
ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ



Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.
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Χωρίς γλουτένη: διεθνές σύμβολο για τα προϊόντα χωρίς γλουτένη.

Τα προϊόντα με αυτή την επισήμανση περιέχουν  λιγότερο από 20mg γλουτένης ανά κιλό.

Χωρίς λακτόζη: το προϊόν δεν περιέχει λακτόση (λιγότερο από 0.01g/100g).

Vegan: το προϊόν δεν περιέχει κανένα συστατικό ζωικής προέλευσης.

Καθαρή βρώμη: το προϊόν περιέχει καθαρή βρώμη. Όλα τα προϊόντα Semper περιέχουν 
καθαρή βρώμη που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να μην υπάρχει επιμόλυνση με άλλους 
σπόρους όπως σιτάρι, καλαμπόκι ή σίκαλη.

Περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες: το προϊόν περιέχει  φυτικές ίνες (πάνω από 3g/100g).

Yψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες: το προϊόν περιέχει υψηλό ποσοστό φυτικών ινών 
(πάνω από 6g/100g).

Χωρίς φοινικέλαιο: το προϊόν δεν περιέχει φοινικέλαιο.

Χωρίς πρόσθετη ζάχαρη: το προϊόν δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη, σιρόπι ή μέλι.

Χωρίς πρόσθετο άμυλο σίτου: το προϊόν δεν περιέχει πρόσθετο άμυλο σίτου χωρίς γλουτένη.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
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Αρτοσκευάσματα
Ανακαλύψτε τον υπέροχο κόσμο των αρτοσκευασμάτων μας χωρίς 
γλουτένη. Είτε για ένα ελαφρύ βραδινό είτε για ένα σάντουιτς στη 
δουλειά, θα βρείτε το αγαπημένο σας ψωμί μέσα από τη μεγάλη 
ποικιλία που σας προσφέρουμε - όλα γεμάτα γεύση και χωρίς γλουτένη!
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HAVREKNÄCKE - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΟΥΗΔΙΚΕΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
Τραγανές, πλούσιες σε φυτικές ίνες φρυγανιές, με καθαρή βρώμη,  γλυκάνισο, μαραθόσπορο      
και κύμινο. Εμπλουτισμένες με βιταμίνη Β και σίδηρο. 

• Καθαρό Βάρος: 215g  • Κωδικός: 6004

Συστατικά: Άμυλο καλαμποκιού, νιφάδες βρώμης χωρίς γλουτένη 25%, άμυλο πατάτας, 
τροποποιημένο άμυλο πατάτας, ζάχαρη, άλεύρι φαγόπυρου, αλεύρι ρυζιού, πυκνωτικό μέσο: 
(υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, αλγινικό νάτριο, πηκτίνη), φυτικό έλαιο: κραμβέλαιο, αλάτι, 
μαγιά, ίνες πατάτας, διογκωτικοί παράγοντες: (γλυκονό-δ-λακτόνη, όξινο ανθρακικό νάτριο), 
μπαχαρικά (γλυκάνισος, μάραθος, κύμινο), σίδηρος, βιταμίνες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, 
Β6 και φολικό οξύ).

GROVKNÄCKE - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΟΥΗΔΙΚΕΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
Νόστιμες παραδοσιακές σουηδικές φρυγανιές με φυτικές ίνες. Εμπλουτισμένες με βιταμίνη Β 
και σίδηρο.

• Καθαρό Βάρος: 215g  • Κωδικός: 5657

Συστατικά: Άμυλο καλαμποκιού, αλεύρι ρυζιού, άμυλο πατάτας, τροποποιημένο άμυλο 
πατάτας, ζάχαρη, ίνες ζαχαρότευτλου, πυκνωτικό μέσο: (υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, 
αλγινικό νάτριο, πηκτίνη), φυτικό έλαιο: κραμβέλαιο, αλάτι, μαγιά, διογκωτικοί παράγοντες: 
(γλυκονό-δ-λακτόνη, όξινο ανθρακικό νάτριο), σίδηρος, βιταμίνες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, 
νιασίνη, Β6 και φολικό οξύ).

LANTKNÄCKE - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΟΥΗΔΙΚΕΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
Λεπτές, πλούσιες σε φυτικές ίνες, τραγανές και νόστιμες φρυγανιές. Εμπλουτισμένες με        
βιταμίνη Β και σίδηρο.

• Καθαρό Βάρος: 230g  • Κωδικός: 5681

Συστατικά: Αλεύρι ρυζιού, άμυλο καλαμποκιού, άμυλο πατάτας, τροποποιημένο άμυλο 
πατάτας, ζάχαρη, αλεύρι φαγόπυρου, πυκνωτικό μέσο: (κυτταρίνη, κόμμι γκουάρ, 
υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, αλγινικό νάτριο, πηκτίνη), ίνες ζαχαρότευτλου, αλάτι, μαγιά, 
διογκωτικοί παράγοντες: (γλυκονό-δ-λακτόνη, όξινο ανθρακικό νάτριο), σίδηρος, βιταμίνες 
(θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6 και φολικό οξύ).

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

LINFRÖKNÄCKE - ΓΚΟΥΡΜΕ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
Γκουρμέ φρυγανιές πασπαλισμένες με λιναρόσπορο. Επιλέξτε ένα συναρπαστικό συνοδευτικό 
για ένα ιδιαίτερο σνακ! Εμπλουτισμένες με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

• Καθαρό Βάρος: 230g  • Κωδικός: 5668

Συστατικά: Άμυλο καλαμποκιού, αλεύρι ρυζιού, άμυλο πατάτας, τροποποιημένο άμυλο πατάτας, 
λιναρόσπορος 6%, ζάχαρη, αλεύρι φαγόπυρου, ίνες ζαχαρότευτλου, πυκνωτικό μέσο: (κόμμι 
γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, αλγινικό νάτριο, πηκτίνη), αλάτι, μαγιά, διογκωτικοί 
παράγοντες: (γλυκονό-δ-λακτόνη, όξινο ανθρακικό νάτριο), σίδηρος, βιταμίνες (θειαμίνη, 
ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6 και φολικό οξύ).

ROSMARIKNÄCKE MED SALT - ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΕΣ
Νόστιμες, ντελικάτες, ελαφρώς αλατισμένες φρυγανιές. Εμπλουτισμένες με βιταμίνες και σίδηρο.

• Καθαρό Βάρος: 230g  • Κωδικός: 5670

Συστατικά: Άμυλο καλαμποκιού, νιφάδες  βρώμης χωρίς γλουτένη 25%, άμυλο πατάτας, 
τροποποιημένο άμυλο πατάτας, ζάχαρη, αλεύρι ρυζιού, δενδρολίβανο, αλάτι, πυκνωτικό μέσο: 
(κόμμι γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, αλγινικό νάτριο, πηκτίνη), φυτικό έλαιο: 
κραμβέλαιο, φυτικές ίνες (πατάτας, κακάο), διογκωτικοί παράγοντες: (γλυκονό-δ-λακτόνη,       
όξινο ανθρακικό νάτριο), μαγιά, σίδηρος, βιταμίνες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6 και 
φολικό οξύ).

QUINOAKNÄCKE - ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΟΑ
Υγιεινές χωριάτικες μαύρες φρυγανιές με πλούσια γεύση, ψημένες με αρχαίους σπόρους κινόα, 
φαγόπυρο και ενισχυμένες με καρότο.

