριστικό 
σήμα στις συσκευασίες και δημιουργείστε το δικό σας μενού χωρίς να στερείστε 
ποικιλία τροφών και θρεπτικά συστατικά.

Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες των τροφίμων που αγοράζετε γιατί συχνά η 
γλουτένη υπάρχει ακόμα και σε προϊόντα που δεν βασίζονται σε δημητριακά. Η 
γλουτένη μπορεί να υπάρχει ακόμη και σε μία σάλτσα, σε ένα γιαούρτι και σε πολλά 
ακόμη, διαφορετικά τρόφιμα. Προϊόντα χωρίς γλουτένη μπορείτε να βρείτε όχι μόνο 
στα φαρμακεία ή σε εξειδικευμένα καταστήματα αλλά και στα περισσότερα σούπερ 
μάρκετ.

Όταν βρίσκεστε σε κάποιο εστιατόριο ενημερώστε τον υπεύθυνο αναλυτικά για 
την ιδιαιτερότητά σας και για το ποιά συστατικά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να περιέχονται στα τρόφιμα που θα καταναλώσετε (π.χ.: αλεύρι σίτου, γλουτένη, 
τροποποιημένο άμυλο σίτου κτλ), ώστε να μπορέσει να σας δώσει έγκυρες απαντήσεις.
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Le Veneziane Πέννες Ριγέ
Βάρος: 250g x 12 |  Κωδικός: 60.058 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47438/2009

Οι Πέννες και οι Ταλιατέλλες 
της σειράς Le Veneziane της 
Molino Di Ferro, διακρίθηκαν 
σε Διαγωνισμό Γευσιγνωσίας 
που διοργανώθηκε από το 
περιοδικό BonAppetit στις 
ΗΠΑ και ξεχώρισαν από τα 
καλύτερα ζυμαρικά χωρίς 
γλουτένη μεταξύ άλλων για τη 
γεύση τους και την υφή τους.

Le Veneziane Ταλιατέλες
Βάρος: 250g x 12  |  Κωδικός: 60.064 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47438/2009

Ποιές κατηγορίες προϊόντων 
διαθέτει η εταιρία Molino di Ferro;

Ζυμαρικά χωρίς γλουτένη “Le Veneziane”
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ≤ 20 ppm

Η βιομηχανία ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ πάντα κοντά στις ανάγκες των 
καταναλωτών σας προσφέρει ως αποκλειστικός εισαγωγέας και 
διανομέας για την Ελλάδα και την Κύπρο τα προϊόντα Molino Di 
Ferro τα οποία παράγονται από καλαμπόκι και έτσι μπορούν να τα 
απολαύσουν άφοβα όχι μόνο οι πάσχοντες από κοιλιοκάκη αλλά και 
όσοι παρουσιάζουν αλλεργία στο σιτάρι και στα παράγωγά του.

Τα Ζυμαρικά χωρίς γλουτένη «Le Veneziane» είναι εδώ και περισσότερο 
από δέκα έτη τα πιο δημοφιλή στην Ιταλία με τις περισσότερες πωλήσεις. 
Γιατί; Χάρη στην άριστη απόδοση τους στο μαγείρεμα και την ασυναγώνι-
στη ευχάριστη γεύση που είναι αποτέλεσμα της καλύτερης επιλογής των 
Ιταλικών Καλαμποκιού, χωρίς Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς 
(non GMO). Είναι ελαφριά και εύπεπτα και ταιριάζουν με κάθε είδος σάλ-
τσας: με σάλτσα τομάτας ή βασιλικού με τα ζυμαρικά Le Veneziane, μπο-
ρείτε να απολαύσετε καθημερινά πιάτα μεσογειακής κουζίνας! 

Έχουν λάβει και πιστοποίηση Kosher, πωλούνται στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ 
και τον Καναδά.

Τα ζυμαρικά Le Veneziane παράγονται αποκλειστικά από καλαμποκάλευρο. Είναι 
νόστιμα και αποτελούν την ιδανική λύση για ένα θρεπτικό και υγιεινό γεύμα.

Τα προτιμούν οι αθλητές και όλοι όσοι 
χρειάζονται περισσότερη ενέργεια στον 
οργανισμό τους.

Η διατροφή των πρωταθλητών

Alessandro Ballan
Παγκόσμιος Πρωταθλητης 2008

Παρασκευάζονται από προμαγειρεμένο 
αλεύρι καλαμποκιού, πλούσιο σε άμυλο (αργή 
απελευθέρωση κλασμάτων) και με  παρουσία 
καροτενοϊδών και διακλαδισμένου αμινοξέος 
λευκίνης, τα προϊόντα «Le Veneziane» προσ-
φέρουν σημαντική στήριξη στις μεταβολικές 
ανάγκες του ποδηλάτη στις προπονήσεις και 
τους αγώνες. 

