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Ψωμί - Bread
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Ψωμί - Bread

Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
Στα προϊόντα μας θα βρείτε μία με-
γάλη ποικιλία από ψωμιά, είδη για 
πρωινό, δημητριακά, ζυμαρικά, μπι-
σκότα, σνακ και μίγματα αλεύρων 
για όλους τους τρόπους  μαγειρικής 
και ψησίματος. Πιστεύουμε πως όλοι 
μπορούμε να έχουμε πολλές γευστι-
κές επιλογές, για κάθε περίσταση.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Επιλέγοντας προϊόντα Semper, μπο-
ρείτε να είστε απόλυτα σίγουροι 
πως τα προϊόντα μας είναι ελεύθε-
ρα γλουτένης. Κατέχουμε υψηλό 
επίπεδο εξειδίκευσης στο χώρο της 
διατροφής και επενδύουμε συνε-
χώς στην έρευνα και την ανάπτυξη, 
στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση 
και διεύρυνση των προϊόντων χωρίς 
γλουτένη.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 
Το νόστιμο φαγητό είναι μία από τις 
απολαύσεις της ζωής. Σας αξίζει λοι-
πόν μια ζωή ευχάριστη χωρίς γλου-
τένη. Ζήστε μια ζωή γεμάτη - χωρίς 
γλουτένη!

ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Semper   ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 4
Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.

Πρωινό - Breakfast

Δημητριακά Zaps! – Γεμιστές 
μπουκιές ρυζιού & καλαμποκιού 
με κρέμα φουντουκιού και κρέμα 
κακάο
       Κωδικός: 60.628 • Καθαρό βάρος: 300g
Τραγανές τετράγωνες μπουκιές με λαχταριστή γέ-
μιση κρέμας φουντουκιού & κακάο
Συστατικά: μπουκιές ρυζιού & καλαμποκιού 65%: 
(αλεύρι ρυζιού 41%, αλεύρι καλαμποκιού 13,7%, 
ζάχαρη, αλάτι, εκχύλισμα κατιφέ, εκχύλισμα πιπε-
ριού), γέμιση φουντουκιού-κακάο 35%: (ζάχαρη , 
φυτικό έλαιο: φοινικέλαιο, φουντούκια 7%, λα-
κτόζη, κακάο, κακάο με μειωμένα λιπαρά, πρω-
τεΐνη γάλακτος, σκόνη άπαχου γάλακτος, γαλα-
κτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, αρώματα)
Περιεκτικότητα σε κακάο 2,8%.

Αρ. γνωστοπ. ΕΟΦ: 25296/8-4-2015
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Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.

Crispbread - Φρυγανιές
       Κωδικός: 60.657 • Καθαρό βάρος: 215g
Παραδοσιακές σουηδικές φρυγανιές ψημένες στον 
ειδικό φούρνο για το προϊόν αυτό στη Dalarna
Συστατικά: άμυλο καλαμποκιού, αλεύρι ρυζιού, 
αλεύρι πατάτας, τροποποιημένο άμυλο πατάτας, 
ζάχαρη, ίνες ζαχαρότευτλου, μαγιά, πυκνωτικά μέσα: 
κόμμι γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, 
αλγινικό νάτριο, πηκτίνη, φυτική μαργαρίνη 
(φυτικό λίπος (φοίνικα, καρύδα, ελαιοκράμβη), 
νερό, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: μονό- και δι-
γλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, 
αρώματα, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ), αλάτι, 
διογκωτικοί παράγοντες: γλυκονο-δ-λακτόνη, 
όξινο ανθρακικό νάτριο, σίδηρος, βιταμίνες 
(θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6, φολικό οξύ)

Crispbread Half moon - Φρυγανιές 
(σε σχήμα μισοφέγγαρου)
       Κωδικός: 60.721 • Καθαρό βάρος: 360g
Κατάλληλο για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη 
και τη λακτόζη
Συστατικά: άμυλο σιταριού χωρίς γλουτένη, σκό-
νη άπαχου γάλακτος, ίνες ζαχαρότευτλου, ζά-
χαρη, ίνες σιταριού χωρίς γλουτένη, πυκνωτικά 
μέσα: (κόμμι γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλο-
κυτταρίνη), μαγιά, διογκωτικοί παράγοντες: (γλυ-
κονο-δ-λακτόνη, όξινο ανθρακικό νάτριο), φυτικό 
έλαιο ελαιοκράμβης, αλάτι, σίδηρος, βιταμίνες 
(θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6, φολικό οξύ)

Φρυγανιές - Rusks

νηστίσιμο νηστίσιμο
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Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.