• Καθαρό Βάρος: 220g  • Κωδικός: 5704

Συστατικά: Αλεύρι ρυζιού, άμυλο καλαμποκιού, άμυλο πατάτας, αφυδατωμένο καρότο 7%, 
αλεύρι φαγόπυρου, ίνες ζαχαρότευτλου, αφράτοι κόκκοι κινόα 4%, ίνες μήλου, εκχύλισμα βύνης 
χωρίς γλουτένη από κριθάρι, ίνες βρώμης χωρίς γλουτένη, φυτικό έλαιο: κραμβέλαιο, αλάτι, 
μαγιά, φλοιός ψίλλιου, πυκνωτικό μέσο: υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, ίνες κακάο.

Μπορεί να περιέχει ίχνη από μουστάρδα και σουσάμι.

SUPERKNÄCKE CHIA - ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΜΕ CHIA
Χωριάτικες, αγνές φρυγανιές, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, πλούσιες σε υπέροχα φυσικά αρώματα, 
με σπόρους chia, τεφ και φαγόπυρου.

• Καθαρό Βάρος: 140g • Κωδικός: 6022

Συστατικά: Αλεύρι ρυζιού, άμυλο καλαμποκιού, άμυλο πατάτας, φυτικές ίνες (ζαχαρότευτλου, 
μήλου, βρώμης χωρίς γλουτένη, κακάο), αλεύρι φαγόπυρου 8%, μαγιά, σπόρος chia 2,5%, 
εκχύλισμα βύνης χωρίς γλουτένη από κριθάρι, αλεύρι τεφ 2%, αλάτι, φυτικό έλαιο: κραμβέλαιο, 
φλοιός ψίλλιου, πυκνωτικό μέσο: υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη.

MÜSLIKNÄCKE - ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΜΕ ΜΟΥΣΛΙ
Μοναδικές φρυγανιές με υπέροχο μούσλι καρύδας, βρώμης, κράνμπερι και κανέλας.

• Καθαρό Βάρος: 140g • Κωδικός: 6035

Συστατικά: Αλεύρι ρυζιού, άμυλο καλαμποκιού, άμυλο πατάτας, φυτικές ίνες (ζαχαρότευτλου, 
μήλου, βρώμης χωρίς γλουτένη, κακάο), νιφάδες αφυδατωμένης καρύδας 5%, νιφάδες βρώμης 
χωρίς γλουτένη, αφυδατωμένα ζαχαρωμένα κρανμπερι 4% (κρανμπερι, ζάχαρη), ζάχαρη, μαγιά, 
φυτικό έλαιο: κραμβέλαιο, αλάτι, πυκνωτικό μέσο: υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, φλοιός 
ψίλλιου, εκχύλισμα κανέλας.

Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.
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SPISKNÄCKE MED SURDEG - ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ
Νόστιμες, τραγανές φρυγανιές με προζύμι, τεφ και νιφάδες βρώμης χωρίς γλουτένη. 
Εμπλουτισμένες με βιταμίνη Β και σίδηρο.

• Καθαρό Βάρος: 130g  (2x150) • Κωδικός: 6024

Συστατικά: Άμυλο καλαμποκιού, νιφάδες βρώμης χωρίς γλουτένη 25%, άμυλο πατάτας, 
τροποποιημένο άμυλο πατάτας, ζάχαρη, αλεύρι τεφ, ίνες βρώμης χωρίς γλουτένη, σκόνη  
προζυμιού 2,5% (αλεύρι ρυζιού, καλλιέργεια προζυμιού), μαγιά, φυτικές ίνες (πατάτας, κακάο), 
αλάτι, αλεύρι ρυζιού, πυκνωτικό μέσο: (κόμμι γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, αλγινικό 
νάτριο, πηκτίνη), διογκωτικοί παράγοντες: (γλυκονό-δ-λακτόνη, όξινο ανθρακικό νάτριο), φυτικό 
έλαιο: κραμβέλαιο, σίδηρος, βιταμίνες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6 και φολικό οξύ).

SPISBRÖD - ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ (σε σχήμα μισοφέγγαρου)
Νόστιμες, τραγανές φρυγανιές με προζύμι, τεφ και νιφάδες βρώμης, χωρίς γλουτένη. 
Εμπλουτισμένες με βιταμίνη Β και σίδηρο.

• Καθαρό Βάρος: 330g  • Κωδικός: 5680

Συστατικά: Άμυλο καλαμποκιού, νιφάδες  βρώμης χωρίς γλουτένη 25%, άμυλο πατάτας, τροπο-
ποιημένο άμυλο πατάτας, ζάχαρη, αλεύρι τεφ, ίνες βρώμης χωρίς γλουτένη, σκόνη προζυμιού 
2,5% (αλεύρι ρυζιού, καλλιέργεια προζυμιού), μαγιά, φυτικές ίνες (πατάτας, κακάο), αλάτι, αλεύρι 
ρυζιού, πυκνωτικό μέσο: (κόμμι γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, αλγινικό νάτριο,     
πηκτίνη), διογκωτικοί παράγοντες: (γλυκονό-δ-λακτόνη, όξινο ανθρακικό νάτριο), φυτικό 
έλαιο: κραμβέλαιο, σίδηρος, βιταμίνες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6 και φολικό οξύ). 
Περιεκτικότητα σε αλάτι: 1,8%. Έντονα αλατισμένο.

KNÄCKEBRÖD - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ (σε σχήμα μισοφέγγαρου)
Παραδοσιακές φρυγανιές σε σχήμα μισοφέγγαρου – σε μεγάλη συσκευασία για όλη την 
οικογένεια! Εμπλουτισμένες με βιταμίνη Β και σίδηρο.

• Καθαρό Βάρος: 360g  • Κωδικός: 5679

Συστατικά: Άμυλο σίτου χωρίς γλουτένη, σκόνη άπαχου γάλακτος, ίνες 
ζαχαρότευτλου, ζάχαρη, ίνες σίτου χωρίς γλουτένη, πυκνωτικά μέσα: (κόμμι γκουάρ, 
υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη), μαγιά, διογκωτικοί παράγοντες: (γλυκονό-δ-λακτόνη, όξινο 
ανθρακικό νάτριο), φυτικό έλαιο: κραμβέλαιο, αλάτι, σίδηρος, βιταμίνες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, 
νιασίνη, Β6, φολικό οξύ)

BOVETE SNACKS Eco - ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΑΚΕΡΣ ΜΕ ΦΑΓΟΠΥΡΟ
Νόστιμα, τραγανά κράκερς με φαγόπυρο, από βιολογικά και χωρίς γλουτένη συστατικά.

• Καθαρό Βάρος: 120g  • Κωδικός: 60.550*

Συστατικά: Αλεύρι φαγόπυρου* 50%, αλεύρι ρυζιού*, θαλασσινό αλάτι.

*βιολογικό

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από γάλα και σόγια.

Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.
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MIX GLUTENFRI - ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & 
ΑΜΥΛΟ ΣΙΤΟΥ
Μίγμα κατάλληλο για ψωμί, γλυκά ψωμάκια, παξιμάδια και μπισκότα. Ιδανικό επίσης για 
pancakes, σάλτσες, ζωμούς, πίτες και πολλά άλλα!

• Καθαρό Βάρος: 500g  • Κωδικός: 60.564

Συστατικά: Άμυλο σίτου χωρίς γλουτένη, σκόνη άπαχου γάλακτος 12%, ζάχαρη, πυκνωτικά 
μέσα (κόμμι γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη), διογκωτικοί παράγοντες: (γλυκονο-δ-
λακτόνη, όξινο ανθρακικό νάτριο), σίδηρος, βιταμίνες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6 και 
φολικό οξύ).

FIN MIX - ΜΙΓΜΑ WHITE ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ
Για τους επαγγελματίες που επιθυμούν ένα νόστιμο αποτέλεσμα, χωρίς άμυλο σίτου ή λακτόζη!