Dr. Maria Rosaria D’Isanto
Διατροφολόγος

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
BON APPETIT

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
BON APPETIT
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Le Veneziane Σπαγγέτι
Βάρος: 250g  |  Κωδικός: 60.065
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47438/2009

Le Veneziane Φιδές
Βάρος: 250g  |  Κωδικός: 60.063 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47438/2009

Le Veneziane Κοχύλια
Βάρος: 250g  |  Κωδικός: 60.059
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47438/2009

Le Veneziane Σαλιγκάρια
Βάρος: 250g  |  Κωδικός: 60.062 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47438/2009

Le Veneziane Ριγατόνι
Βάρος: 250g  |  Κωδικός: 60.067
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47438/2009

Le Veneziane Πεταλούδες
Βάρος: 250g  |  Κωδικός: 60.081 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47438/2009

Le Veneziane Τριβέλι
Βάρος: 250g  |  Κωδικός: 60.060 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47438/2009

Le Veneziane Σελινάκι
Βάρος: 250g  |  Κωδικός: 60.057 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47438/2009

Le Veneziane Αστράκι
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.080 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47438/2009

Le Veneziane Δαχτυλιδάκια
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.069 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47438/2009

Le Veneziane Κοφτό Μισό
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.070 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47438/2009

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Μμμμμμ...Κριθαράκι Le Veneziane
Μια μεγάλη ποικιλία που εμπλουτίζει πλέον τις γευ-
στικές σας εμπειρίες!! Στην ποικιλία προϊόντων ειδικής 
διατροφής “Le Veneziane” του οίκου Molino Di Ferro 
s.r.l. έχει προστεθεί και το σχήμα Risetti – Κριθαράκι. 

Δώστε τώρα άλλη διάσταση στο καθημερινό σας τρα-
πέζι! Δοκιμάστε το Κριθαράκι Molino Di Ferro σε διά-
φορες συνταγές.  Μαγειρέψτε το σκέτο, σε γιουβέτσι, 
σε σούπα ή σε σαλάτες ζυμαρικών.

Le Veneziane Κριθαράκι 
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.056
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47438/2009

Συστατικά: αλεύρι καλαμποκιού, 
γαλακτωματοποιητής Ε471*    

Προϊόν χωρίς γλουτένη
(Το καλαμποκάλευρο από τη φύση του δεν περιέχει 
γλουτένη)

 
 

Διαθρεπτικά στοιχεία
για 100g προϊόντος 
Ενέργεια 353 kcal / 1505 kJ
Λιπαρά 0,95 g
Υδατάνθρακες 79,12 g 
Πρωτεΐνες 6,45 g
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Συστατικά: 100% αλεύρι καλαμποκιού            

Προϊόν χωρίς γλουτένη 
(Το καλαμποκάλευρο από τη φύση του 
δεν περιέχει γλουτένη)

Συστατικά: 100% Αλεύρι καλαμποκιού            

Προϊόν χωρίς γλουτένη 
(Το καλαμποκάλευρο από τη φύση του 
δεν περιέχει γλουτένη)

Πολέντα “Le Veneziane”       
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ≤ 20 ppm

Διαθρεπτικά στοιχεία  
για 100g προϊόντος
Ενέργεια 356 kcal / 1511 kJ
Λιπαρά 0,82 g
Υδατάνθρακες 79,55 g
Πρωτεΐνες 7,17 g

Διαθρεπτικά στοιχεία  
για 100g προϊόντος
Ενέργεια 356 kcal / 1513 kJ
Λιπαρά 0,42 g
Υδατάνθρακες 80,60 g
Πρωτεΐνες 6,80 g

Le Veneziane Κίτρινη Πολέντα
Βάρος: 500g  |  Κωδικός: 60.068 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47435/2009

Le Veneziane Λευκή Πολέντα
Βάρος: 500g  |  Κωδικός: 60.083 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 47435/2009

Έτοιμη σε λίγα μόνο λεπτά! 
Αληθινή πολέντα στιγμής, νόστιμη θρεπτική και παραδοσιακή.  Η πολέντα είναι 
εύγεστη και εύπεπτη λόγω της προσεκτικής επιλογής καλαμποκιού και της ειδικής 
επεξεργασίας προμαγειρέματος σε ατμό.

“Le Veneziane” Italian Classic       
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ≤ 20 ppm

Gnocchi πατάτας Le Veneziane 
Τα Gnocchi πατάτας Le Veneziane είναι συσκευασμένα σε δυο ξεχωριστούς πρακτικούς 
δίσκους, διασφαλίζουν την φρεσκάδα και είναι ένας τέλειος σύμμαχος στην κουζίνα 
σας! Έτοιμα σε λίγα λεπτά ταιριάζουν τέλεια με κάθε τύπο σάλτσας. 

Συστατικά: Αλεύρι καλαμποκιού 55%, αλεύρι 
ρυζιού.

Προϊόν χωρίς γλουτένη.
Παράγεται σε εργοστάσιο που διαχειρίζεται σόγια.

Συστατικά: ενυδατωμένες πατάτες (70%) (νερό, 
νιφάδες πατάτας, γαλακτωματοποιητές: μονό- 
και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων, αντιοξειδω-
τικά: ματαδιθειώδες νάτριο, αρώματα), αραβο-
σιτάλευρο άμυλο πατάτας, ρυζάλευρο, αλάτι, 

ρυθμιστής οξύτητας: γαλακτικό οξύ, συ-
ντηρητικό: σορβικό οξύ, αρώματα.