Penne Tricolore – Πέννες με ντομάτα & σπανάκι
       Κωδικός: 60.671 • Καθαρό βάρος: 500g
Συστατικά: Αλεύρι καλαμποκιού, αλεύρι ρυζιού ,πολτός ντομάτας διπλής συ-
μπύκνωσης 1,5% , αφυδατωμένο σπανάκι 0,7%, γαλακτωματοποιητής:  μονο- & 
δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης
Οδηγίες βρασμού: Σε ελαφρά αλατισμένο νερό που βράζει, βράζετε την πάστα για 
10-12 λεπτά, στραγγίζετε και σερβίρετε αμέσως. Υπολογίστε 75g για κάθε άτομο

Αρ. γνωστοπ. ΕΟΦ: 25299/8-4-2015

Maccheroni – Κοράλι ριγέ
       Κωδικός: 60.143 • Καθαρό βάρος: 500g
Συστατικά: άμυλο καλαμποκιού, αλεύρι πατάτας, 
άμυλο ρυζιού, αλεύρι σόγιας, γαλακτωματοποιη-
τής μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτι-
κής προέλευσης
Οδηγίες βρασμού: Σε ελαφρά αλατισμένο νερό 
που βράζει, βράζετε την πάστα για 10-12 λεπτά, 
στραγγίζετε και σερβίρετε αμέσως. Υπολογίστε 
75g για κάθε άτομο

Sedani Bio – Σελινάκι βιολογικό 
καστανού ρυζιού
       Κωδικός: 60.149 • Καθαρό βάρος: 300g
Υπέροχα ζυμαρικά με τραχιά επιφάνεια, ιδανική 
για να αιχμαλωτίσει αρώματα και σάλτσες
Συστατικά: βιολογικό αλεύρι καστανού ρυζιού
Οδηγίες βρασμού: Σε ελαφρά αλατισμένο νερό 
που βράζει, βράζετε την πάστα για 11-13 λεπτά, 
στραγγίζετε και σερβίρετε αμέσως. Υπολογίστε 
75g για κάθε άτομο
Πιστοποιημένο από: Debiogodkjent, IT-BIO-009 
EU AGRICULTURE

Linguini Bio – Λιγκουϊνι 
βιολογικό καστανού ρυζιού
       Κωδικός: 60.154 • Καθαρό βάρος: 300g
Υπέροχα ζυμαρικά με τραχιά επιφάνεια, ιδανική 
για να αιχμαλωτίσει αρώματα και σάλτσες
Συστατικά: βιολογικό αλεύρι καστανού ρυζιού
Οδηγίες βρασμού: Σε ελαφρά αλατισμένο νερό 
που βράζει, βράζετε την πάστα για 11-13 λεπτά, 
στραγγίζετε και σερβίρετε αμέσως. Υπολογίστε 
75g για κάθε άτομο
Πιστοποιημένο από: Debiogodkjent, IT-BIO-009 
EU AGRICULTURE

Ζυμαρικά - Pasta

νηστίσιμο

νηστίσιμο νηστίσιμο νηστίσιμο



Semper   ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 7
Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.

Flapjack –
Μπάρα Flapjack δημητριακών με 
κράνμπερι
       Κωδικός: 60.608 • Καθαρό βάρος: 85g
Μπάρα βρώμης με κράνμπερι και σπόρους κολο-
κύθας, πλούσια σε ενέργεια!
Συστατικά: νιφάδες βρώμης 42%, φυτική μαρ-
γαρίνη (φοινικέλαιο, νερό, γαλακτωματοποιητές: 
μονό-γλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προ-
έλευσης, λεκιθίνη σόγιας), χρωστικές: αννάτο, 
κουρκουμίνη, αρώματα, ιμβερτοζάχαρο, αποξη-
ραμένα ζαχαρωμένα κρανμπερι 12% (ζάχαρη, 
κράνμπερι), ζάχαρη, σπόροι κολοκύθας 4%, αρώ-
ματα

Treat –
Μπάρα Treat δημητριακών με 
σοκολάτα, βατόμουρα και μήλο
       Κωδικός: 60.667 • Καθαρό βάρος: 22g
Συστατικά: δημητριακά 30% (ρύζι, αλεύρι καλα-
μποκιού, αλεύρι ρυζιού, αλεύρι κεχριού), σιρόπι 
μαλτόζης, ζάχαρη, φρούτα και μούρα 6,7% (βα-
τόμουρο, χυμός βατόμουρου, χυμός μήλου, πολ-
τός μήλου, μήλα), βούτυρο κακάο, σκόνη γάλα-
κτος, φυτικό λίπος (φοίνικα, καριτέ), κακαόμαζα,  
υγροσκοπικό μέσο: σορβιτόλη, φρουκτόζη, 
σιρόπι φρουκτόζης, γαλακτωματοποιητής: λεκι-
θίνης σόγιας, αρώματα, αλάτι, πυκνωτικό μέσο: 
πηκτίνη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ
Περιεκτικότητα σε σοκολάτα: 18%

Σνακ - Μπάρες
Snack - Bars

νηστίσιμο
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Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.