• Καθαρό Βάρος: 500g • Κωδικός: 60.659*

Συστατικά: Άμυλο καλαμποκιού, αλεύρι ρυζιού, άμυλο πατάτας, τροποποιημένο άμυλο πατάτας, 
ζάχαρη, πυκνωτικά μέσα: (κόμμι γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, αλγινικό νάτριο, 
πηκτίνη),  διογκωτικοί παράγοντες: (γλυκονο-δ-λακτόνη, όξινο ανθρακικό νάτριο), σίδηρος, 
βιταμίνες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6 και φολικό οξύ).

MIX MED FIBER - ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
Το κλασικό, για όλες τις χρήσεις μίγμα Semper εμπλουτισμένο με υγιεινές φυτικές ίνες!

• Καθαρό Βάρος: 500g • Κωδικός: 5655

Συστατικά: Άμυλο σίτου χωρίς γλουτένη, σκόνη άπαχου γάλακτος 12%, ίνες ζαχαρότευτλου, 
πυκνωτικά μέσα (κόμμι γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη), ζάχαρη, διογκωτικοί 
παράγοντες: (γλυκονο-δ-λακτόνη, όξινο ανθρακικό νάτριο), σίδηρος, βιταμίνες (θειαμίνη, 
ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6 και φολικό οξύ).

Αναζητήστε τη μεγάλη ποικιλία μιγμάτων μας με ή χωρίς φυτικές ίνες και 
λακτόζη. Ανακαλύψτε τις μοναδικές ιδιότητες των πλούσιων σε φυτικές ίνες 

άλευρων από φαγόπυρο και τοφού.

Μίγματα και Άλευρα

Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.
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GROV MIX - ΜΙΓΜΑ GROV ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ
Για τους επαγγελματίες που θέλουν να ετοιμάσουν πιάτα χωρίς λακτόζη ή άμυλο σίτου, αλλά 
επιθυμούν να διατηρήσουν την περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες για ένα γευστικό αποτέλεσμα!

• Καθαρό Βάρος: 500g  • Κωδικός: 60.660*

Συστατικά: Άμυλο καλαμποκιού, αλεύρι ρυζιού, άμυλο πατάτας, τροποποιημένο άμυλο πατάτας, 
ίνες ζαχαρότευτλου, ζάχαρη, πυκνωτικά μέσα: (κόμμι γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, 
αλγινικό νάτριο, πηκτίνη),  διογκωτικοί παράγοντες (γλυκονο-δ-λακτόνη, όξινο ανθρακικό 
νάτριο), σίδηρος, βιταμίνες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6 και φολικό οξύ). 

POFIBER - ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΕΣ ΙΝΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ
Ανακαλύψτε τις θαυμαστές ιδιότητες των ινών πατάτας, σε διάφορες εφαρμογές! 
Το Pofiber είναι η τέλεια εναλλακτική επιλογή στη θέση της τριμμένης φρυγανιάς.

• Καθαρό Βάρος: 125g  • Κωδικός: 60.157*

Συστατικά: Αφυδατωμένες ίνες πατάτας.

BOVETE & TEFF MGÖL - ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ
Πλούσιο σε φυτικές ίνες, χωρίς γλουτένη μίγμα για αρτοσκευάσματα που περιέχει φυσικά, 
υγιεινά συστατικά όπως φαγόπυρο, ρύζι και τεφ. Χωρίς γλουτένη, λακτόζη και άμυλο σίτου.

• Καθαρό Βάρος: 500g  • Κωδικός: 60.548*

Συστατικά: Αλεύρι 45% (φαγόπυρος, ρύζι, τεφ), άμυλο καλαμποκιού, άμυλο ταπιόκας, άμυλο 
πατάτας, φυτικές ίνες (βρώμη χωρίς γλουτένη, ζαχαρότευτλο), φλοιός ψύλλιου, πυκνωτικό μέσο: 
υδρόξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη.

OAT & QUINOA BREAD MIX - ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΨΩΜΙ ΜΕ ΒΡΩΜΗ & ΚΙΝΟΑ
Υγιεινό, πρακτικό μίγμα για ψωμί – προσθέστε απλά λάδι, αλάτι και νερό. Η ζύμη διαμορφώνεται 
εύκολα και είναι ιδανική για 4 διαφορετικούς τύπους ψωμιού με τέλειο αποτέλεσμα –ψωμί 
νόστιμο, ζουμερό και με χρυσή κρούστα!

• Καθαρό Βάρος: 460g  • Κωδικός: 5563

Συστατικά: Αλεύρι ρυζιού, άμυλο καλαμποκιού, νιφάδες βρώμης χωρίς γλουτένη 6%, φυτικές 
ίνες (βρώμη, μήλο, παντζάρι), αλεύρι κινόα 3%, αλεύρι γλυκοπατάτας, πυκνωτικά μέσα: 
(υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, κόμμι ξανθάνης),  φλοιός ψύλλιου.

Μίγματα & άλευρα
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Πρωινό                       
Δημητριακά, βρώμη & γκρανόλα
Για πολλούς, το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Ό,τι κι αν 
σημαίνει για εσάς το πρωινό, σας προσφέρουμε μία μεγάλη ποικιλία επιλογών.
Η  βρώμη μας  καλλιεργείται, θερίζεται και επεξεργάζεται κάτω από τους πιο 
αυστηρούς ελέγχους  ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος της ανάμειξης με άλλους 
σπόρους καθώς και την αποφυγή επιμολύνσεων.
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HAVREGRYN  - ΒΡΩΜΗ
Καθαρή βρώμη που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, από την καλλιέργεια μέχρι το θερισμό και 
την παραγωγή για να αποκλειστεί η πιθανότητα ανάμειξης με άλλους σπόρους.

• Καθαρό Βάρος: 500g  • Κωδικός: 6002

Συστατικά: Νιφάδες βρώμης χωρίς γλουτένη.

HAVREGRYN Eco - ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΡΩΜΗΣ
H καθαρή βρώμη της Semper είναι επίσης διαθέσιμη και σε βιολογική επιλογή!

• Καθαρό Βάρος: 1kg  • Κωδικός: 60.509*

Συστατικά: Νιφάδες βιολογικής βρώμης χωρίς γλουτένη.

FLAKES & FIBRE - ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
Δημητριακά με πρόσθετες φυτικές ίνες (15%)!

• Καθαρό Βάρος: 300g  • Κωδικός: 5620

Συστατικά: Ρύζι 59%, πίτυρο καλαμποκιού 27%, ζάχαρη, ινουλίνη (ίνες από ρίζα ραδικιού), 
φρουκτόζη, αλάτι, βιταμίνες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6, φολικό οξύ, Β12, παντοθενικό 
οξύ), σίδηρος.

FLAKES & RED BERRIES - ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΜΕ ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ
Οι νιφάδες που περιλαμβάνονται στο Flakes & Red Berries συμπληρώνονται από μία νόστιμη 
επιλογή κόκκινων φρούτων όπως είναι τα κεράσια, τα βατόμουρα και οι φράουλες.

• Καθαρό Βάρος: 300g  • Κωδικός: 5621

Συστατικά: Ρύζι 73%, ζάχαρη, αλεύρι καλαμποκιού 9%, λυοφιλιωμένα φρούτα 5% (κεράσι, 
βατόμουρο, φράουλα), μέλι, αλάτι, βιταμίνες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6, φολικό οξύ, 
Β12, παντοθενικό οξύ), σίδηρος.

HAVREKUDDAR - ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ & ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
Τραγανές νιφάδες καθαρής βρώμης και καλαμποκιού.

• Καθαρό Βάρος: 300g  • Κωδικός: 5674

Συστατικά: Αλεύρι βρώμης χωρίς γλουτένη, αλεύρι καλαμποκιού 22%, ζάχαρη, εκχύλισμα 
βύνης χωρίς γλουτένη από κριθάρι, αλάτι.