Προϊόν χωρίς γλουτένη | Περιέχει θειώδη.

Le Veneziane Italian Classic Νιόκκι από πατάτα 
Βάρος: 500g | Κωδικός: 60.186 | Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 43134/2013

Le Veneziane Λαζάνια 
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.082

Λαζάνια Le Veneziane χωρίς γλουτένη,  
χωρίς αυγά, έτοιμα για μαγείρεμα!
Το πραγματικό πλεονέκτημα  αυτού του προϊόντος είναι ότι εί-
ναι προψημένα, έτοιμα για μαγείρεμα! Ναι, καταλάβατε πολύ 
καλά! Τέλος στην πολλή ώρα που χρειαζόσασταν για την προ-
ετοιμασία της ζύμης.  Σε μόλις είκοσι λεπτά μπορείτε να απο-
λαύσετε κλασσικές συνταγές με Λαζάνια “Le Veneziane” της 
Molino Di Ferro. Τι άλλο περισσότερο θέλετε από τη ζωή!

Διαθρεπτικά στοιχεία  
για 100g προϊόντος
Ενέργεια 153 kcal / 651 kJ
Λιπαρά 0,33 g
Υδατάνθρακες 34,49 g
Πρωτεΐνες 2,08 g

Διαθρεπτικά στοιχεία  
για 100g προϊόντος
Ενέργεια 364 kcal / 1546 kJ
Λιπαρά 1,41 g
Υδατάνθρακες 80,71 g
Πρωτεΐνες 6,59 g

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ
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Έτοιμα γεύματα “Le Veneziane” Express
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ≤ 20 ppm

Συστατικά: Ζυμαρικά χωρίς γλουτένη 80,5% (αλεύρι 
καλαμποκιού, γαλακτωματοποιητές: μονό- και 
διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), τηγμένο τυρί σε σκόνη 
16% (γάλα, αλάτι, μαγιά, συντηρητικό: λυσοζύμη 
αυγού), κρέμα, μπαχαρικά, αλάτι, αρωματικά. 
Προϊόν χωρίς γλουτένη.  
Παράγεται σε εργοστάσιο που διαχειρίζεται σέλινο, 
καρπούς με κέλυφος, ψάρι, μαλάκια και οστρακόδερμα.

Συστατικά: Ζυμαρικά χωρίς γλουτένη 82,9% (αλεύρι 
καλαμποκιού, γαλακτωματοποιητές: μονό- και 
διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), μανιτάρια 8,1% κρέμα, 
κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊντανός 0,2%, αλάτι, ζωμός 
λαχανικών (αλάτι, ενισχυτικό γεύσης: γλουταμινικό 
μονονάτριο, κρεμμύδι, σέλινο, λακτόζη, φυσικά 
αρωματικά, αραβοσιτέλαιο), φυσικά αρωματικά. 
Προϊόν χωρίς γλουτένη.  
Παράγεται σε εργοστάσιο που διαχειρίζεται καρπούς με κέλυφος, αυγά, ψάρι, 
μαλάκια και οστρακόδερμα.

Συστατικά: Ζυμαρικά χωρίς γλουτένη 79,1% (αλεύρι 
καλαμποκιού, γαλακτωματοποιητές: μονό- και 
διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), ντομάτα 10%, κρέμα, 
αλάτι, τηγμένο τυρί σε σκόνη 2,5% (γάλα, αλάτι, 
πυτιά, συντηρητικό: λυσοζύμη αυγού), κρεμμύδι, 
σκόρδο, βασιλικός 0,1%, ζάχαρη. 
Προϊόν χωρίς γλουτένη.  
Παράγεται σε εργοστάσιο που διαχειρίζεται σέλινο, καρπούς με κέλυφος, ψάρι, 
μαλάκια και οστρακόδερμα.

Le Veneziane express Σελινάκι με τυρί 
Βάρος: 104g | Κωδικός: 60.102 | Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 40982/2013

Le Veneziane express Σελινάκι με μανιτάρια 
Βάρος: 100g | Κωδικός: 60.101 | Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 40982/2013

Le Veneziane express Πεννάκι Ριγέ με ντομάτα & βασιλικό 
Βάρος: 100g | Κωδικός: 60.100 | Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 40982/2013

΄Ετοιμα σε μόλις 9-10 λεπτά στο φούρνο μικροκυμάτων!
Αν βιάζεστε, και αν  θέλετε να απολαύσετε νόστιμα ζυμαρικά χωρίς πολύ διαδικασία  
ή αν απλά η μαγειρική δεν είναι το αγαπημένο σας χόμπυ, δοκιμάστε τα νέα έτοιμα 
γεύματα «Le Veneziane Express».  Στην εκδρομή, στις διακοπές μπορείτε να απολαύστε 
ένα γεύμα ασφαλές ελεύθερο γλουτένης. 