Harvest Fibre Mix –
Μίγμα Harvest fibre για 
αρτοσκευάσματα με φυτικές ίνες
       Κωδικός: 60.660 • Καθαρό βάρος: 500g
Ένα μίγμα με φυτικές ίνες με βάση το καλαμπόκι, 
το ρύζι και την πατάτα κατάλληλο για μαγειρική και 
αρτοσκευάσματα. Είναι εμπλουτισμένο με σίδηρο 
και βιταμίνες. Ιδανικό για ψωμί, πίτες, πίτσες και 
όποια άλλη συνταγή με φυτικές ίνες επιθυμείτε να 
απογειώσετε! 
Συστατικά: άμυλο καλαμποκιού, αλεύρι ρυζιού, 
αλεύρι πατάτας, τροποποιημένο άμυλο πατάτας, 
ίνες ζαχαρότευτλου, ζάχαρη, πυκνωτικά μέσα: 
κόμμι γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, 
αλγινικό νάτριο, πηκτίνη,  διογκωτικοί παράγοντες: 
γλυκονο-δ-λακτόνη, όξινο ανθρακικό νάτριο,  σίδη-
ρος, βιταμίνες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6 
και φολικό οξύ) 

Country Bread Mix – Μίγμα Coun-
try Bread για χωριάτικο ψωμί
       Κωδικός: 60.560 • Καθαρό βάρος: 500g 
(488g + 12g)
Περιλαμβάνεται ένα φακελάκι με μαγιά. Ένα μίγμα 
για ψωμί, χωρίς γλουτένη, με βασικά συστατικά το 
άμυλο σίτου, βρώμη και προζύμι. Το μίγμα είναι 
εμπλουτισμένο με σίδηρο και βιταμίνες (Β1, Β2, 
νιασίνη, Β6 και φολικό οξύ).
Συστατικά: άμυλο σίτου χωρίς γλουτένη, νιφάδες 
βρώμης χωρίς γλουτένη (6%)*, ζάχαρη, πυκνωτι-
κά μέσα (κόμμι γκουάρ, ξανθανικό κόμμι), γαλα-
κτωματοποιητής: υδροξυπροπυλομεθυλοκυττα-
ρίνη, προζύμι σε σκόνη (κινόα, ρύζι, καλλιέργεια 
προζύμης), ίνες μήλου, αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας: 
γλυκονο-δ-λακτόνη, διογκωτικός παράγοντας:όξι-
νο ανθρακικό νάτριο, σίδηρος, βιταμίνες (θειαμί-
νη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6 και φολικό οξύ).
*Σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική Νομοθεσία 
για τα τρόφιμα ελεύθερα γλουτένης

Harvest Mix – Μίγμα Harvest για 
αρτοσκευάσματα
       Κωδικός: 60.659 • Καθαρό βάρος: 500g
Ένα εκλεπτυσμένο μίγμα από καλαμπόκι, ρύζι και 
πατάτα κατάλληλο για μαγειρική και αρτοσκευά-
σματα. Είναι εμπλουτισμένο με σίδηρο και βιταμί-
νες. Ιδανικό για λευκό ψωμί, τσουρέκι, μπισκότα, 
τηγανίτες, πίτες, πίτσες και άλλα πολλά!
Συστατικά: άμυλο καλαμποκιού, αλεύρι ρυζιού, 
αλεύρι πατάτας, τροποποιημένο άμυλο πατάτας, 
ζάχαρη, πυκνωτικά μέσα: κόμμι γκουάρ, υδρο-
ξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, αλγινικό νάτριο, 
πηκτίνη,  διογκωτικοί παράγοντες: γλυκονο-δ-λα-
κτόνη όξινο ανθρακικό νάτριο, σίδηρος, βιταμίνες 
(θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6 και φολικό 
οξύ)

νηστίσιμο νηστίσιμονηστίσιμο

Μίγματα - Mixes

White Mix – Μίγμα white για όλες τις χρήσεις
       Κωδικός: 60.654 • Καθαρό βάρος: 500g
Ένα μίγμα βασισμένο σε άμυλο σταριού χωρίς γλουτένη και γάλα, κατάλληλο για αρτο-
σκευάσματα και μαγειρική ώστε να προσδίδει νοστιμιά στην καθημερινή σας διατροφή. 
Ιδανικό για λευκό ψωμί, τσουρέκι, μπισκότα, τηγανίτες, πίτσα, πίτες αλλά και για κάθε 
άλλη χρήση. Το μίγμα είναι εμπλουτισμένο  με σίδηρο και βιταμίνες.
Συστατικά: άμυλο σίτου χωρίς γλουτένη*, σκόνη άπαχου γάλακτος 12%, ζάχαρη, πυ-
κνωτικά μέσα (κόμμι γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη), διογκωτικοί παράγο-
ντες:όξινο ανθρακικό νάτριο, γλυκονο-δ-λακτόνη, σίδηρος, βιταμίνες (θειαμίνη, ριβο-
φλαβίνη, νιασίνη, Β6 και φολικό οξύ).
*Σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική Νομοθεσία για τα τρόφιμα ελεύθερα γλουτένης

Αρ. γνωστοπ. ΕΟΦ: 25297/8-4-2015
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Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.