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος και γάλακτος.

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

SPECIAL FLAKES - ΝΙΦΑΔΕΣ ΡΥΖΙΟΥ & ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
Από ρύζι και καλαμπόκι, κάθε νιφάδα έχει μοναδική, τραγανή γεύση. Εμπλουτισμένες με 
βιταμίνες και σίδηρο. Χαμηλά λιπαρά.

• Καθαρό Βάρος: 300g  • Κωδικός: 5716

Συστατικά: Ρύζι 77%, ζάχαρη, αλεύρι καλαμποκιού 10%, μέλι, αλάτι, βιταμίνες (θειαμίνη, 
ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6, φολικό οξύ, Β12, παντοθενικό οξύ), σίδηρος.
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Πρωινό - Δημητριακά

KICK! NATURAL
Πεντανόστιμο, τραγανό μίγμα βρώμης, πλούσιο σε φυτικές ίνες.

• Καθαρό Βάρος: 375g  • Κωδικός: 5619

Συστατικά: Νιφάδες βρώμης χωρίς γλουτένη 55%, σιρόπι, φυτικό έλαιο: φοινικέλαιο, ζάχαρη, 
αλεύρι ρυζιού, άρωμα βανίλιας, αλάτι.

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος, αραχίδες (αράπικο φιστίκι) και σόγια.

.

KICK! RASPBERRY
Τραγανό μίγμα βρώμης με αποξηραμένα βατόμουρα. Ο τέλειος τρόπος για να ξεκινήσεις την 
ημέρα σου!

• Καθαρό Βάρος: 375g  • Κωδικός: 5626

Συστατικά: Νιφάδες βρώμης χωρίς γλουτένη 54%, σιρόπι, φυτικό έλαιο: φοινικέλαιο, ζάχαρη, 
αλεύρι ρυζιού, αποξηραμένα βατόμουρα 1,4%, άρωμα βανίλιας, αλάτι.

 Πιθανόν να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος, αραχίδες (αράπικο φιστίκι) και σόγια.

MULTIMÜSLI – STRAWBERRY, APPLE & CINNAMON  - ΜΟΥΣΛΙ ΜΕ 
ΦΡΑΟΥΛΑ, ΜΗΛΟ & ΚΑΝΕΛΑ
Υπέροχο μίγμα από καθαρή βρώμη, κολοκυθόσπορους, ψητές νιφάδες φαγόπυρου, φράουλες, 
μήλο και κανέλα.

• Καθαρό Βάρος: 300g  • Κωδικός: 5627

Συστατικά: Νιφάδες βρώμης χωρίς γλουτένη 65%, κολοκυθόσπορος 7,5%, καβουρντισμένες 
νιφάδες φαγόπυρου 7%, νιφάδες καλαμποκιού-φαγόπυρου (αλεύρι καλαμποκιού, αλεύρι 
φαγόπυρου, ίνες βρώμης χωρίς γλουτένη, σιρόπι γλυκόζης, θαλασσινό αλάτι), νιφάδες 
καλαμποκιού & κινόα (αλέυρι καλαμποκιού, θρυμματισμένο καλαμπόκι, αλεύρι κινόα, μέλι, 
θρυμματισμένη κινόα, σιρόπι γλυκόζης, θαλασσινό αλάτι), καβουρντισμένος φαγόπυρος, 
αμάραντος, κομμάτια αποξηραμένης φράουλας 1,5%, κομμάτια αποξηραμένου μήλου 1%, 
κανέλα, φυτικό έλαιο: κραμβέλαιο.

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος και σόγια.

CRISPY RICE - ΤΡΑΓΑΝΟΙ ΑΦΡΑΤΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΡΥΖΙΟΥ
Φουσκωτοί, τραγανοί κόκκοι ρυζιού που ταιριάζουν υπέροχα με γάλα ή γιαούρτι.

• Καθαρό Βάρος: 300g • Κωδικός: 60.516*

Συστατικά: Ρύζι 92%, ζάχαρη, αλάτι.

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος και γάλα.

ZAPS! - ΤΡΑΓΑΝΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΡΥΖΙΟΥ & ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ  
ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ & ΚΡΕΜΑ ΚΑΚΑΟ 
Τραγανές τετράγωνες μπουκιές ρυζιού και καλαμποκιού με λαχταριστή γέμιση κρέμας 
φουντουκιού και κακάο.

• Καθαρό Βάρος: 300g • Κωδικός: 60.628*

Συστατικά: Μπουκιές ρυζιού & καλαμποκιού 65%: (αλεύρι ρυζιού 41%, αλεύρι καλαμποκιού 
13,7%, ζάχαρη, αλάτι, εκχύλισμα κατιφέ, εκχύλισμα πιπεριού), γέμιση φουντουκιού-κακάο 
35%: (ζάχαρη , φυτικό έλαιο: φοινικέλαιο, φουντούκια 7%, λακτόζη, κακάο, κακάο με μειωμένα 
λιπαρά, πρωτεΐνη γάλακτος, σκόνη άπαχου γάλακτος, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, 
αρώματα). Περιεκτικότητα σε κακάο 2,8%..

Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.
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Γλυκίσματα
Για κάθε γιορτή ή απλά για ένα σύντομο διάλειμμα για καφέ. Ρίξτε μια ματιά 
στη μεγάλη ποικιλία των γλυκισμάτων μας – cookies, μπισκότα και ζουμερά 
brownies! Ανακαλύψτε τα και μοιραστείτε τα με φίλους!
Τα brownies μας είναι συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες, ιδανικά για τη 
δουλειά ή το σχολείο!
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Γλυκίσματα
PEPPARKAKOR - ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑΣ
Νόστιμα λεπτά μπισκότα πιπερόριζας, ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα μας.

• Καθαρό Βάρος: 150g • Κωδικός: 5653

Συστατικά: Aλεύρι ρυζιού, φυτική μαργαρίνη (φυτικό έλαιο (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), νερό, 
αλάτι, γαλακτωματοποιητής (εστέρες πολυγλυκερόλης λιπαρών οξέων), άρωμα, χρωστικές 
(κουρκουμίνη, αννάτο)), σιρόπι ιμβερτοζάχαρου, ζάχαρη, άμυλο πατάτας, αλεύρι ταπιόκας, 
αλεύρι καλαμποκιού, μπαχαρικά (κανέλα, γαρύφαλλο, τζίντζερ), αλεύρι φαγόπυρου, αλάτι, 
γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, διογκωτικός παράγοντας: όξινο 
ανθρακικό νάτριο.  
Πιθανόν να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος και αυγό.

PIRUETT CHOCOLATE - ΜΠΙΣΚΟΤΑ PIRUETT ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Κλασικά, ιδανικά για πάρτυ – με σοκολατένια γεύση!

• Καθαρό Βάρος: 110g • Κωδικός: 60.612*

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, σιρόπι γλυκόζης, σκόνη κακάο, ηλιέλαιο, 
ιμβερτοζάχαρο, διογκωτικός παράγοντας: ανθρακικά άλατα νατρίου, άμυλο ρυζιού, πυκνωτικό 
μέσο: ξανθανικό κόμμι , ιωδιούχο αλάτι, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, αρώματα. 
Περιεκτικότητα σε κακάο: 2,5%.  
Πιθανόν να περιέχει ίχνη από αυγό. 

PIRUETT RASPBERRY – ΜΠΙΣΚΟΤΑ PIRUETT ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟΥ
Κλασικά, ιδανικά για πάρτυ – με γεύση βατόμουρου!