Φτιάχνονται από συστατικά υψηλής ποιότητας ώστε να μπορείτε να έχετε το αγαπη-
μένο σας πιάτο γρήγορα και εύκολα! Έτοιμα σε μόλις 9-10 λεπτά στο φούρνο μικροκυ-
μάτων ή εναλλακτικά μπορείτε να τα μαγειρέψετε στην κατσαρόλα, χρησιμοποιώντας 
330ml νερό σε μέτρια φωτιά για 9-10 .́

Νέες σάλτσες χωρίς γλουτένη Molino Di Ferro.  
Φρέσκες και γευστικές σαν να είναι σπιτικές! 
Η Molino Di Ferro, ειδικός στην παραγωγή ζυμαρικών χωρίς γλουτένη, παρουσιάζει 
τρεις νέες σάλτσες χωρίς γλουτένη,  ιδανικές για να συνοδεύσετε τα ζυμαρικά από κα-
λαμπόκι Le Veneziane, προκειμένου να γεύεστε κάθε μέρα νόστιμα πιάτα, γρήγορα 
στην προετοιμασία και ελαφριά. 

Τρεις νέες έτοιμες σπεσιαλιτέ χρησιμοποιώντας μόνο επιλεγμένα φρέσκα και ποιοτικά 
συστατικά.

Σάλτσες “Le Veneziane”       
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ≤ 20 ppm

Συστατικά: Ντομάτα (54,8%), βοδινό (12%), χοιρινό (11%), πάστα ντομάτας, καρότα 
(4,5%), κρεμμύδι, ελαιόλαδο (4%), σέλινο (2,7%), αλάτι, μπαχαρικά και αρωματικά, 
κρασί, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ.
Προϊόν χωρίς γλουτένη. 
Αλλεργιογόνο: Περιέχει σέλινο.

Le Veneziane Σάλτσα Μπολωνέζ
Βάρος: 190g

Συστατικά: Βασιλικός (38,8%), ελαιόλαδο (30,5%), γλυκόζη, ηλιέλαιο, κάσιους, νιφά-
δες πατάτας, τυρί (5%) (παρμεζάνα, τυρί σε σκόνη, τυρί πρόβειο), κουκουνάρι (1%), 
σκόρδο, φυτικές ίνες, αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας: γαλακτιό οξύ.
Προϊόν χωρίς γλουτένη. 
Αλλεργιογόνο: Περιέχει γάλα, κάσιους.

Le Veneziane Πέστο Βασιλικού
Βάρος: 190g

Συστατικά: Ντομάτα* (83%), ηλιέλαιο*, καρότο*, βασιλικός* (2%), κρεμμύδι*, σέλινο*, 
αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ.
*βιολογικής γεωργίας.
Προϊόν χωρίς γλουτένη.
Αλλεργιογόνο: Περιέχει σέλινο.

Le Veneziane Σάλτσα Βασιλικού
Βάρος: 190g  |  Κωδικός: 60.310

Προϊόν 
Βιολογικής  
γεωργίας

Διαθρεπτικά στοιχεία  
για 100g προϊόντος
Ενέργεια 364 kcal / 1534 kJ
Λιπαρά 7,38 g
Υδατάνθρακες 63,87 g
Πρωτεΐνες 8,31 g

Διαθρεπτικά στοιχεία  
για 100g προϊόντος
Ενέργεια 354 kcal / 1501 kJ
Λιπαρά 1,59 g
Υδατάνθρακες 75,35 g
Πρωτεΐνες 8,19 g

Διαθρεπτικά στοιχεία  
για 100g προϊόντος
Ενέργεια 395 kcal / 1663 kJ
Λιπαρά 11,44 g
Υδατάνθρακες 58,62 g
Πρωτεΐνες 13,07 g
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Διαθρεπτικά στοιχεία  
για 100g προϊόντος
Ενέργεια 390 kcal / 1650 kJ
Λιπαρά 3,93 g
Υδατάνθρακες 79,93 g
Πρωτεΐνες 7,35 g

Διαθρεπτικά στοιχεία  
για 100g προϊόντος
Ενέργεια 394 kcal / 1668 kJ
Λιπαρά 5,03 g
Υδατάνθρακες 77,05 g
Πρωτεΐνες 9,24 g

Συστατικά: αλεύρι καλαμποκιού 87%, ηλιέλαιο, 
παρασκεύασμα με τυρί 5% (αλάτι, τυρί σε σκόνη 
20%, μαλτοδεξτρίνες, ορός γάλακτος σε σκό-
νη, αρωματικά). 
Προϊόν χωρίς γλουτένη. 
Παράγεται σε εργοστάσιο που διαχειρίζεται σόγια.

Συστατικά: αλεύρι καλαμποκιού 87%, ηλιέλαιο, 
παρασκεύασμα με άρωμα πίτσας (μαλτοδεξτρί-
νες, αλάτι, ορός γάλακτος σε σκόνη, ντομάτα 
σε σκόνη, ηλιέλαιο, χρωστική: εκχύλισμα πάπρι-
κας, αρωματικά). 
Προϊόν χωρίς γλουτένη.
Παράγεται σε εργοστάσιο που διαχειρίζεται σόγια.

Σνακ καλαμποκιού “Le Veneziane”       
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ≤ 20 ppm

Νόστιμα και ελαφριά σνακ για κάθε στιγμή!
Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε  ένα πεντανόστιμο και αλμυρό σνακ! Σνακ 
καλαμποκιού με γεύση πίτσας και τυριού ιδανικά για ένα νόστιμο διάλειμμα. 
Ψημένα στο φούρνο έχουν  50% λιγότερα λιπαρά από τα παραδοσιακά σνακ που 
τηγανίζονται. Τέλεια για κάθε στιγμή της ημέρας!