Low Protein Mix –
Μίγμα Low protein με χαμηλή πρωτεΐνη για όλες τις χρήσεις
       Κωδικός: 60.561 • Καθαρό βάρος: 500g
Ένα μίγμα χαμηλό σε πρωτεΐνη κατάλληλο για μαγειρική και αρτοσκευάσματα. 
Ιδανικό για ψωμί, τσουρέκι, μπισκότα, πίτες, πίτσες και άλλα πολλά!
Συστατικά: άμυλο σίτου χωρίς γλουτένη, ζάχαρη, σταθεροποιητές: κόμμι 
γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, διογκωτικοί παράγοντες: ανθρακικά 
άλατα νατρίου, γλυκονο-δ-λακτόνη, σίδηρος, βιταμίνες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, 
νιασίνη, Β6 και φολικό οξύ)

Pofiber – Ίνες πατάτας
       Κωδικός: 60.157 • Καθαρό βάρος: 125g
Το Pofiber μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές εφαρμογές. Είναι πολύ ουδέτερο στη 
γεύση και λίγο τραχύ στην υφή.
1. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο τριμμένης φρυγανιάς όταν πρόκειται 
για χρήση στο τηγάνι, π.χ. κροκέτες ψαριού ή στην αρτοποιεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
χρησιμοποιείται όπως η κανονική τριμμένη φρυγανιά.
2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ψήνουμε ψωμί ή κέικ για να συγκρατεί περισσότερη 
υγρασία και να του δίνει σχήμα. Η ποσότητα του υγρού πρέπει να προσαρμοστεί (αυξηθεί) 
όταν ψήνουμε ψωμί γιατί το Pofiber έχει μεγάλη προσροφητική ικανότητα, αλλιώς το ψωμί 
θα είναι πολύ συμπαγές και ξηρό.
Για παράδειγμα, σε ένα πακέτο μίγματος Harvest Mix ή Countrybread Mix ή Harvest Fibre 
Mix ή White Mix ή Low Protein Mix προσθέτετε 10g Pofiber και 80-100g επιπλέον υγρό. Το 
Pofiber θα σας βοηθήσει να δημιουργηθεί ένα πιο ιδανικό πλέγμα στο προϊόν, κάνοντας το 
πιο αφράτο.
3. Μία άλλη ιδέα είναι να χρησιμοποιηθεί το Pofiber ως γέμιση με χαμηλά λιπαρά και 
χαμηλούς υδατάνθρακες σε τρόφιμα που ψήνονται ή κέικ. Αυτό επιτυγχάνεται προσθέτοντας 
μία ποσότητα υγρού στο Pofiber, όπως συμπυκνωμένος χυμός φρούτου ή λικέρ (π.χ. 
amaretto), και το αποτέλεσμα είναι μια ζύμη με κοκκώδη αίσθηση στο στόμα που μοιάζει με 
αμυγδαλόπαστα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ήδη ψημένα τρόφιμα χωρίς να ζεσταθεί 
η ζύμη (π.χ. σαν γλάσο).

νηστίσιμο

νηστίσιμο
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Cantucci Mandel – Μπισκότα Cantucci με πικραμύγδαλο
       Κωδικός: 60.720 • Καθαρό βάρος: 200g
Κλασσικά ιταλικά μπισκότα που συνοδεύουν όλες τις ώρες, ιδανικά για τον καφέ
Συστατικά: ζάχαρη, αλεύρι ρυζιού, αμύγδαλα 11%, αλεύρι καλαμποκιού, κρό-
κος αυγού, αυγό, άμυλο πατάτας, άμυλο καλαμποκιού, φυτική μαργαρίνη (φυ-
τικό έλαιο (φοίνικα, ελαιοκράμβης), νερό, αλάτι, γαλακτωματοποιητές: μονό- και 
δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, λεκιθίνη, ρυθμιστής οξύτη-
τας:κιτρικό οξύ, χρωστική: καροτένιο), πυκνωτικό μέσο: κόμμι γκουάρ, διογκωτι-
κοί παράγοντες: φωσφορικό άλας νατρίου, όξινο ανθρακικό νάτριο, όξινο ανθρα-
κικό αμμώνιο, αρώματα, αλάτι

Kex Marie – Μπισκότα τύπου 
Marie
       Κωδικός: 60.665 • Καθαρό βάρος: 160g
Μπισκότα τσαγιού για απολαυστικές στιγμές!
Συστατικά: άμυλο σιταριού χωρίς γλουτένη, 
άμυλο καλαμποκιού, ζάχαρη, φυτικό λίπος: 
από φοίνικα και ελαιοκράμβη, σκόνη άπαχου 
γάλακτος γαλακτωματοποιητής: μονό- και δι-
γλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, 
διογκωτικός παράγοντας: ανθρακικά άλατα του 
νατρίου, αλάτι, αρώματα