• Καθαρό Βάρος: 110g  • Κωδικός: 60.613*

Συστατικά: Αλεύρι ρυζιού, γέμιση κρέμας 14% (ζάχαρη, φυτικό έλαιο (φοινικέλαιο, καρύδας), 
άμυλο πατάτας, δεξτρόζη, αρώματα, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, αποξηραμένα 
βατόμουρα), άμυλο καλαμποκιού, ζάχαρη, φυτικό έλαιο: φοινικέλαιο, γέμιση φρούτου 7% 
(σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, ζάχαρη, συμπυκνωμένος χυμός βατόμουρου, υγροσκοπικό 
μέσο: γλυκερίνη, δεξτρόζη, μήλο, πυκνωτικό μέσο: πηκτίνη, συμπυκνωμένος χυμός μαύρου 
καρότου, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, αρώματα), αλεύρι καλαμποκιού, σιρόπι γλυκόζης, 
ιμβερτοζάχαρο, ηλιέλαιο, διογκωτικός παράγοντας: ανθρακικά άλατα νατρίου, πυκνωτικό μέσο 
κόμμι ξανθάνης, ιωδιούχο αλάτι, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, αρώματα.

TRIPLE CHOCOLATE COOKIES - ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Μπισκότα βουτύρου με 30% μαύρη και λευκή σοκολάτα!

• Καθαρό Βάρος: 150g • Κωδικός: 60.686*

Συστατικά: Αλεύρι ρυζιού, αλατισμένο βούτυρο 17%, μαύρη σοκολάτα 15% (ζάχαρη, 
κακαόμαζα, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, άρωμα βανίλιας), 
λευκή σοκολάτα 15% (ζάχαρη, σκόνη γάλακτος, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου γάλακτος, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, άρωμα βανίλιας), άμυλο πατάτας, κακάο 5%, ζάχαρη, 
καστανή ζάχαρη, αυγό, συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιού, άμυλο ρυζιού, αλεύρι καλαμποκιού, 
άμυλο ταπιόκας, διογκωτικός παράγοντας: ανθρακικά άλατα του νατρίου, σταθεροποιητής: 
κόμμι ξανθάνης, άρωμα βανίλιας, χρωστική: φυτικός άνθρακας.

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος.

WHITE CHOCOLATE & BRAZIL NUT COOKIES – ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΛΕΥΚΗΣ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΕ AΜΥΓΔΑΛΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
Νόστιμα, τραγανά μπισκότα βουτύρου με λευκή σοκολάτα και αμύγδαλα Βραζιλίας!

• Καθαρό Βάρος: 150g • Κωδικός: 60.687*

Συστατικά: Αλεύρι ρυζιού, λευκή σοκολάτα 21% (ζάχαρη, σκόνη γάλακτος, βούτυρο κακάο, 
σκόνη άπαχου γάλακτος, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, άρωμα βανίλιας), αλατισμένο 
βούτυρο 17%, αλεσμένο αμύγδαλο Βραζιλίας 9%, άμυλο πατάτας, ζάχαρη, καστανή ζάχαρη, 
αλεύρι καλαμποκιού, αυγό, συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιού, άμυλο ρυζιού, διογκωτικός 
παράγοντας: ανθρακικά άλατα νατρίου, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης.  
Πιθανόν να περιέχει ίχνη από άλλους καρπούς με κέλυφος.

Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.
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SALTED CARAMEL CHOCOLATE CHIP COOKIES – ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ 
ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΡΑΜΕΛΑ & ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Μπισκότα βουτύρου με κομμάτια αλμυρής καραμέλας και κομμάτια μαύρης σοκολάτας!

• Καθαρό Βάρος: 150g • Κωδικός: 60.696*

Συστατικά: Αλεύρι ρυζιού, αλατισμένο βούτυρο 26%, ζάχαρη, άμυλο πατάτας, αλατισμένη 
καραμέλα 6,5% (ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο, φυτικό έλαιο: καρύδας, αλάτι, φυσικά 
άρωματα, χρωστική: απλό καραμελόχρωμα), νιφάδες σοκολάτας 6,5% (ζάχαρη, κακαόμαζα, 
βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, άρωμα βανίλιας), αλεύρι καλαμποκιού, 
πυκνωτικό μέσο: κόμμι ξανθάνης, αλάτι.  
Πιθανόν να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος, αυγό.

STRAWBERRY WHITE CHOCOLATE COOKIES - ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΦΡΑΟΥΛΑΣ  
ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Μπισκότα βουτύρου με κομμάτια λευκής σοκολάτας και φράουλα!

• Καθαρό Βάρος: 150g • Κωδικός: 60.695

Συστατικά: Αλεύρι ρυζιού, αλατισμένο βούτυρο 24%, ζάχαρη, άμυλο πατάτας, λευκή σοκολάτα 
7% (ζάχαρη, σκόνη γάλακτος, βούτυρο κακάο, σκόνη άπαχου γάλακτος, γαλακτωματοποιητής: 
λεκιθίνη σόγιας, άρωμα βανίλιας), δεξτρόζη, κομμάτια φράουλας (φράουλα 2,5%, 
συμπυκνωμένος χυμός μήλου, πυκνωτικό μέσο: πηκτίνη, δεξτρόζη), αλεύρι καλαμποκιού, 
κρέμα, πυκνωτικό μέσο: κόμμι ξανθάνης, φυσικά αρώματα, αλάτι.  
Πιθανόν να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος, αυγό.

KOLAKAKOR
Υπέροχα μπισκοτάκια, ιδανικά για κάθε περίσταση!

• Καθαρό Βάρος: 150g  • Κωδικός: 5715

Συστατικά: Φυτική μαργαρίνη (φυτικό έλαιο: φοινικέλαιο, νερό), ζάχαρη, αλεύρι ρυζιού, άμυλο 
καλαμποκιού, άμυλο πατάτας, τροποποιημένο άμυλο πατάτας, σιρόπι, αλάτι, πυκνωτικό μέσο: 
(κόμμι γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, αλγινικό νάτριο, πηκτίνη), διογκωτικοί 
παράγοντες (γλυκονο-δ-λακτόνη, όξινο ανθρακικό νάτριο, διφωσφορικά άλατα), άρωμα 
βανίλιας.

CHOKLADKAKOR - ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Κλασικά λαχταριστά σοκολατένια μπισκότα!

• Καθαρό Βάρος: 150g • Κωδικός: 5658

Συστατικά: Φυτική μαργαρίνη (φυτικό λίπος και έλαιο (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), νερό, 
αλάτι, γαλακτωματοποιητές (μονο- και δίγλυκερίδια λιπαρών οξέων, λεκιθίνη), ρυθμιστής 
οξύτητας: κιτρικό οξύ, αρώματα), αλεύρι ρυζιού, άμυλο καλαμποκιού, ζάχαρη, άμυλο 
πατάτας, τροποποιημένο άμυλο πατάτας, κομμάτια* σοκολάτας 7% (ζάχαρη, κακαόμαζα, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας), σιρόπι γλυκόζης, βούτυρο κακάο με μειωμένα λιπαρά 
2%, πυκνωτικό μέσο: (κόμμι γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, αλγινικό νάτριο, 
πηκτίνη), αλάτι, διογκωτικοί παράγοντες (γλυκονο-δ-λακτόνη, όξινο ανθρακικό νάτριο, 
διφωσφορικά άλατα), αρώματα.  

*Μπορεί να περιέχει ίχνη γάλακτος.

HAVREKAKOR - ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΒΡΩΜΗ
Κλασικά μπισκότα βρώμης.