Le Veneziane Mais Snack 
Δαχτυλίδια καλαμποκιού με γεύση Πίτσας
Βάρος: 40g | Κωδικός: 60.079 
Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 38805/2013

Le Veneziane Mais Snack 
Μπουκιές καλαμποκιού με τυρί
Βάρος: 40g | Κωδικός: 60.078 
Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 38805/2013

Μπισκότα από καλαμποκάλευρο
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ≤ 20 ppm

Για επιδόρπιο; Εγκαταλείπουμε την ιδέα του pandoro και του panettone χωρίς 
γλουτένη για να σας προτείνουμε μια εναλλακτική γλυκιά στιγμή. Σας παρουσιάζουμε 
τα μπισκότα Le Veneziane με καρύδα, φρούτα του δάσους και κακάο με φουντούκια. 

Χάρη στις εξαιρετικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται και στη σοφία των ειδικών 
ζαχαροπλαστών, τα μπισκότα χωρίς γλουτένη Le Veneziane είναι αληθινά ταρτάκια. 

Μια μικρή τραγανή απόλαυση για να γευτείτε με όλη την οικογένεια! 

Συστατικά: Αλεύρι καλαμποκιού 33,6%, ζάχαρη, αλεύρι ρυζιού, σιρόπι γλυκόζης, βούτυ-
ρο, φοινικέλαιο, γάλα καρύδας 2,35%, νιφάδες καρύδας 2,35%, μαλτοδεξτρίνη, αλάτι, 
γάλα, άμυλο πατάτας, διογκωτικοί παράγοντες: 
ανθρακικό αμμώνιο, υδρογονωμένο ανθρακικό 
νάτριο, διφωσφορικά άλατα, γαλακτωματοποιη-
τής: λεκιθίνη σόγιας, αρώματα.
Προϊόν χωρίς γλουτένη.  
Μπορεί να περιέχει: ίχνη καρπών με κέλυφος, 
γάλα, φιστίκια.

Συστατικά: Αλεύρι καλαμποκιού 30,7%, ζάχαρη, αλεύρι ρυζιού, σιρόπι γλυκόζης, βού-
τυρο, φοινικέλαιο, κακάο σε σκόνη 2,2%, μαλτο-
δεξτρίνη, φουντούκια 1,9%, πάστα κακάο 1,8%, 
βούτυρο κακάο, ίνες μπαμπού, αλάτι, άμυλο πατά-
τας, διογκωτικοί παράγοντες: ανθρακικό αμμώνιο, 
υδρογονωμένο ανθρακικό νάτριο, διφωσφορικά 
άλατα, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, 
αρώματα.
Προϊόν χωρίς γλουτένη.  
Μπορεί να περιέχει: γάλα, φιστίκια.

Le Veneziane μπισκότα με γεύση καρύδας
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.086 | Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 20689/2011

Le Veneziane μπισκότα με κακάο και φουντούκια 
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.085 | Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 20689/2011

Συστατικά: Αλεύρι καλαμποκιού 33,3%, ζάχαρη, αλεύρι ρυζιού, σιρόπι γλυκόζης, βούτυ-
ρο, φοινικέλαιο, φρούτα του δάσους 4% (πολτός μήλου 14%, χυμός φραγκοστάφυλου 
5%, φράουλα 4%, βατόμουρα 4%, ζάχαρη, σιρόπι φρουκτόζης, αλεύρι ρυζιού, φυτικό 
έλαιο: φοινικοπυρηνέλαιο, πυκνωτικό μέσο: πηκτίνη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, 
αρώματα), μαλτοδεξτρίνη, ίνες μπαμπού, αλάτι, 
άμυλο πατάτας, διογκωτικοί παράγοντες: ανθρακι-
κό αμμώνιο, υδρογονωμένο ανθρακικό νάτριο, δι-
φωσφορικά άλατα, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 
σόγιας, αρώματα.
Διαιτητικό προϊόν χωρίς γλουτένη. 
Μπορεί να περιέχει: ίχνη καρπών με κέλυφος, 
γάλα, φιστίκια.

Le Veneziane μπισκότα με φρούτα του δάσους 
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.087 | Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 20689/2011

Διαθρεπτικά στοιχεία
για 100g προϊόντος 
Ενέργεια 457kcal / 1918 kJ
Λιπαρά 16,8 g
Υδατάνθρακες 68,6 g 
Πρωτεΐνες 4,2 g

Διαθρεπτικά στοιχεία
για 100g προϊόντος 
Ενέργεια 462kcal / 1938 kJ
Λιπαρά 17,1 g
Υδατάνθρακες 70,6 g 
Πρωτεΐνες 3,0 g

Διαθρεπτικά στοιχεία
για 100g προϊόντος 
Ενέργεια 482 kcal / 2020 kJ
Λιπαρά 19,6 g
Υδατάνθρακες 70,3 g 
Πρωτεΐνες 3,9 g
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Βιολογικό Ρόφημα  καλαμποκιού Le Veneziane: 
ένα ρόφημα για όλους!
Το μυστικό της  νοστιμιάς του βρίσκεται στο προσεκτικά επι-
λεγμένο βιολογικό καλαμπόκι της Molino Di Ferro. 

