
Ζυμαρικά
Βιολογικής Γεωργίας
από Δίκοκκο Σίτο



• η διαρκώς αυξανόμενη τάση των σύγχρονων καταναλωτών για 

βιολογικά προϊόντα πλούσιας διαθρεπτικής αξίας

• κυκλοφορούν σε μεγάλη ποικιλία: σπαγέτι 6 και πέννες ριγέ 

καθώς και ολικής άλεσης σπαγέτι 6, μακαρόνι, πέννες ριγέ και 

κριθαράκι, όλα βιολογικής γεωργίας

• το όνομα ΗΛΙΟΣ, ένα όνομα ιδιαίτερα αγαπητό και 

αναγνωρίσιμο στον έλληνα καταναλωτή από το 1932

• διακρίθηκε με ασημένιο βραβείο, στην κατηγορία “Food”, 

στον καταξιωμένο θεσμό των Innovation Packaging 
Awards 2019 για την καινοτομία στον σχεδιασμό, τα υλικά 

και την τεχνολογία της συσκευασίας τους.

Γιατί να τοποθετήσετε τη σειρά 
Ζείδωρος Γη ΗΛΙΟΣ στα ράφια σας:



ΣΠΑΓΕΤΙ 6
15 x 400 g
CODE NO.: 10.00631.07119
EAN:  5201020936040
ITF: 65201020936042

ΠΕΝΝΕΣ ΡΙΓΕ
15 x 400 g
CODE NO.: 10.03131.07119
EAN:  5201020936057
ITF: 65201020936059

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ 
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ



ΣΠΑΓΕΤΙ 6 
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ
15 x 400 g
CODE NO.: 10.00630.07119 
EAN:  5201020936002
ITF: 65201020936004

ΜΑΚΑΡΟΝΙ
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ
12 x 400 g
CODE NO.: 10.00530.07102 
EAN:  5201020936019
ITF: 55201020936014



ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ
15 x 400 g
CODE NO.: 10.01130.07119
EAN:  5201020936026
ITF: 65201020936028

ΠΕΝΝΕΣ ΡΙΓΕ 
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ
15 x 400 g
CODE NO.: 10.03130.07119
EAN:  5201020936033
ITF: 65201020936035

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ 
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
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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

Tα ζυμαρικά Ζείδωρος Γη ΗΛΙΟΣ είναι η νέα πρόταση της Βιομηχανίας Ζυμαρικών 
ΗΛΙΟΣ για όσους επιθυμούν μια πιο θρεπτική επιλογή στην καθημερινή τους διατροφή.

Η καινοτόμος σειρά ζυμαρικών της ΗΛΙΟΣ βασίζεται σε συνταγή εμπνευσμένη από την 
πλούσια ελληνική γαστρονομική παράδοση και παρασκευάζεται αποκλειστικά από 
βιολογικό δίκοκκο σιτάρι. Το δίκοκκο σιτάρι (Triticum Dicoccum) έχει την 
ιδιαιτερότητα να διατηρεί στο μέγιστο τα διατροφικά του χαρακτηριστικά καθώς η 
φύση έχει φροντίσει να το εφοδιάσει με περίβλημα ανθεκτικό, προσκολλημένο 
στον σπόρο, μέχρι τη στιγμή της απομάκρυνσής του με ειδική επεξεργασία. 
Αποτελεί πηγή πρωτεϊνών και φυτικών ινών, καθώς είναι και πλούσιο 
σε ιχνοστοιχεία και θειαμίνη.

Την διαθρεπτική υπεροχή του δίκοκκου σιταριού φέρνουν 
λοιπόν σε κάθε σπίτι τα βιολογικά ζυμαρικά Ζείδωρος Γη 
ΗΛΙΟΣ. Νόστιμα και διαφορετικά από τα κλασσικά ζυμαρικά, 
θα συνοδεύσουν άριστα όλες τις αγαπημένες σας συνταγές.

Ένας φυσικός θησαυρός της διατροφής για το καθημερινό 
και οικογενειακό τραπέζι!

Το παρόν τυπώθηκε με οικολογικά μελάνια και βερνίκι νερού.