Havrekakor – Μπισκότα με 
βρώμη
       Κωδικός: 60.103 • Καθαρό βάρος: 150g
Συστατικά: νιφάδες βρώμης 30%, φυτική μαρ-
γαρίνη (φυτικό λίπος:φοινικέλαιο, νερό), ζάχαρη, 
σιρόπι γλυκόζης, τριμμένη σοκολάτα 7% (ζάχα-
ρη, κακαόμαζα, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνης 
σόγιας), άμυλο καλαμποκιού, αλεύρι ρυζιού, 
αλεύρι πατάτας, τροποποιημένο άμυλο πατάτας, 
πυκνωτικά μέσα (κόμμι γκουάρ, υδροξυπρόπυ-
λομεθυλοκυτταρίνη, αλγινικό νάτριο, πηκτίνη), 
αλάτι, διογκωτικοί παράγοντες (φωσφορικά 
άλατα νατρίου, όξινο ανθρακικό νάτριο, γλυκο-
νο-δ-λακτόνη)

Mini Muffins Citron –
Μίνι κεκάκια
       Κωδικός: 60.545 • Καθαρό βάρος: 185g
Νόστιμα, ζουμερά κεκάκια με φυσικό άρωμα λε-
μόνι σε ατομικές συσκευασίες για περισσότερη 
φρεσκάδα και ευκολία
Συστατικά: αυγό, φοινικέλαιο, αλεύρι ρυζιού, ζά-
χαρη, άμυλο πατάτας, δεξτρόζη, σταθεροποιη-
τής: γλυκερίνη, σιρόπι γλυκόζης, διογκωτικοί πα-
ράγοντες: φωσφορικά άλατα ασβεστίου, όξινο 
ανθρακικό νάτριο, άλατα του πυροφωσφορικού 
οξέος, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη, πυ-
κνωτικό μέσο: κόμμι γκουάρ, άμυλο ρυζιού, φυ-
σικό άρωμα λεμονιού (έλαιο λεμονιού), αρώματα

Αρ. γνωστοπ. ΕΟΦ: 25298/8-4-2015

Γκοφρέτες & Μπισκότα
Wafers & Biscuits

νηστίσιμο
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Piruett Lemon – Μπισκότα Piruett 
με κρέμα λεμονιού
       Κωδικός: 60.541 • Καθαρό βάρος: 110g
Μπισκότα με γέμιση κρέμας λεμονιού
Συστατικά: αλεύρι ρυζιού, γέμιση 14% (φυτικό λί-
πος (φοίνικα), ζάχαρη, άμυλο πατάτας, δεξτρόζη, 
σκόνη λεμονιού, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 
σόγιας, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, αρώ-
ματα), άμυλο καλαμποκιού, ζάχαρη, φυτικό λίπος 
(φοίνικα), άρωμα λεμονιού 7% (σιρόπι γλυκό-
ζης-φρουκτόζης, ζάχαρη, συμπυκνωμένος χυμός 
λεμονιού, μήλο, υγροσκοπικό μέσο: γλυκερόλη, 
δεξτρόζη, πυκνωτικό μέσο: πηκτίνη, ρυθμιστής 
οξύτητας: κιτρικό οξύ, σταθεροποιητής: φωσφο-
ρικά άλατα ασβεστίου, χρωστική: κουρκουμίνη, 
συντηρητικό: σορβικό κάλιο, αρώματα), αλεύρι 
καλαμποκιού, σιρόπι γλυκόζης, ιμβερτοζάχαρο, 
ηλιέλαιο, διογκωτικός παράγοντας: ανθρακικά 
άλατα νατρίου, πυκνωτικό μέσο: ξανθανικό κόμ-
μι, ιωδιούχο αλάτι, γαλακτωματοποιητής:λεκιθίνη 
σόγιας, αρώματα

Piruett Chocolate – Μπισκότα 
Piruett με κρέμα σοκολάτας*
       Κωδικός: 60.612 • Καθαρό βάρος: 110g
Συστατικά: αλεύρι ρυζιού, γέμιση κακάο 24% 
(ζάχαρη, φυτικό λίπος (φοίνικα), άμυλο πατάτας, 
σκόνη κακάο, αρώματα, γαλακτωματοποιητής: 
λεκιθίνη σόγιας), άμυλο καλαμποκιού, ζάχαρη, 
φυτικό λίπος (φοίνικα), αλεύρι καλαμποκιού, σι-
ρόπι γλυκόζης, σκόνη κακάο, ηλιέλαιο, ιμβερτοζά-
χαρο, διογκωτικός παράγοντας: όξινο ανθρακικό 
νάτριο, άμυλο ρυζιού, πυκνωτικό μέσο: ξανθανικό 
κόμμι, ιωδιούχο αλάτι, γαλακτωματοποιητής: λεκι-
θίνη σόγιας, αρώματα 
Περιεκτικότητα σε κακάο: 2,5%
* Διαθέσιμα μόνο τους μήνες Οκτώβριο – Απρίλιο