Αλλά τα πλεονεκτήματά του δεν τελειώνουν εδώ! Ελεύθερο 
από λακτόζη, γλουτένη και απόλυτα φυτικό.  Ευχάριστα ανα-
ζωογονητικό και γλυκό από τη φύση του: Μπορείτε να το απο-
λαύσετε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, από το πρόγευμα 
συνδυασμένο με δημητριακά, μέχρι το απογευματινό σνάκ. 

Πολύτιμος σύμμαχος και στην κουζίνα: «Με το βιολογικό ρό-
φημα καλαμποκιού» μπορείτε να προετοιμάσετε εύγευστες 
κρέμες,  λευκές σάλτσες, πουτίγκες και κέικ.

Συστατικά: Αλεύρι καλαμποκιού*, νερό.
Προϊόν χωρίς γλουτένη. 
(Το καλαμποκάλευρο από τη φύση του δεν περιέχει γλουτένη)

*Προϊόν Βιολογικής γεωργίας - EC Control System.  
  Controlled Q-CERTIFICAZIONI SRL .

Ζυμαρικά “Le Asolane” βιολογικής γεωργίας πιστοποιημένα
από την

Q-CERTIFICAZIONI SRL ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ≤ 20 ppm

Αφιερωμένα σε αυτούς που τους αρέσουν να τρώνε βιολογικά προϊόντα διατροφής, δη-
μιουργήθηκαν τα Βιολογικά ζυμαρικά χωρίς γλουτένη Le Asolane της Molino Di Ferro.  
Παράγονται αποκλειστικά από αλεύρι καλαμποκιού βιολογικής γεωργίας. Παραμένουν 
al dente μόλις βράσουν και έχουν πορώδη επιφάνεια για να απορροφούν τη σάλτσα. 
Είναι τέλεια για μια υγιή και ισορροπημένη διατροφή!

Διαθρεπτικά στοιχεία
για 100g προϊόντος 
Ενέργεια 354 kcal / 1502 kJ
Λιπαρά 0,80 g
Υδατάνθρακες 79,49 g 
Πρωτεΐνες 6,37 g

Le Asolane Σπαγγέτι
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.088
Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 47440/2009

Le Asolane Ταλιατέλλες
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.386
Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 47440/2009

Le Veneziane Mini κριτσίνια 
καλαμποκιού με ελαιόλαδο

Le Asolane Τριβέλι
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.342
Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 47440/2009

Le Asolane Πέννες Ριγέ
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.367
Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 47440/2009

Διαθρεπτικά στοιχεία  
για 100g προϊόντος
Ενέργεια 61 kcal / 259 kJ
Λιπαρά 1,48 g
Υδατάνθρακες 11,87 g
Πρωτεΐνες 0,10 g

Διαθρεπτικά στοιχεία  
για 100g προϊόντος
Ενέργεια 463 kcal / 1946 kJ
Λιπαρά 16,23 g
Υδατάνθρακες 76,32 g
Πρωτεΐνες 2,04 g

Μίνι Κριτσίνια με ελαιόλαδο Le Veneziane.
Άλλη μια καινοτομία της εταιρείας Molino Di Ferro: «Μίνι Κριτσίνια με ελαιόλαδο χωρίς 
γλουτένη Le Veneziane». 

Μοσχομυριστά, εύγεστα και τραγανά είναι ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας: Δοκιμά-
στε τα με αλλαντικά, αλλά και με φρέσκα τυριά. Τα κριτσίνια με την πολύτιμη προσθή-
κη εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου ιταλικής προέλευσης και με πρώτης ποιότητας 

ύλες είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση αντί για ψωμί. 

Οι ειδικοί αρτοποιοί έτσι δημιούργησαν τα  «Μίνι Κριτσίνια 
Le Veneziane», μια νόστιμη και εναλλακτική λύση ανταμεί-
βοντας τον ουρανίσκο σας. 

Δοκιμάστε τα! Είναι χωρίς γλουτένη!

Βιολογικό Ρόφημα καλαμποκιού “Le Veneziane”       
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ≤ 20 ppm

Le Veneziane Βιολογικό 
ρόφημα καλαμποκιού
Βάρος: 1lt | Κωδικός: 60.084

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ
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Ζυμαρικά “Le Asolane” με φυτικές ίνες 
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ≤ 20 ppm

Η σειρά των ζυμαρικών χωρίς γλουτένη της Molino Di Ferro εμπλου-
τίζεται με τη νέα σειρά ζυμαρικών Le Asolane Conta di Fibra!  
Μια νέα καινοτομία της Molino Di ferro.

Μετά από προσεκτικές έρευνες και σχετικές δοκιμές μαγειρέματος σας παρουσιάζου-
με τη νέα σειρά ζυμαρικών Le Asolane με φυτικές ίνες! Ένα πιάτο ζυμαρικών με φυτι-
κές ίνες, συμπεριλαμβανομένης της ινουλίνης, ενδείκνυται για μια διατροφή ελεύθερη 
γλουτένης,  στα πλαίσια ενός ισορροπημένου και υγιεινού τρόπου ζωής. 

