
Ανακαλύψτε



Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, πάντα κοντά στον επαγγελματία και στις ανάγκες του σύγχρονου 
ανθρώπου, παρουσιάζει τη νέα σειρά ζυμαρικών «τα παιδικά μας» σε νέες χαρούμενες συσκευασίες 
ειδικά σχεδιασμένες για τα παιδιά, ηλικίας από 2 έως 8 ετών. Πρόκειται για τη μοναδική 
ολοκληρωμένη παιδική σειρά στην ελληνική αγορά που περιέχει μία μεγάλη ποικιλία σχεδίων, 
εμπνευσμένες από τις επιθυμίες και τη δημιουργική φαντασία των μικρών μας φίλων.

Δώστε μια παιχνιδιάρικη νότα στα ράφια σας και αυξήστε τις πωλήσεις σας προσφέροντας υψηλής 
ποιότητας ζυμαρικά σε πρωτότυπα σχήματα.

• Μία σειρά με μοναδικά σχήματα
• Φτιαγμένα με συνέπεια και αγάπη προς τους μικρούς μας ήρωες
• Τα μοναδικά ζυμαρικά προσανατολισμένα στην εκπαίδευση των παιδιών
• Είναι ιδανικά για μικρές ηλικίες χάρη στο λειτουργικό τους σχήμα
• Δένουν καλύτερα με τη σάλτσα
• Είναι εύκολα στο χειρισμό με το κουτάλι ή το πηρούνι
• Οι μητέρες εμπιστεύονται την ποιότητα ΗΛΙΟΣ από το 1932
• Τα ζυμαρικά περιέχουν σύνθετους υδατάνθρακες δίνοντας στα παιδιά 

την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζονται
• Μεγάλη ποικιλία σε σχήματα που απευθύνονται τόσο σε αγόρια 

όσο και σε κορίτσια
• Χαρούμενες συσκευασίες με ζεστά χρώματα που είναι 

ελκυστικά στο μάτι 
• Παιδικοί ήρωες που θα 

λατρέψουν μικροί και 
μεγάλοι

Τα παιδικά μας... τώρα δικά σας!

Γιατί τα παιδικά μας;



ΖΩΑΚΙΑ
12 x 500 g
CODE NO.: 10.07801.02102
EAN:  5201020521789 
ITF: 65201020521781

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΑΚΙΑ
12 x 500 g
CODE NO.: 10.08601.02102
EAN:  5201020581864 
ITF: 65201020521866

Με τα ζυμαρικά Ζωάκια ΗΛΙΟΣ τα παιδιά ανακαλύ-
πτουν από κοντά τα συναρπαστικά ζώα της ζούγκλας 
(λιοντάρια, ιπποπόταμους, ελέφαντες, μαϊμούδες, 
αντιλόπες) και παίζουν με τα αγαπημένα τους ζώα της 
φάρμας (αγελάδες, γουρουνάκια) καθώς απολαμβά-
νουν το φαγητό τους!

Βραβευμένα Δεινοσαυράκια ΗΛΙΟΣ! Ο τρομερός 
τυραννόσαυρος, ο φοβερός τρικεράτοπας, ο χαμογε-
λαστός βροντόσαυρος και οι άλλοι αγαπημένοι 
δεινόσαυροι των παιδιών τους προσκαλούν σε ένα 
νόστιμο γεύμα με ατέλειωτο παιχνίδι!



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
12 x 500 g
CODE NO.: 10.04001.02102
EAN:  5201020521406
ITF: 65201020521408

ΑΣΤΡΑΚΙ
12 x 500 g
CODE NO.: 10.01701.02102
EAN:  5201020521178 
ITF: 65201020521170

Τα ζυμαρικά Αστράκι ΗΛΙΟΣ, είναι εξαιρετικά για 
σούπες και ευφάνταστες συνταγές που συνοδεύουν 
τα αγαπημένα πιάτα των μικρών μας φίλων, για το 
σπίτι ή το σχολείο! Νόστιμο και θρεπτικό, το αστράκι 
ΗΛΙΟΣ βοηθά τα παιδιά με τη φαντασία τους να 
φτάσουν στον λαμπερό κόσμο των άστρων ενώ 
απολαμβάνουν το φαγητό τους!

Πεντανόστιμα, εύκολα και γρήγορα στο 
βράσιμο, τα ζυμαρικά Ελληνικό Αλφάβητο 
ΗΛΙΟΣ είναι μοναδικά στην διεθνή αγορά. Τα 
παιδιά μαθαίνουν ευχάριστα τα γράμματα του 
ελληνικού αλφαβήτου ενώ τρώνε τα αγαπη-
μένα τους ζυμαρικά.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΑΡΙΘΜΟΙ
12 x 500 g
CODE NO.: 10.03901.02102
EAN:  5201020521390
ITF: 65201020521392

Λατινικά γράμματα από το Α μέχρι το Ζ και από το 0 
μέχρι το 9, τα ζυμαρικά Γράμματα & Αριθμοί ΗΛΙΟΣ, 
ταιριάζουν υπέροχα σε σαλάτες ή σούπες, τρώγο-
νται σκέτα ή συνοδεύουν τα αγαπημένα πιάτα των 
μικρών μας φίλων. Ο μοναδικός συνδυασμός 
γραμμάτων και αριθμών μετατρέπει το φαγητό σε 
ένα απολαυστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι! 



ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
12 x 500 g
CODE NO.: 10.07701.02102
EAN:  5201020521772 
ITF: 65201020521774

ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ
12 x 500 g
CODE NO.: 10.03001.02102
EAN:  5201020521307 
ITF: 65201020521309

Τα ζυμαρικά Μαργαρίτες ΗΛΙΟΣ αποτελούν την ιδανική 
επιλογή για ένα γεύμα που τα παιδιά θα λατρέψουν! Από 
τα πιο αγαπημένα λουλούδια των παιδιών, οι μαργα-
ρίτες τα προσκαλούν να δημιουργήσουν ανθισμένες 
συνθέσεις τρώγοντας και παίζοντας!

Βρουμ! Βρουμ! Τσαφ! Τσουφ!...  
Τα παιδιά δεν σταματούν να παίζουν και να 
ανακαλύπτουν τον κόσμο με τα αγαπημένα τους 
Μέσα Μεταφοράς ΗΛΙΟΣ (αυτοκινητάκια, 
μοτοσυκλέτες, τρενάκια και φορτηγάκια, 
αεροπλανάκια και πλοία)!
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ΠΑΝΑΓ. ΣΠ. ΔΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
11° ΧΛM Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ

TΗΛ: (+30) 210 2840140 - 7, FAX: (+30) 210 2816787
e-mail: welcome@heliospasta.gr   |   www.heliospasta.gr   |      /heliospasta

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ από την ίδρυσή της έως σήμερα δίνει ιδιαίτερη έμφαση και 
πραγματοποιεί επενδύσεις στον εξοπλισμό της μονάδας, στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, 
καθώς και σε στελεχιακό δυναμικό και τεχνογνωσία, παράγοντες οι οποίοι την καθιστούν μια από τις πιο 

σύγχρονες βιομηχανίες ζυμαρικών της Ευρώπης, με αξιόλογη θέση στη διεθνή αγορά τροφίμων. 

Επιπλέον, επιτυγχάνοντας την αρμονική συνύπαρξη της παράδοσης με τα στοιχεία της σύγχρονης 
γαστρονομίας, σε σταθερή ακολουθία με τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά και με σεβασμό 
στις αγαπημένες γεύσεις της παιδικής ηλικίας, η ΗΛΙΟΣ έχει διαμορφώσει τη μοναδική ταυτότητα των 

προϊόντων της, καθιερώνοντας την αναγνωρισιμότητά της από όλες τις γενιές. 

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, εστιάζοντας στην υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών, την υπέροχη 
γεύση ΗΛΙΟΣ, αλλά και την ευρεία ποικιλία, κυκλοφορεί συνολικά 20 σειρές προϊόντων αποτελώντας 
ταυτόχρονα τη μοναδική εταιρία ζυμαρικών στην Ελλάδα με «ειδικά» και μοναδικά προϊόντα που φέρουν 

το σήμα της. 

Τα ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ ξεχωρίζουν για την ανώτερη ποιότητά τους, έχοντας αποσπάσει διακρίσεις σε διεθνείς 
διαγωνισμούς γευσιγνωσίας. Από το 2011 έως σήμερα έχουν διακριθεί με 18 βραβεία Ανώτερης Γεύσης 
για την αξιόλογη γεύση και ποιότητα των προϊόντων ΗΛΙΟΣ από τον Διεθνή οργανισμό ITQI στις 

Βρυξέλλες. 

Σήμερα μέσα στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης, εμπλουτίζουμε τη σειρά ζυμαρικών ‘τα παιδικά μας’, που 
έχει δημιουργηθεί με ιδιαίτερη φροντίδα στην υψηλή ποιότητα ώστε να εξάπτει τη φαντασία των μικρών 
«εξερευνητών» της ζωής μας και να μετατρέπει το καθημερινό γεύμα σε ένα ευχάριστο παιχνίδι για όλη 
την οικογένεια. Με σχήματα εμπνευσμένα από την καθημερινότητα, τη φύση, την ελληνική γλώσσα, το 
λατινικό αλφάβητο, την αριθμητική, τα Ιαπωνικά ιδεογράμματα Katakana, το ζωικό βασίλειο, όλα τα 

σύμβολα και σχήματα της συγκεκριμένης σειράς έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 

Μην διστάσετε να “βγάλετε” το παιδί από μέσα σας και να διασκεδάσετε τρώγοντας!

Το παρόν τυπώθηκε με οικολογικά μελάνια και βερνίκι νερού.


