
Τορτελίνι & ΤορτελόνιΝΕΑ



Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ δίνει τέλος στον μύθο πως η διατροφή χωρίς 
γλουτένη δεν είναι νόστιμη. Διαθέτοντας μία μεγάλη ποικιλία βραβευμένων 
ζυμαρικών που παρασκευάζονται αποκλειστικά από αυστηρά επιλεγμένο καλαμπόκι 
και ρύζι – μη γενετικά τροποποιημένα, σας προσφέρει τη δυνατότητα να 
απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας συνταγές χωρίς ενοχές και περιορισμούς: από μια 
απλή μακαρονοσαλάτα κι ένα παραδοσιακό γιουβέτσι μέχρι ζυμαρικά φούρνου ή 
μια χωριάτικη μακαρονόπιτα.

Τα ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ χωρίς γλουτένη αποτελούν την ιδανική λύση για όσους πάσχουν 
από κοιλιοκάκη, για όσους έχουν αλλεργία στο σιτάρι και τα παράγωγά του, για 
όσους επιθυμούν μια υγιεινή και ελαφριά διατροφή ή χρειάζονται περισσότερη 
ενέργεια στον οργανισμό τους, καθώς η περιεκτικότητά τους σε γλουτένη είναι 
μικρότερη από 20 ppm / mg σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EC 609/2013.

Γιατί η διατροφή 
ελεύθερη από γλουτένη 
είναι διατροφή ελεύθερη 
από απαγορεύσεις 
και περιορισμούς!



τορτελόνι με σπανάκι
 και ρικότα χωρίς γλουτένη

με προσούτο χωρίς γλουτένητορτ
ελίνι

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ θέλοντας να προσφέρει μεγαλύτερη 
ποικιλία στο καθημερινό σας τραπέζι, εμπλουτίζει τη σειρά των 
ζυμαρικών χωρίς γλουτένη με δύο νέα πρωτοποριακά προϊόντα: 

Με φρέσκα αυγά, δίχως να χρειάζονται αλάτι στο βράσιμο, είναι 
έτοιμα σε μόλις 1-2 λεπτά και μπορείτε να τα απολαύσετε σκέτα, με 
το αγαπημένο σας τριμμένο τυρί ή με τη σάλτσα της αρεσκείας σας. Μη 
διστάσετε ν’αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη και να δημιουργήσετε 
πιάτα που θα ενθουσιάσουν εσάς και τους αγαπημένους σας!

1-2’ 2-4Δεν χρειάζεται
αλάτι!

Με φρέσκα
αυγά!



Τορτελίνι με προσούτο 
χωρίς γλουτένη

Τα τορτελίνι ΗΛΙΟΣ χωρίς γλουτένη 
με προσούτο είναι το ιδανικό 
γεμιστό ζυμαρικό για κάθε στιγμή 
της ημέρας. Εύκολα και γρήγορα 
στο μαγείρεμα, μπορείτε να τα 
απολαύσετε σε μία μεγάλη ποικιλία 
γευμάτων:

 σε σαλάτες ζυμαρικών με 
φρέσκα ή βραστά λαχανικά

 σε ελαφριές σούπες 

 στον φούρνο ογκρατέν

 ως συνοδευτικό στο κοκκινιστό

 ως «μεζεδάκι», δημιουργώντας 
σουβλάκια με τορτελίνι, 
τοματίνια και το αγαπημένο σας 
αλλαντικό ή τυρί...
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Τορτελόνι με σπανάκι και ρικότα 
χωρίς γλουτένη

Η αυθεντική συνταγή των τορτελόνι 
με βελούδινη γέμιση από ρικότα 
και σπανάκι τώρα στο τραπέζι σας! 
Απολαύστε την παραδοσιακή 
μεσογειακή τους γεύση σε μία 
σειρά από νόστιμους 
συνδυασμούς:

 σε πιάτα με άρωμα θάλασσας, 
με γαρίδες, καλαμαράκια και 
άλλα οστρακοειδή

 σε κλασικές ανοιξιάτικες σούπες 
με καρότα και μπιζέλια

 σε κρύες σαλάτες με τα  
αγαπημένα σας όσπρια

 τηγανητά με πικάντικη σάλτσα

 στο πήλινο με κοτόπουλο
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