Η ποιότητα ως συνήθως είναι εξασφαλισμένη  από την Molino Di Ferro: Τα ζυμαρικά Le 
Asolane πηγή φυτικών ινών, είναι ένα προϊόν της ιταλικής υπεροχής, που παράγονται 
από τις καλύτερες ποικιλίες του  Ιταλικού καλαμποκιού.

Συστατικά: Αλεύρι καλαμποκιού (96,9%), φυτικές ίνες (1,5%), 
εδώδιμες ίνες ινουλίνη (1,5%), γαλακτοματοποιητής μόνο και 
διγλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης.
Προϊόν χωρίς γλουτένη. 
(Το καλαμποκάλευρο από τη φύση του δεν περιέχει γλουτένη)

Le Asolane με Φυτικές Ίνες 
Ταλιατέλες
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.096 
Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 37534/2014

Le Asolane με Φυτικές Ίνες 
Τριβέλι
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.093 
Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 37534/2014

Le Asolane με Φυτικές Ίνες 
Κριθαράκι
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.095 
Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 37534/2014

Le Asolane με Φυτικές Ίνες 
Σπαγγέτι
Βάρος: 500g | Κωδικός: 60.090 
Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 37534/2014

Le Asolane με Φυτικές Ίνες 
Μακαρόνι 5
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.091 
Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 37534/2014

Le Asolane με Φυτικές Ίνες 
Πέννες Ριγέ
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.092 
Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 37534/2014

Le Asolane με Φυτικές Ίνες 
Στριφτό
Βάρος: 250g | Κωδικός: 60.094 
Αρ. γνωστ. ΕΟΦ: 37534/2014

Διαθρεπτικά στοιχεία
για 100g προϊόντος 
Ενέργεια 353 kcal / 1496 kJ
Λιπαρά 0,66 g
Υδατάνθρακες 78,28 g
Εδώδιμες ίνες 3,90 g 
Πρωτεΐνες 6,42 g

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ
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ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΚΑΛΑ-
ΜΠΟΚΙ ΡΥΖΙ ΠΑΤΑΤΑ ΣΟΓΙΑ ΣΙΤΑΡΙ ΛΟΥ-

ΠΙΝΟ
ΓΛΟΥ-
ΤΕΝΗ

ΤΡΙΒΕΛΙ "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΤΑΛΙΑΤΕΛΛΕΣ "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΠΕΝΝΕΣ ΡΙΓΕ "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΡΙΓΑΤΟΝΙ "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΚΟΧΥΛΙΑ "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΣΠΑΓΓΕΤΙ "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΔΑΧΤΥΛΙΔΑΚΙΑ "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΦΙΔΕΣ "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΣΕΛΙΝΑΚΙ  "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΚΟΦΤΟ ΜΙΣΟ  "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΑΣΤΡΑΚΙ  "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ  "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ  "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΟΛΕΝΤΑ “LE VENEZIANE”  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΛΕΥΚΗ ΠΟΛΕΝΤΑ "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

 "LE VENEZIANE" EXPRESS  
   ΠΕΝΝΑΚΙ ΡΙΓΕ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΑ & ΒΑΣΙΛΙΚΟ      

“LE VENEZIANE” EXPRESS  
  ΣΕΛΙΝΑΚΙ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ      

“LE VENEZIANE” EXPRESS ΣΕΛΙΝΑΚΙ ΜΕ ΤΥΡΙ      

 “LE VENEZIANE” ITALIAN CLASSIC  
   ΝΙΟΚΚΙ ΑΠΟ ΠΑΤΑΤΕΣ    

 “LE VENEZIANE” ITALIAN CLASSIC ΛΑΖΑΝΙΑ     

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΑΥΓΟ ΓΑΛΑ ΛΑΚ-

ΤΟΖΗ
ΞΗΡΟΙ 

ΚΑΡΠΟΙ
ΣΟΚΟ-
ΛΑΤΑ ΖΑΧΑΡΗ ΑΛΑΤΙ G.M.O* ΣΥΝΤΗ-

ΡΗΤΙΚΑ
ΟΣΤΡΑΚΟ-

ΔΕΡΜΑ ΨΑΡΙΑ ΣΕΛΙΝΟ ΘΕΙΩΔΗ

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            


ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ  

ΠΙΘΑΝΑ 
ΙΧΝΗ

ΠΙΘΑΝΑ 
ΙΧΝΗ    

ΠΙΘΑΝΑ 
ΙΧΝΗ

ΠΙΘΑΝΑ 
ΙΧΝΗ 

ΠΙΘΑΝΑ 
ΙΧΝΗ    

ΠΙΘΑΝΑ 
ΙΧΝΗ

ΠΙΘΑΝΑ 
ΙΧΝΗ

ΠΙΘΑΝΑ 
ΙΧΝΗ 
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ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΚΑΛΑ-
ΜΠΟΚΙ ΡΥΖΙ ΠΑΤΑΤΑ ΣΟΓΙΑ ΣΙΤΑΡΙ ΛΟΥ-