Piruett Raspberry – Μπισκότα 
Piruett με κρέμα βατόμουρου
       Κωδικός: 60.613 • Καθαρό βάρος: 110g
Συστατικά: αλεύρι ρυζιού, γέμιση κρέμας 24% 
(ζάχαρη, φυτικό λίπος (φοίνικα, καρύδα), άμυλο 
πατάτας, δεξτρόζη, αρώματα, γαλακτωματοποι-
ητής: λεκιθίνη σόγιας, αποξηραμένα βατόμου-
ρα), άμυλο καλαμποκιού, ζάχαρη, φυτικό λίπος 
(φοίνικα), γέμιση φρούτου 7% (σιρόπι γλυκόζης, 
ζάχαρη, νερό, συμπυκνωμένος πολτός δαμάσκη-
νου, υγροσκοπικό μέσο: γλυκερόλη, πυκνωτικό 
μέσο: πηκτίνες, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, 
άλατα του κιτρικού οξέος με νάτριο, χρωστική: 
ανθοκυανίνες, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, αρώ-
ματα, σκληρυντικό: άλατα του κιτρικού οξέος με 
ασβέστιο), αλεύρι καλαμποκιού, σιρόπι γλυκόζης, 
ιμβερτοζάχαρο, ηλιέλαιο, διογκωτικός παράγο-
ντας: ανθρακικά άλατα νατρίου, πυκνωτικό μέσο: 
ξανθανικό κόμμι, ιωδιούχο αλάτι, γαλακτωματο-
ποιητής: λεκιθίνη σόγιας, αρώματα

Γκοφρέτες & Μπισκότα
Wafers & Biscuits

νηστίσιμο νηστίσιμο νηστίσιμο
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Γκοφρέτες & Μπισκότα
Wafers & Biscuits

Wafer bites mint – μπουκιές 
γκοφρέτας με μαύρη σοκολάτα 
και γεύση μέντα*
       Κωδικός: 60.607 • Καθαρό βάρος: 125g
Γκοφρέτες με γέμιση με άρωμα μέντα και επικάλυ-
ψη σοκολάτας
Συστατικά: μαύρη σοκολάτα 28% (κακαόμαζα, 
ζάχαρη, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: 
λεκιθίνη σόγιας), φυτικό λίπος: φοίνικα, ζάχαρη, 
αλεύρι πατάτας, αλεύρι καλαμποκιού, γαλακτω-
ματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, φυσικό άρωμα 
μέντας, αλάτι, πυκνωτικό μέσο: κόμμι γκουάρ, 
διογκωτικός παράγοντας: ανθρακικά άλατα του 
αμμωνίου, αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ.
* Διαθέσιμα μόνο τους μήνες Οκτώβριο – Απρίλιο

Wafer bites chocolate – μπουκιές 
γκοφρέτας με επικάλυψη 
σοκολάτας γάλακτος*
       Κωδικός: 60.635 • Καθαρό βάρος: 125g
Γκοφρέτες με γέμιση κρέμας σοκολάτας και 
επικάλυψη σοκολάτας
Συστατικά: σοκολάτα γάλακτος 28% (ζάχαρη, 
βούτυρο κακάο, σκόνη γάλακτος, κακαόμαζα, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας), φυτικό 
λίπος: ελαιοκράμβης & φοίνικα, ζάχαρη, αλεύρι 
καλαμποκιού, μαύρη σοκολάτα 4,7% (κακαόμαζα, 
ζάχαρη, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: 
λεκιθίνη σόγιας), άμυλο καλαμποκιού, σκόνη 
άπαχου γάλακτος, κακάο με μειωμένα λιπαρά 
2,6%, άμυλο πατάτας, αλεύρι σόγιας, δεξτρόζη, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, αλάτι, 
πυκνωτικό μέσο: κόμμι γκουάρ, διογκωτικός 
παράγοντας: ανθρακικά άλατα του αμμωνίου, 
αρώματα, αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ
* Διαθέσιμα μόνο τους μήνες Οκτώβριο – Απρίλιο

Kex Chocolate Wafer Bar – 
Σοκολατένιες μπάρες γκοφρέτας 
Kex*
       Κωδικός: 60.615 • Καθαρό βάρος: 45g
Δύο μπάρες γκοφρέτας φυσικά απαλλαγμένες 
γλουτένης με γέμιση κρέμας σοκολάτας και επικά-
λυψη σοκολάτας γάλακτος
Συστατικά: σοκολάτα γάλακτος 43% (ζάχαρη, 
βούτυρο κακάο, σκόνη γάλακτος, κακαόμαζα, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, βανίλια), 
φυτικά λιπαρά (φοίνικας, ελαιοκράμβη), αλεύρι 
καλαμποκιού, ζάχαρη, άμυλο πατάτας, αλεύρι 
σόγιας, κακάο με μειωμένα λιπαρά 3%, γαλακτω-
ματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, αλάτι, πυκνωτικό 
μέσο: κόμμι γκουάρ, διογκωτικός παράγοντας: 
όξινο ανθρακικό αμμώνιο, ρυθμιστής οξύτητας: 
ασκορβικό οξύ
* Διαθέσιμα μόνο τους μήνες Οκτώβριο – Απρίλιο