• Καθαρό Βάρος: 150g • Κωδικός: 60.103*

Συστατικά: Νιφάδες βρώμης 30%, φυτική μαργαρίνη (φυτικό έλαιο:φοινικέλαιο, νερό), ζάχαρη, 
σιρόπι γλυκόζης, τριμμένη σοκολάτα 7% (ζάχαρη, κακαόμαζα, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 
σόγιας), άμυλο καλαμποκιού, αλεύρι ρυζιού, άμυλο πατάτας, τροποποιημένο άμυλο πατάτας, 
πυκνωτικά μέσα (κόμμι γκουάρ, υδροξυπρόπυλομεθυλοκυτταρίνη, αλγινικό νάτριο, πηκτίνη), 
αλάτι, διογκωτικοί παράγοντες (φωσφορικά άλατα νατρίου, ανθρακικά άλατα νατρίου, γλυκονο-
δ-λακτόνη).

Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.
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Γλυκίσματα
COOKIE-O’S - ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΚΡΕΜΑΣ
Νόστιμα cookies με γέμιση κρέμας.

• Καθαρό Βάρος: 150g • Κωδικός: 5542

Συστατικά: Γέμιση κρέμας 27% (ζάχαρη, φυτικό έλαιο: φοινικέλαιο, λακτόζη, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, αρώματα), αλεύρι καλαμποκιού, άμυλο πατάτας, φυτικό 
λίπος (λίπος φοίνικα, κραμβέλαιο), γαλακτωματοποιητής: μονο- και δίγλυκερίδια λιπαρών οξέων, 
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ), ζάχαρη, βούτυρο κακάο με μειωμένα λιπαρά, δεξτρόζη, 
άρωμα βανίλιας, αλάτι, διογκωτικοί παράγοντες (ανθρακικά άλατα νατρίου, διττανθρακικό 
αμμώνιο).

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος και λούπινο.

WAFER BITS LEMON - ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΓΚΟΦΡΕΤΑΣ ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΛΕΜΟΝΙ
Τραγανά γκοφρετάκια με γέμιση κρέμας λεμονιού.

• Καθαρό Βάρος: 150g • Κωδικός: 60.623*

Συστατικά: Αλεύρι καλαμποκιού, φυτικό λίπος (φοίνικα), ζάχαρη, άμυλο πατάτας, άμυλο 
καλαμποκιού, γλυκόζη, άρωμα λεμονιού, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, ίνες πατάτας, 
αλάτι, πυκνωτικό μέσο: κόμμι γκουάρ, διογκωτικός παράγοντας: όξινο ανθρακικό αμμώνιο, 
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, αντιοξειδωτικό: ασκορβικό οξύ.

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς, αυγό και γάλα.

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

MINI MUFFINS LEMON FLAVOURED - ΜΙΝΙ ΚΕΚΑΚΙΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ
Νόστιμα, σε ατομική συσκευασία, κεκάκια λεμονιού.

• Καθαρό Βάρος: 185g  (8 muffins) • Κωδικός: 60.545*

Συστατικά: Aυγό, φυτικό έλαιο: φοινικέλαιο, αλεύρι ρυζιού, ζάχαρη, άμυλο πατάτας, δεξτρόζη, 
υγροσκοπικό μέσο: γλυκερίνη, σιρόπι γλυκόζης, άμυλο ρυζιού, πυκνωτικό μέσο: κόμμι γκουάρ, 
διογκωτικοί παράγοντες (φωσφορικά άλατα ασβεστίου, όξινο ανθρακικό νάτριο, άλατα του 
πυροφωσφορικού οξέος), γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ελαιοκράμβης, αλάτι, φυσικό άρωμα 
λεμονιού (έλαιο λεμονιού).

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος και γάλα.

MINI MUFFINS CHOCLATE - ΚΕΚΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
Λαχταριστά μίνι κεκάκια με σοκολάτα και γέμιση κρέμας. Σε ατομική συσκευασία για να 
παραμένουν πάντα φρέσκα!

• Καθαρό Βάρος: 185g (7 muffins) • Κωδικός: 5507

Συστατικά: Γέμιση με γεύση σοκολάτας 27% (ζάχαρη, νερό, φρουκτόζη, φυτικό έλαιο: ηλιέλαιο, 
ολιγοφρουκτόζη, υγροσκοπικό μέσο: γλυκερόλη, κακάο με μειωμένα λιπαρά, ασπράδι αυγού σε 
σκόνη, πηκτωματογόνοι παράγοντες (πηκτίνη, αλγινικό νάτριο), αρώματα, ρυθμιστής οξύτητας: 
φωσφορικό ασβέστιο, σκληρυντικοί παράγοντες: χλωριούχο ασβέστιο), αυγό, φυτικό έλαιο: 
φοινικέλαιο, ζάχαρη, αλεύρι ρυζιού, άμυλο πατάτας, μαύρη σοκολάτα 7,5% (κακαόμαζα, ζάχαρη, 
βούτυρο κακάο, βανίλια), δεξτρόζη, υγροσκοπικό μέσο: γλυκερίνη, σιρόπι γλυκόζης, άμυλο 
ρυζιού, διογκωτικοί παράγοντες (φωσφορικά άλατα ασβεστίου, όξινο ανθρακικό νάτριο, άλατα 
του πυροφωσφορικού οξέος), πυκνωτικό μέσο: κόμμι γκουάρ, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 
ελαιοκράμβης, αλάτι.

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος και γάλα.
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CHIA CRACKERS
Νόστιμα κράκερς που περιέχουν τον θρεπτικό υπερσπόρο chia. Υπέροχα συνοδευτικά τυριών 
και ιδανικά για ελαφρύ σνακ!

• Καθαρό Βάρος: 160g  • Κωδικός: 5743

Συστατικά: Φυτικό έλαιο: έλαιο καρύδας, αλεύρι καστανού ρυζιού 18%, αλεύρι ρυζιού, άμυλο 
καλαμποκιού, αλεύρι τεφ 10%, αλεύρι καλαμποκιού, άμυλο ρυζιού, σπόροι chia 3%, φλοιός 
ψίλλιου, θαλασσινό αλάτι 1,5%, διογκωτικοί παράγοντες (ανθρακικό αμμώνιο, όξινο ανθρακικό 
νάτριο), εκχύλισμα μήλου, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ηλιοτροπίου, αντιοξειδωτικά 
(εκχύλισμα δενδρολίβανου, εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλη).

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από αυγό.

DIGESTIVEKEX - ΜΠΙΣΚΟΤΑ DIGESTIVE
Νόστιμα μπισκότα digestive χωρίς γλουτένη!

• Καθαρό Βάρος: 160g • Κωδικός: 5666

Συστατικά: Άμυλο σίτου χωρίς γλουτένη, φυτικό έλαιο (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), αλεύρι 
καστανού ρυζιού, άμυλο καλαμποκιού, ζάχαρη, σιρόπι ιμβερτοζάχαρου, ίνες ζαχαρότευτλου, 
σκόνη άπαχου γάλακτος, αλάτι, διογκωτικοί παράγοντες (ανθρακικό αμμώνιο, όξινο 
ανθρακικό νάτριο), γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, χρωστική: 
καραμελόχρωμα

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από αυγό και καρπούς με κέλυφος.

HAVREDIGESTIVE - MΠΙΣΚΟΤΑ DIGESTIVE ΜΕ ΒΡΩΜΗ
Kλασικά μπισκότα digestive, πλούσια σε φυτικές ίνες, με νόστιμη βρώμη.

• Καθαρό Βάρος: 150g • Κωδικός: 5706

Συστατικά: Nιφάδες βρώμης χωρίς γλουτένη 18%, αλεύρι ρυζιού, άμυλο καλαμποκιού, 
φυτικό έλαιο (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), άμυλο πατάτας, καστανή ζάχαρη, τροποποιημένο 
άμυλο πατάτας, σιρόπι ιμβερτοζάχαρου, ζάχαρη, διογκωτικοί παράγοντες (ανθρακικό 
αμμώνιο, γλυκονο-δ-λακτόνη, φωσφορικά άλατα ασβεστίου), πυκνωτικά μέσα (κόμμι γκουάρ, 
υδροξυπρόπυλομεθυλοκυτταρίνη, αλγινικό νάτριο, πηκτίνη), αλάτι.