ΠΙΝΟ
ΓΛΟΥ-
ΤΕΝΗ

ΣΑΛΤΣΑ ΜΠΟΛΩΝΕΖ "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ "LE VENEZIANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΠΕΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ "LE VENEZIANE" 
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ  
“LE VENEZIANE“   

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΥΔΑΣ “LE VENEZIANE“   

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ  
“LE VENEZIANE“   

ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΜΕ ΤΥΡΙ  
"LE VENEZIANE"  

ΠΙΘΑΝΑ 
ΙΧΝΗ   

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΎ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΠΙΤΣΑ  
"LE VENEZIANE"  

ΠΙΘΑΝΑ 
ΙΧΝΗ   

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΡΟΦΗΜΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ  
“LE VENEZIANE “      

ΜΙΝΙ ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΜΕ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ “LE VENEZIANE “   

bio ΤΑΛΙΑΤΕΛΛΕΣ "LE ASOLANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

bio ΤΡΙΒΕΛΙ "LE ASOLANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

bio ΠΕΝΝΕΣ ΡΙΓΕ "LE ASOLANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

bio ΣΠΑΓΓΕΤΙ "LE ASOLANE"  
ΠΙΘΑΝΑ 

ΙΧΝΗ   

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΤΑΛΙΑΤΕΛΛΕΣ “LE ASOLANE”      

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΕΝΝΕΣ ΡΙΓΕ “LE ASOLANE”      

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ “LE ASOLANE”      

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΡΙΦΤΟ “LE ASOLANE”      

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΤΡΙΒΕΛΙ “LE ASOLANE”      

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΣΠΑΓΓΕΤΙ “LE ASOLANE”      

ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΜΑΚΑΡΟΝΙ 5 “LE ASOLANE”      

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΑΥΓΟ ΓΑΛΑ ΛΑΚ-

ΤΟΖΗ
ΞΗΡΟΙ 

ΚΑΡΠΟΙ
ΣΟΚΟ-
ΛΑΤΑ ΖΑΧΑΡΗ ΑΛΑΤΙ G.M.O* ΣΥΝΤΗ-

ΡΗΤΙΚΑ
ΟΣΤΡΑΚΟ-

ΔΕΡΜΑ ΨΑΡΙΑ ΣΕΛΙΝΟ ΘΕΙΩΔΗ

         

          

       

 ΠΙΘΑΝΑ 
ΙΧΝΗ

ΠΙΘΑΝΑ 
ΙΧΝΗ      

          

          

         

         

           

   ΠΙΘΑΝΑ 
ΙΧΝΗ       

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

*GMO = Genetically Modified Organisms, Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί.24



Οι σημειώσεις  μου:
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ΠΑΝΑΓ. ΣΠ. ΔΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
11° ΧΙΛ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 14451 Μεταμόρφωση Αττικής

Τηλ. 210 2840140-7, Fax: 210 2816787, e-mail: info@heliospasta.gr
www.heliospasta.gr     |     www.facebook.com/heliospasta
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Τα προϊόντα  χωρίς γλουτένη της Molino di Ferro, περιέχουν 100% εύπεπτο 
αλεύρι καλαμποκιού, είναι ιδανικά για εκείνους που υποφέρουν από δυσανεξία 
στη γλουτένη και για όσους παρουσιάζουν αλλεργία στο σιτάρι ή άλλα 
δημητριακά και τα παράγωγά τους. Επιπλέον, συμβάλλουν σε μια ελαφριά, 
υγιεινή διατροφή, ιδιαίτερα για ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό 

ή για όσους έχουν προβλήματα βάρους. 

Οι φυσικές καροτίνες (προβιταμίνη Α) των ζυμαρικών Molino di Ferro τους 
δίνουν το χαρακτηριστικό χρυσοκίτρινο χρώμα τους. Τα ζυμαρικά αυτά είναι 
χαμηλά σε λιπαρά, χωρίς χοληστερόλη ενώ το καλαμπόκι που χρησιμοποιείται 
τα κάνει ένα νόστιμο γεύμα  που συνδυάζεται τέλεια με  εξαιρετικές σάλτσες 
και μπαχαρικά. Η μεγάλη ποικιλία των προϊόντων που διατίθενται, είναι ιδανική 

για παραδοσιακά, εξαιρετικής ποιότητας πιάτα της Ελληνικής κουζίνας.

Προϊόντα χωρίς γλουτένη από τη Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ
Η βιομηχανία ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ πάντα κοντά στις ανάγκες των καταναλωτών 
σας προσφέρει ως αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας για την Ελλάδα και 
την Κύπρο τα προϊόντα Molino Di Ferro τα οποία παράγονται από καλαμπόκι 
και έτσι μπορούν να τα απολαύσουν άφοβα όχι μόνο οι πάσχοντες από κοιλιο-
κάκη και όσοι παρουσιάζουν αλλεργία στο σιτάρι και στα παράγωγά του αλλά 

και όλοι όσοι χρειάζονται περισσότερη ενέργεια στην οργανισμό τους.

Όλα τα προϊόντα Molino Di Ferro είναι πολύ πιο χαμηλά σε περιεκτικότητα 
γλουτένης από το όριο των 20ppm/mg.