Wafer bits lemon – μπουκιές 
γκοφρέτας με γεύση λεμόνι
       Κωδικός: 60.623 • Καθαρό βάρος: 150g
Γκοφρέτες με γέμιση κρέμας λεμονιού
Συστατικά: αλεύρι καλαμποκιού, φυτικό λίπος 
(φοίνικα), ζάχαρη, άμυλο πατάτας, άμυλο καλα-
μποκιού, γλυκόζη, άρωμα λεμονιού, γαλακτωμα-
τοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, ίνες πατάτας, αλάτι, 
πυκνωτικό μέσο: κόμμι γκουάρ, διογκωτικός πα-
ράγοντας: όξινο ανθρακικό αμμώνιο, ρυθμιστής 
οξύτητας: κιτρικό οξύ, αντιοξειδωτικό: ασκορβικό 
οξύ

Chocolate sticks –
Μπισκότα fingers με επικάλυψη 
σοκολάτας γάλακτος*
       Κωδικός: 60.624 • Καθαρό βάρος: 100g
Συστατικά: αλεύρι καλαμποκιού, σοκολάτα γάλα-
κτος 34% (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη γάλα-
κτος, κακαόμαζα, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 
σόγιας), ζάχαρη, φυτική μαργαρίνη (φυτικά έλαια 
& φυτικά λιπαρά: φοίνικα και ελαιοκράμβης, 
νερό, σταθεροποιητής: μονό- και διγλυκερίδια 
λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, ρυθμιστής 
οξύτητας: κιτρικό οξύ), αλεύρι φαγόπυρου, αυγό, 
πυκνωτικό μέσο: κόμμι γκουάρ, αλάτι, αρωμα-
τικά, διογκωτικοί παράγοντες: όξινο ανθρακικό 
νάτριο, όξινο ανθρακικό αμμώνιο
* Διαθέσιμα μόνο τους μήνες Οκτώβριο – Απρίλιο

νηστίσιμονηστίσιμο
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Γκοφρέτες & Μπισκότα
Cookies & Biscuits

Triple chocolate cookies - 
Μπισκότα τριπλής Σοκολάτας
       Κωδικός: 60.686 • Καθαρό βάρος: 150g
Μπισκότα βουτύρου τριπλής σοκολάτας με 30% 
κομμάτια μαύρης και άσπρης σοκολάτας. Ιδανι-
κή λιχουδιά για μικρούς και μεγάλους. Συνοδεύει 
ευχάριστα το πρωινό, τον καφέ, το τσάι σας ή το 
ρόφημα της επιλογής σας!
Συστατικά: αλατισμένο βούτυρο 17%, μαύρη 
σοκολάτα 15% (ζάχαρη, κακαόμαζα, βούτυρο 
κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, 
άρωμα βανίλιας), άσπρη σοκολάτα 15% (ζάχα-
ρη, σκόνη γάλακτος, βούτυρο κακάο, σκόνη 
άπαχου γάλακτος, γαλακτωματοποιητής: λεκι-
θίνη σόγιας, άρωμα βανίλιας), αλεύρι ρυζιού, 
άμυλο ταπιόκας, άμυλο πατάτας, καστανή ζάχα-
ρη, ζάχαρη, κακάο 4,5%, συμπυκνωμένος χυμός 
φρούτων (μήλο, αχλάδι, σταφύλι, άμυλο ρυζιού), 
αυγό, άμυλο ρυζιού, άμυλο καλαμποκιού, σκόνη 
άπαχου γάλακτος, διογκωτικός παράγοντας: 
όξινο ανθρακικό αμμώνιο, αλεύρι φαγόπυρου, 
άρωμα βανίλιας, χρωστική: φυτικός άνθρακας

White chocolate Brasil nut cookies 
- Μπισκότα λευκής σοκολάτας με 
αμύγδαλα Βραζιλίας
       Κωδικός: 60.687 • Καθαρό βάρος: 150g
Μπισκότα βουτύρου με κομμάτια λευκής σοκο-
λάτας και αμύγδαλα Βραζιλίας. Ιδανική λιχουδιά 
για μικρούς και μεγάλους. Συνοδεύει ευχάριστα 
το πρωινό, τον καφέ, το τσάι σας ή το ρόφημα της 
επιλογής σας! 
Συστατικά: λευκή σοκολάτα 21% (ζάχαρη, σκόνη 
γάλακτος, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου γά-
λακτος, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, 
άρωμα βανίλιας), αλατισμένο βούτυρο 17%, 
αλεύρι ρυζιού, αλεσμένο αμύγδαλο Βραζιλίας 
9%, άμυλο ταπιόκας, καστανή ζάχαρη, ζάχαρη, 
άμυλο πατάτας, αλεύρι σόγιας, συμπυκνωμένος 
χυμός φρούτων (μήλο, αχλάδι, σταφύλι, άμυ-
λο ρυζιού), άμυλο ρυζιού, άμυλο καλαμποκιού, 
αυγό, σκόνη άπαχου γάλακτος, αλεύρι φαγόπυ-
ρου, διογκωτικός παράγοντας: όξινο ανθρακικό 
αμμώνιο, άρωμα βανίλιας
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Crostini – Τραγανά φουρνιστά παξιμαδάκια Crostini
       Κωδικός: 60.718 • Καθαρό βάρος: 80g
Ψωμάκια ψημένα από εξειδικευμένους παραδοσιακούς αρτοποιούς στην Τοσκά-
νη που χρησιμοποιούν εκλεπτυσμένα μπαχαρικά και εξαιρετικά παρθένο ελαιό-
λαδο
Συστατικά: άμυλο καλαμποκιού, νερό, μαγιά, δεξτρόζη, εξαιρετικά παρθένο ελαι-
όλαδο, αλεύρι καλαμποκιού, σπόροι ψύλλιουμ, κάπαρη, ελιές, αλάτι, ζάχαρη, γα-
λακτωματοποιητές: κόμμι γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, δεντρολί-
βανο, ρίγανη