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από αυγό και καρπούς με κέλυφος.

Μπισκότα & Κράκερς 
Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε μπισκότα και 

κράκερς!
Η σειρά διαθέτει μία ποικιλία από νόστιμα, τραγανά μπισκότα 

και κράκερς, ιδανικά συνοδευτικά για τυριά, για τη δουλειάή 
του σχολείο! Απολαύστε ένα υγιεινό σνακ με πλούσια γεύση! 

Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.
17



KEX MARIE - ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ MARIE
Τραγανά νόστιμα μπισκότα, κλασικά σουηδικά!

• Καθαρό Βάρος: 160g  • Κωδικός: 60.665*

Συστατικά: Άμυλο σίτου χωρίς γλουτένη, άμυλο καλαμποκιού, ζάχαρη, φυτικό έλαιο: 
(φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), σκόνη άπαχου γάλακτος, γαλακτωματοποιητής: μονό- και δι-
γλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, διογκωτικός παράγοντας: ανθρακικά άλατα 
νατρίου, αλάτι, αρώματα. 

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από αυγό και καρπούς με κέλυφος.

SKORPOR MED KARDEMUMMA - ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΔΑΜΟ
Τραγανά παξιμάδια καρυκευμένα με κάρδαμο.

• Καθαρό Βάρος: 150g  • Κωδικός: 5714

Συστατικά: Άμυλο σίτου χωρίς γλουτένη, φυτικό έλαιο: φοινικέλαιο, ζάχαρη, σκόνη άπαχου 
γάλακτος, μαγιά, πυκνωτικά μέσα (κόμμι γκουάρ, υδροξυπρόπυλομεθυλοκυτταρίνη), 
διογκωτικοί παράγοντες (γλυκονο-δ-λακτόνη, ανθρακικό αμμώνιο), αλάτι, κάρδαμο 0,5%, 
σίδηρος, βιταμίνες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6, φολικό οξύ).

FIBER SKORPOR - ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΜΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
Νόστιμα, πλούσια σε φυτικές ίνες παξιμάδια. Περιέχουν 8.7% φυτικές ίνες.

• Καθαρό Βάρος: 150g  • Κωδικός: 5705

Συστατικά: Άμυλο σίτου χωρίς γλουτένη, σκόνη άπαχου γάλακτος, ζάχαρη, ίνες 
ζαχαρότευτλου, φυτικό έλαιο: φοινικέλαιο, μαγιά, αλεύρι φαγόπυρου, άμυλο καλαμποκιού, 
πυκνωτικά μέσα (κόμμι γκουάρ, υδροξυπρόπυλομεθυλοκυτταρίνη, κόμμι ξανθάνης), 
λιναρόσπορος, διογκωτικοί παράγοντες (γλυκονο-δ-λακτόνη, ανθρακικό αμμώνιο), αλάτι, 
σίδηρος, βιταμίνες (θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, Β6, φολικό οξύ).

CROSTINI TOSCANA - ΤΡΑΓΑΝΑ ΦΟΥΡΝΙΣΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΙΑ CROSTINI
Λεπτά παραδοσιακά ιταλικά φουρνιστά παξιμαδάκια, με κάπαρη, ελιές, δεντρολίβανο  
και ρίγανη.

• Καθαρό Βάρος: 80g  • Κωδικός: 60.718*

Συστατικά: Άμυλο καλαμποκιού, νερό, μαγιά, δεξτρόζη, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, αλεύρι 
καλαμποκιού, σπόροι ψύλλιου, κάπαρη, ελιές, αλάτι, ζάχαρη, πυκνωτικά μέσα (κόμμι γκουάρ, 
υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη), δεντρολίβανο, ρίγανη.

CANTUCCI MANDEL - ΜΠΙΣΚΟΤΑ CANTUCCI ΜΕ ΠΙΚΡΑΜΥΓΔΑΛΟ
Αυθεντικά ιταλικά μπισκότα αμυγδάλου που συνοδεύουν ιδανικά ένα φλιτζάνι καλό καφέ.

• Καθαρό Βάρος: 200g  • Κωδικός: 60.720*

Συστατικά: Ζάχαρη, αλεύρι ρυζιού, αμύγδαλα 11%, αλεύρι καλαμποκιού, κρόκος αυγού, αυγό, 
άμυλο πατάτας, άμυλο καλαμποκιού, φυτική μαργαρίνη (φυτικό έλαιο (φοίνικα, ελαιοκράμβης), 
νερό, αλάτι, γαλακτωματοποιητές: μονό- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης, 
λεκιθίνη), ρυθμιστής οξύτητας:κιτρικό οξύ, χρωστική: καροτένιο), πυκνωτικό μέσο: κόμμι 
γκουάρ, διογκωτικοί παράγοντες: φωσφορικό άλας νατρίου, όξινο ανθρακικό νάτριο, όξινο 
ανθρακικό αμμώνιο, αρώματα, αλάτι.  
Πιθανόν να περιέχει ίχνη από γάλα.

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

Μπισκότα & Κράκερς
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OATS & HONEY CRUNCH BAR - ΜΠΑΡΑ ΜΕ ΒΡΩΜΗ & ΜΕΛΙ
Νόστιμη μπάρα από καθαρή βρώμη και μέλι.

• Καθαρό Βάρος: 30g  • Κωδικός: 5638

Συστατικά: Νιφάδες βρώμης χωρίς γλουτένη 59%, φυτικό έλαιο: κραμβέλαιο, ζάχαρη, νερό, 
μέλι 4%, ινουλίνη (ίνες ρίζας ραδικιού), άρωμα βανίλιας, αλάτι.

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος.

FLAPJACK TRANBÄR & PUMPAFRÖ - ΜΠΑΡΑ ΒΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΡΑΝΜΠΕΡΙ
Μπάρα βρώμης με κράνμπερι και κολοκυθόσπορους. Ιδανικό σνακ ανάμεσα στα γεύματα.

• Καθαρό Βάρος: 85g • Κωδικός: 5608

Συστατικά: Νιφάδες βρώμης 42%, φυτική μαργαρίνη (φυτικό έλαιο: φοινικέλαιο, νερό, 
γαλακτωματοποιητές: μονό- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων, λεκιθίνη σόγιας), χρωστικές 
(αννάτο, κουρκουμίνη), αρώματα), σιρόπι ιμβερτοζάχαρου, αποξηραμένα ζαχαρωμένα 
κρανμπερι (ζάχαρη, κρανμπερι)12%, ζάχαρη, κολοκυθόσπορος 4%, αρώματα.

Πιθανόν να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος.

Mπάρες Δημητριακών
Επιλέξτε μία μπάρα δημητριακών που θα σας 
δώσει ενέργεια και θα σας κρατήσει ανάμεσα 

στα γεύματα! 

Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.
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TREAT - ΜΠΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ & ΜΗΛΟ
Νόστιμη μπάρα δημητριακών χωρίς γλουτένη με σοκολάτα, βατόμουρο και μήλο.

• Καθαρό Βάρος: 22g • Κωδικός: 60.667*

Συστατικά: Δημητριακά 30% (ρύζι, αλεύρι καλαμποκιού, αλεύρι ρυζιού, αλεύρι κεχριού), σιρόπι 
μαλτόζης, ζάχαρη, φρούτα και μούρα 7,0% (βατόμουρο, συμπυκνωμένος χυμός βατόμουρου, 
συμπυκνωμένος χυμός μήλου, πολτός μήλου, μήλα), βούτυρο κακάο, σκόνη γάλακτος, 
φυτικό λίπος (φοίνικα, καριτέ), κακαόμαζα,  υγροσκοπικό μέσο: σορβιτόλη, φρουκτόζη, σιρόπι 
φρουκτόζης, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνης σόγιας, αρώματα, αλάτι, πηκτωματογόνο: πηκτίνη, 
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ.  
Πιθανόν να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος και φιστίκια.

TREAT - ΜΠΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑ
Νόστιμη μπάρα με καρύδα και σοκολάτα γάλακτος, χωρίς γλουτένη.

• Καθαρό Βάρος: 25g • Κωδικός: 5792*

Συστατικά: Σιρόπι μαλτόζης, τραγανοί κόκκοι δημητριακών 30% (αλεύρι ρυζιού, ρύζι, κεχρί, 
αλεύρι καλαμποκιού, ζάχαρη, αποξηραμένο καρότο, αλάτι), νιφάδες καρύδας 17%, σοκολάτα 
γάλακτος 15% (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη γάλακτος, κακαόμαζα, φυτικό λίπος (φοίνικα, 
καριτέ), ορός γάλακτος σε σκόνη, γαλακτωματοποιητές (λεκιθίνη σόγιας, πολυγλυκερίδια του 
πολυρυκινελαϊκού οξέος), αρώματα), κραμβέλαιο, υγροσκοπικό μέσο: σορβιτόλη, φρουκτόζη, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ηλιοτροπίου, αρώματα. 
Πιθανόν να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών και φιστικιών.

Μπάρες Δημητριακών

TREAT - ΜΠΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΦΙΣΤΙΚΙΑ
Νόστιμη μπάρα με φιστίκια και σοκολάτα γάλακτος, χωρίς γλουτένη.

• Καθαρό Βάρος: 25g • Κωδικός: 5791*

Συστατικά: Σιρόπι μαλτόζης, ψημμένα φιστίκια 24%, τραγανοί κόκκοι δημητριακών 22% 
(αλεύρι ρυζιού, ρύζι, αλεύρι καλαμποκιού, ζάχαρη, αποξηραμένο καρότο, αλάτι), σοκολάτα 
γάλακτος 15% (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη γάλακτος, κακαόμαζα, φυτικό λίπος (φοίνικα, 
καριτέ), ορός γάλακτος σε σκόνη, γαλακτωματοποιητές (λεκιθίνη σόγιας, πολυγλυκερίδια του 
πολυρυκινελαϊκού οξέος), αρώματα), κραμβέλαιο, υγροσκοπικό μέσο: σορβιτόλη, φρουκτόζη, 
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ηλιοτροπίου, αρώματα.

Πιθανόν να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών.
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FUSILI - ΒΙΔΕΣ
Κλασικές βίδες – με πολλές δυνατότητες!

• Καθαρό Βάρος: 500g  • Κωδικός: 6044

Συστατικά: Άμυλο καλαμποκιού, άμυλο πατάτας, άμυλο ρυζιού, αλεύρι σόγιας, 
γαλακτωματοποιητής: μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων. 

TAGLIATELLE - ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ
Νόστιμα ζυμαρικά με ωραίο κίτρινο χρώμα!

• Καθαρό Βάρος: 250g • Κωδικός: 5617

Συστατικά: ‘Αμυλο καλαμποκιού, αυγό 19,5%, άμυλο πατάτας, άμυλο ρυζιού, 
γαλακτωματοποιητής: μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων.

MACCHERONI - ΚΟΡΑΛΙ ΡΙΓΕ
Δημιουργήστε το αγαπημένο σας πιάτο με κοράλι ριγέ!

• Καθαρό Βάρος: 500g • Κωδικός: 60.143

Συστατικά: Άμυλο καλαμποκιού, άμυλο πατάτας, άμυλο ρυζιού, αλεύρι σόγιας, 
γαλακτωματοποιητής: μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων .

Ζυμαρικά
Η μεγάλη μας ποικιλία περιλαμβάνει ζυμαρικά για κάθε περίσταση! 
Διαλέξτε το αγαπημένο σας ζυμαρικό μέσα από πολλές επιλογές, 
όλα παρασκευασμένα στη Λούκα της Ιταλίας.

Τα συστατικά μπορεί να αλλάξουν. Διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος πριν το καταναλώσετε.
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SPAGHETTI - ΣΠΑΓΓΕΤΙ
Κλασικό, νόστιμο σπαγγέτι!

• Καθαρό Βάρος: 500g  • Κωδικός: 6042

Συστατικά:Άμυλο καλαμποκιού, άμυλο πατάτας, άμυλο ρυζιού, αλεύρι σόγιας, 
γαλακτωματοποιητής: μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων. 

LASAGNE - LAZANIA
Kλασικά λαζάνια σε φύλλο για το αγαπημένο σας πιάτο.

• Καθαρό Βάρος: 250g  • Κωδικός: 6045

Συστατικά: Άμυλο καλαμποκιού, αλεύρι σόγιας, αλεύρι ρυζιού, άμυλο ρυζιού, άμυλο πατάτας, 
γαλακτωματοποιητής: μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων φυτικής προέλευσης.

SEDANI ECO - ΣΕΛΙΝΑΚΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΡΥΖΙΟΥ
Βιολογικά παραδοσιακά ζυμαρικά με τραχιά υφή – παρασκευασμένα στη Λούκα της Ιταλίας.

• Καθαρό Βάρος: 300g  • Κωδικός: 60.149*

Συστατικά: 100% βιολογικό αλεύρι καστανού ρυζιού.

LINGUINE Eco – ΒΙΟΛΟΓΙΚO ΛΙΓΚΟΥΙΝΙ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΡΥΖΙΟΥ
Ανακαλύψτε τα βιολογικά μας λιγκουίνι, παρασκευασμένα στην καρδιά της πατρίδας των 
ζυμαρικών: στη Λούκα της Ιταλίας!

• Καθαρό Βάρος: 300g  • Κωδικός: 60.154*

Συστατικά: 100% βιολογικό αλεύρι καστανού ρυζιού.

PENNE TRICOLORE – ΠΕΝΝΕΣ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΑ & ΣΠΑΝΑΚΙ
Πέννες με ντομάτα και σπανάκι – λαχταριστά τρίχρωμα ζυμαρικά με υπέροχη γεύση.

• Καθαρό Βάρος: 500g  • Κωδικός: 60.671*

Συστατικά: Αλεύρι καλαμποκιού, αλεύρι ρυζιού, πολτός ντομάτας διπλής συμπύκνωσης 1,5% , 
αφυδατωμένο σπανάκι 0,7%, γαλακτωματοποιητής:  μονο- & δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων. 

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

LINGUINE FIBRE – ΛΙΓΚΟΥΙΝΙ ΜΕ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
Παραδοσιακά λιγκουίνι εμπλουτισμένα με φυτικές ίνες. Συνδυάστε με την αγαπημένη σας 
σάλτσα.

• Καθαρό Βάρος: 500g  • Κωδικός: 5616

Συστατικά: Άμυλο καλαμποκιού, άμυλο πατάτας, άμυλο ρυζιού, αλεύρι σόγιας, σταθεροποιητής: 
κυτταρίνη, ίνες μήλου, γαλακτωματοποιητής: μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων.
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GLUTENFREE

ΠΑΝΑΓ. ΣΠ. ΔΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
11° ΧΛM Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 14451 Μεταμόρφωση Αττικής, Αθήνα, 

Τηλ: 210 2840140 - 7, Fax: 210 2816787
e-mail: welcome@heliospasta.gr   |   www.heliospasta.gr  

Η Semper είναι μία σουηδική εταιρία, από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο προϊόντων ειδικής 
διατροφής χωρίς γλουτένη στην Ευρώπη. 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 μείγματα 
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.
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