Hummus Chips with Chilli & Lemon flavour –
Chips χούμους με γεύση τσίλι & λεμόνι
       Κωδικός: 60.709 • Καθαρό βάρος: 45g
Τραγανά chips από ρεβύθι με τσίλι & λεμόνι ιδανικά για κάθε ώρα της ημέρας!
Συστατικά: αλεύρι ρεβυθιού 45%, αλεύρι ρυζιού, άμυλο πατάτας, φυτικό έλαιο 
από σπόρους ελαιοκράμβης, αλάτι, άρτυμα τσίλι & λεμονιού (αλάτι, αλεύρι ρυ-
ζιού, μπαχαρικό (τσίλι), εκχύλισμα μαγιάς, σκόρδο σε σκόνη, κρεμμύδι σε σκόνη, 
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, αρωματικά, συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού, 
εκχύλισμα πάπρικας)

Lentils Chips with Creamy Dill flavour –
Chips φακής με άνηθο
       Κωδικός: 60.708 • Καθαρό βάρος: 40g
Τραγανά chips από φακές και άνηθο ιδανικά για κάθε ώρα της ημέρας!
Συστατικά: αλεύρι φακής 48%, άμυλο πατάτας, φυτικό έλαιο από σπόρους ελαι-
οκράμβης, άρτυμα κρεμώδους άνηθου (αφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης, αλεύρι 
ρυζιού, αλάτι, δεξτρόζη, κρεμμύδι σε σκόνη, εκχύλισμα μαγιάς, αρωματικά, ρυθ-
μιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, άνηθος)

νηστίσιμο

νηστίσιμο

νηστίσιμο

Νόστιμες Λύσεις
Delicacies

Salty Crackers Poppy Seed –
Αλμυρά κρακεράκια με παπαρουνόσπορο
       Κωδικός: 60.546 • Καθαρό βάρος: 125g
Συστατικά: άμυλο καλαμποκιού, αλεύρι ρυζιού, φυτική μαργαρίνη (φυτικό λίπος από 
φοίνικα και καρύδα, νερό, γαλακτωματοποιητές (μονό- και δι-γλυκερίδια λιπαρών 
οξέων), αλάτι), τροποποιημένο άμυλο καλαμποκιού, δεξτρόζη, αυγό, γαλακτωματο-
ποιητής: λεκιθίνη, παπαρουνόσπορος (2,9%), αλάτι, πυκνωτικό μέσο: κόμμι γκουάρ, 
ινουλίνη (ίνες ραδικόριζας), ελαιόλαδο, διογκωτικοί παράγοντες: όξινο ανθρακικό 
νάτριο & όξινο ανθρακικό αμμώνιο, αντιοξειδωτικό: εκχύλισμα δενδρολίβανου
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Η Semper είναι μία σουηδική εταιρία, από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη 
στην Ευρώπη, Νο1 στη Σουηδία. Με εμπειρία 70 ετών,  η Semper έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για τα 
πρωτοποριακά και ποιοτικά προϊόντα της. Αρτοποιήματα, ζυμαρικά, μπισκότα, γκοφρέτες, δημητριακά, έτοιμα γεύματα 

και μίγματα για πρωινό παρασκευάζονται με τα πιο αγνά υλικά κάτω από τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας.

Η ΗΛΙΟΣ, μένοντας πάντα πιστή στη φιλοσοφία της, να παρουσιάζει στους Έλληνες καταναλωτές ποιοτικά και υγιεινά 
προϊόντα, πρόσφατα ξεκίνησε τη συνεργασία της με την Semper. Η ΗΛΙΟΣ διακινεί και διαθέτει τα προϊόντα της Semper 

σε όλη την Ελλάδα, με την ευαισθησία και την προσοχή που αρμόζει σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Αναζητήστε τις νόστημες συνταγές Semper
Μοιραστείτε μαζί μας τις αγαπημένες συνταγές σας με προϊόντα Semper

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ


