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ΒΑΦΛΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ  ΜΕΡΙ∆Α 15γρ 

 
 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1608 kJ / 384 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 5,2 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 2,0 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 82,8 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 27,6 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 1,4 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 4,2 g 

ΑΛΑΤΙ 0,35 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 

Αλεύρι ρυζιού, ζάχαρη, άμυλο καλαμποκιού, άμυλο πατάτας, αλεύρι σόγιας, 
μη υδρογονοποιημένα φυτικά λιπαρά ( ηλιέλαιο ), 
γαλακτοματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, αλάτι, γλυκαντικό: μαλτιτόλη, 
πικνωτικό μέσο: κόμμη guar, φυσικά αρώματα, χρωστικό: καραμέλα.  

 
 

 
 

 

 

 



 

ΧΩΝΑΚΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ  ΜΕΡΙΔΑ 22γρ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1563 kJ / 369 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 4,4 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 1,1 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 77,3 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 6,3 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 12,9 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 6,9 g 

ΑΛΑΤΙ 0,9 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
 

Αλεύρι ρυζιού, άμυλο πατάτας, αλεύρι σόγιας, ζάχαρη, 
γαλακτοματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, μη υδρογονοποιημένα φυτικά λιπαρά 
(φοίνικα), αλάτι, άρωμα βανίλιας , διογκωτικός παράγοντας: sodium hydrogen 
carbonate,χρωστικό: καραμέλα, πικνωτικό μέσο: κόμμη guar , γλυκαντικά: 
μαλτιτόλη, acesulfame K.  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

ΨΩΜΑΚΙ Michette ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΜΕΡΙΔΑ 50γρ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1201 kJ / 287 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 7 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 2 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 50,5 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 3 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 5 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 3 g 

ΑΛΑΤΙ 0,93 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Νερό, άμυλο αραβοσίτου, ρυζάλευρο, μη υδρογονοποιημένα φυτικά λιπαρά  
( φοινικέλαιο, νερό), μαγιά, ζάχαρη, πυκνωτικά μέσα: κόμμι γκουάρ - 
Υδροξυπροπυλο μεθυλο-κυτταρίνη, teff αλεύρι, ιωδιούχο αλάτι, ίνες psyllium, 
λούπινου πρωτεΐνες, αρωματικές ύλες, ρυθμιστής οξύτητας: τρυγικό οξύ. 
Αντιμετωπίζονται με αιθυλική αλκοόλη. Μπορεί να περιέχει ίχνη γάλακτος. 
 

 
 

 



 

ΨΩΜΙ ΓΙΑ HOT DOG ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΜΕΡΙΔΑ 50γρ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1050 kJ / 251 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 5,5g g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 2,5g g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 45,5g g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 1,5g g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 4,5g g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 2,5g g 

ΑΛΑΤΙ 1,13g g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Νερό, άμυλο αραβοσίτου, ρυζάλευρο, μη υδρογονοποιημένα  φυτικά λιπαρά  
(φοινικέλαιο, νερό), μαγιά, ζάχαρη, πυκνωτικά μέσα: κόμμι γκουάρ - 
Υδροξυπροπυλο μεθυλο-κυτταρίνη,  ίνες  psyllium, teff αλεύρι 2%, πρωτεΐνες 
λούπινου, ιωδιούχο salt, αρωματικές ύλες, οξύτητα Ρυθμιστής: τρυγικό οξύ. 
Αντιμετωπίζονται με αιθυλική αλκοόλη. Μπορεί να περιέχει ίχνη γάλακτος. 

 

 

 



 

ΨΩΜΙ ΓΙΑ BURGER ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 2Χ75γρ 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 935 kJ /222 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 3,6g g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 0,55g g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 42,4g g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 4,06g g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 2,8g g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 1,67g g 

ΑΛΑΤΙ 4,2g g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Μίγμα αλεύρι και άμυλο (άμυλο αραβοσίτου, ρυζάλευρο, άμυλο πατάτας, teff 
αλεύρι 3% στο τελικό προϊόν), νερό, φυτικές πρωτεΐνες, ζάχαρη, φυτικές ίνες, 
ηλιέλαιο, αλάτι, γαλακτωματοποιητής: Υδροξυπροπυλο μεθυλο-κυτταρίνη, 
μαγιά, αρωματικές ύλες. Αντιμετωπίζονται με αιθυλική αλκοόλη στην 
επιφάνεια 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

ΤΑΡΤΕΣ ΒΕΡΙΚΟΚΚΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΕΝΗ ΜΕΡΙΔΑ 50γρ 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1592 kJ / 382 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 11,2 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 1,2 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 66,7 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 32,0 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 0,9 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 2,3 g 

ΑΛΑΤΙ 0,02 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 

 Αλεύρι ρυζιού, βερίκοκο προετοιμασία 35% (γλυκόζης-φρουκτόζης σιρόπι, 
βερίκοκο πουρέ 30%, ζάχαρη, πυκνωτικό μέσο: πηκτίνη, ρυθμιστής οξύτητας: 
κιτρικό οξύ, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, αρτύματα.), ζάχαρη από 
ζαχαροκάλαμο, άμυλο πατάτας, άμυλο αραβοσίτου, ηλιέλαιο,  αλέυρι 
λούπινου , αλεύρι σόγιας, δεξτρόζη, γαλακτωματοποιητές: λεκιθίνη σόγιας, 
μονο - και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ηλίανθος), διογκωτικός παράγοντας: 
όξινο ανθρακικό νάτριο, Πηκτική ουσία: ξανθανικό κόμμι, αρωματική ύλη 
βανιλλίνη. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

ΤΑΡΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΜΕΡΙΔΑ 50γρ 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1969 kJ/ 473 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 27,7 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 8,4 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 56,9 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 41 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 0,4 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 3,7 g 

ΑΛΑΤΙ 0,05 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Άμυλο αραβοσίτου, άμυλο πατάτας, ρυζάλευρο, μη υδρογονοποιημένα φυτικά 
έλαια (ηλιέλαιο, φοίνικα), ζάχαρη, άπαχο σκόνη κακάο (8%), αυγά, γάλα σε 
σκόνη, πρωτεΐνη σόγιας, φουντούκια (8%), γαλακτωματοποιητής: E471, 
E322, δεξτρόζη, Πηκτική ουσία: E415, αλατιού, αρώματα. 
 

 
 

 

 

 



 

ΤΑΡΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΜΕΡΙΔΑ 50γρ 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1592 kJ / 382 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 11,2 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 1,2 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 66,7 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 32,0 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 0,9 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 2,3 g 

ΑΛΑΤΙ 0,02 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 

 Αλεύρι ρυζιού, φρούτα δάσους προετοιμασία 25% (glucosefructose σιρόπι,  
πουρέ φρούτων του δάσους 25%, σουκρόζη, πηκτικός παράγοντας: πηκτίνη, 
οξύ: κιτρικό οξύ, Κιτρικά άλατα ασβεστίου, συντηρητικό: σορβικό κάλιο Ε202, 
αρώματα), άμυλο αραβοσίτου, άμυλο πατάτας, ηλιέλαιο, ζάχαρη από 
ζαχαροκάλαμο, αλεύρι λούπινου, δεξτρόζη, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 
σόγιας, Πηκτική ουσία: ξανθανικό κόμμι, αλάτι. 

 
 

 
 

 

 



 

 

MORDIMIX ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΜΕΡΙΔΑ 36γρ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1856 kJ / 445 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 26 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 14 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 45 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 31 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 2,1 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 6,3 g 

ΑΛΑΤΙ 0,4 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
Κουβερτούρα σοκολάτα γάλακτος 20% (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, γάλα σε 
σκόνη, μάζα κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, φυσική βανίλια 
αρωματική ύλη), ζάχαρη, φυτικά έλαια και λίπη καρύδας και σπόρων 
ηλίανθου, ημιαποβουτυρωμένο γάλα 8,5%, αυγά, αποβουτυρωμένο γάλα 
σκόνη 5,1%, αλεύρι ρυζιού , δεξτρόζη, γαλακτωματοποιητές: μονο - και 
διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, σιρόπι γλυκόζης, Βανίλια προετοιμασία (αλκοόλ, 
νερό, φυσικό έγχυμα βανίλιας bourbon, αρώματα) χαμηλών λιπαρών κακάο 
σκόνη 1%, σταθεροποιητής: glycerol, διογκωτικά μέσα: diphosphates, 
ανθρακικά άλατα νατρίου, άμυλο πατάτας, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, ίνες 
μπιζελιών, αρωματικές ύλες, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ. Μπορεί να 
περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς (καρύδια, φουντούκια, αμύγδαλα). 
 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΙΚ ΓΕΜΙΣΤΟ ΚΡΕΜΑ ΛΕΜΟΝΙ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΜΕΡΙΔΑ 50γρ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1562 kJ / 373 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 16,0 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 3,5 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 55,7 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 29,3 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 3,5 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 3,8 g 

ΑΛΑΤΙ 0,5 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 

Ολόκληρο το αυγό, λεμόνι-based προετοιμασία 20% (σιρόπι μαλτιτόλης, 
λεμόνι χυμό 15%, πουρέ μήλου, σταθεροποιητής: σορβιτόλη, πηκτικό μέσο: 
πηκτίνη, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, αρώματα), ζάχαρη, μη 
υδρογονοποιημένα φυτικά λιπαρά ( φοινικέλαιο, νερό), καλαμπόκι άμυλο, 
χυμός λεμονιού 2%, άμυλο ρυζιού, ρυζάλευρο, άμυλο ταπιόκας, 
σταθεροποιητής: σορβιτόλη, γαλακτωματοποιητής: μονο - και διγλυκερίδια 
λιπαρών οξέων, αλκοόλ, κόμμι χαρουπιών, πυκνωτικά μέσα: κόμμι γκουάρ, 
πρωτεΐνη ρυζιού, διογκωτικά μέσα: όξινο ανθρακικό νάτριο, αμμώνιο όξινο 
ανθρακικό - διφωσφορικό τετρανάτριο, ιωδιούχο αλάτι, αρωματικές ύλες. 
Μπορεί να περιέχει ίχνη: σουσάμι, καρύδια, σόγια, λούπινου, γάλα. 

 
 
 
 



 

ΚΕΙΚ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ‐ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΜΕΡΙΔΑ 50γρ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1533 kJ / 366 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 18,5 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 9,0 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 50,0 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 26,0 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 3,5 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 4,5 g 

ΑΛΑΤΙ 0,5 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Ολόκληρο το αυγό,  ζάχαρη, Τζιαντούγια κρέμα 20% (νερό, σουκρόζη, σιρόπι 
γλυκόζης, πάστα φουντουκιού σε 9,6%, εξευγενισμένα φυτικά λίπη (φοίνικα), 
σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος, αλκοόλ, δεξτρόζη, κακάο, Πηκτικός 
παράγοντας: πηκτίνη, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, αρώματα), μη- 
υδρογονοποιημένα φυτικά λιπαρά ( φοινικέλαιο, νερό), άμυλο ρυζιού, γάλα 
πλήρες, ρυζάλευρο, άμυλο ταπιόκας, σταθεροποιητής:σορβιτόλη, άμυλο 
αραβοσίτου,γαλακτωματοποιητές: μονο - και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, 
αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, αλκοόλ, κόμμι χαρουπιών, Πηκτική ουσία: 
κόμμι γκουάρ, διογκωτικά μέσα: αμμώνιο υδρογόνο ανθρακικό - όξινο 
ανθρακικό νάτριο - διφωσφορική τετρανάτριο, ιωδιούχο αλάτι, αρωματικές 
ύλες. Μπορεί να περιέχει ίχνη: σπόροι σουσαμιού, σόγιας, λούπινου. 
 

 

 

 



 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΜΕΡΙΔΑ 20γρ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1732 kJ / 414 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 9,5 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 2,0 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 75,5 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 13,0 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 5,5 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 4,5 g 

ΑΛΑΤΙ 0,5 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
Άμυλο αραβοσίτου, άμυλο ρυζιού, άμυλο πατάτας, λάδι σπόρων ηλίανθου, 
ζάχαρη, μαγιά, πυκνωτικά μέσα: κόμμι χαρουπιών, κόμμι γκουάρ, 
hydroxypropylmethyl κυτταρίνη , ρυζάλευρο, γαλακτωματοποιητές: μονο - και 
διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, σταθεροποιητής: σορβιτόλη, σκόνη 
αποβουτυρωμένου γάλακτος, πρωτεΐνες γάλακτος, ιωδιούχο αλάτι (αλάτι, 
ιωδικό κάλιο). Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, καρύδια, σόγια, 
λούπινα και αυγά. 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΜΕΡΙΔΑ 20γρ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1703 kJ / 413 
Kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 8,0 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 1,7 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 79,0 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 3,6 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 4,0 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 4,2 g 

ΑΛΑΤΙ 0,6 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
 Άμυλο καλαμποκιού, άμυλο ρυζιού, αλεύρι πλήρες ρυζιού 5% (ρυζάλευρο, 
πίτουρο ρυζιού), άμυλο πατάτας, έλαια ρυζιού , πίτουρο, πηκτικά μέσα:  
χαρουπάλευρο, κόμμι γκουάρ, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, teff αλεύρι 
(1,2%), δεξτρόζη, μαγιά ,αλεύρι κινόα (1,2%), πρωτεΐνες ρυζιού, 
γαλακτωματοποιητές: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, 
σταθεροποιητής: σορβιτόλη, πρωτεΐνη γάλακτος, ιωδιούχο αλάτι (αλάτι, 
ιωδικό κάλιο), αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη. Μπορεί να περιέχει ίχνη 
από σόγια, αυγό, ξηρούς καρπούς, λούπινο και σουσάμι. 
 
 

 
 

 

 



 

 

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 150γρ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1805 kJ / 429 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 11,3 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 4,8 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 76,7 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 3,6 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 5,9 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 2,1 g 

ΑΛΑΤΙ 1,45 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 Άμυλο αραβοσίτου, νερό, φυτική μαργαρίνη (φοίνικα), μαγιά , δεξτρόζη, 
άλευρο αραβοσίτου, πρωτεΐνες λούπινου, αλάτι, φυτικές ίνες, ζάχαρη, 
πυκνωτικά μέσα: (κόμμι γκουάρ, E464). Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά, 
σόγια, γάλα, ξηρούς καρπούς και σουσάμι. 
 

 

 

 



 

 

ΜΠΙΚΣΟΤΑ SALTERINI ΚΑΚΑΟ‐ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 200γρ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1905 kJ / 453 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 15,0 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 6,7 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 73 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 28 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 4,1 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 4,5 g 

ΑΛΑΤΙ 0,08 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
 Άμυλο αραβοσίτου, ζάχαρη, αλεύρι ρυζιού, αυγά, βούτυρο, λάδι σπόρων 
ηλίανθου, γλυκόζη σιρόπι (καλαμπόκι), κακάο σε σκόνη (2,5%), 
αποβουτυρωμένο  γάλα σε σκόνη, γλυκό αμύγδαλο αλεύρι (2,0%), αλεύρι 
πυρήνων βερίκοκου (περιέχει θειώδη ), Πηκτική ουσία: κόμμι γκουάρ, ίνες 
σπόρων psyllium , διογκωτικά μέσα: ανθρακικά άλατα νατρίου, diphosphates, 
αρωματικές ύλες. Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι και άλλους 
ξηρούς καρπούς. 
 
 

 



 

 

 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΓΕΜΙΣΤΑΣ ΚΡΕΜΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 120γρ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2001 kJ / 477 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 20,8 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 7,1 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 67,5 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 21,6 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 3,0 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 3,5 g 

ΑΛΑΤΙ 0,7 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 

Ρυζάλευρο, λάδι καριτέ, λάδι καρύδας, ζάχαρη, άμυλο καλαμποκιού, σκόνη 
κακάο, κορν φλάουρ, δεξτρόζη, άμυλο πατάτας, ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, 
ηλιέλαιο, πάστα βανίλιας 0,8% (σιρόπι γλυκόζης, τριμμένη Βανίλια 1,25%, 
φυσικές αρωματικές ύλες βανίλιας 0,75%), Πηκτική ουσία ξανθανικό κόμμι, 
διογκωτικοί παράγοντες: διττανθρακικό νάτριο,αλάτι, γαλακτωματοποιητής: 
λεκιθίνη σόγιας. 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

ΠΕΝΝΕΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 250γρ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1524 kJ / 360 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 2,5 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 1,0 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 75,0 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 1,0 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 2,5 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 8,0 g 

ΑΛΑΤΙ 0,075 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Αλεύρι καστανού ρυζιού (99,5%), γαλακτωματοποιητής: μονο και δι 
γλυκερίδια λιπαρών οξέων. Μπορεί να περιέχει ίχνη από σόγια και 
λούπινο. 

 
 

 
 



 

 

 

ΒΙΔΕΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 250γρ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1524 kJ / 360 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 2,5 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 1,0 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 75,0 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 1,0 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 2,5 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 8,0 g 

ΑΛΑΤΙ 0,075 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

.  
Αλεύρι καστανού ρυζιού (99,5%), γαλακτωματοποιητής: μονο και δι 
γλυκερίδια λιπαρών οξέων. Μπορεί να περιέχει ίχνη από σόγια και 
λούπινο. 

 

 
 

 



 

 

 

ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 200γρ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1549 kJ / 365 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 2,2 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 0,48 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 79,4 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 1,01 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 3,0 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 5,5 g 

ΑΛΑΤΙ 0,01 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 

Αλεύρι κίτρινου αραβοσίτου (49,8%), αλεύρι λευκού αραβοσίτου (49,8%), 
γαλακτωματοποιητής: μονο και δι γλυκερίδια λιπαρών οξέων. Μπορεί να 
περιέχει ίχνη από σόγια και λούπινο. 

 
 

 
 



 

 

ΛΑΖΑΝΙΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 250γρ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1549kJ / 365 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 2,2 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 0,48 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 79,4 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 1,01 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 3,0 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 5,5 g 

ΑΛΑΤΙ 0,01 g 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Αλεύρι κίτρινου αραβοσίτου (49,8%), αλεύρι λευκού αραβοσίτου (49,8%), 
γαλακτωματοποιητής: μονο και δι γλυκερίδια λιπαρών οξέων. Μπορεί να 
περιέχει ίχνη από σόγια και λούπινο. 

 

 
 

 
 

 



 

 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΕ ΦΑΓΟΠΥΡΟ & ΚΑΝΕΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 100γρ 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Αλέυρι ολικής φαγόπυρου * 42,7%,  ζάχαρη ζαχαροκάλαμου*,  βούτυρο*,  νιφάδες 
πατάτας*,  αυγά*,  ημιπλήρες γάλα*, μπαχαρικά (κανέλα*, μοσχοκάρυδο*, 
γαρύφαλο*), διογκωτικά μέσα (carbonates de sodium, carbonates d’ammonium), 
θαλασσινό αλάτι. 
* Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
  

Πιθανά ίχνη φουντουκιού 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1968 kJ (469 kcal) 

ΛΙΠΑΡΑ 19 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 12 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 66 g 
 

Εκ των οποίων σάκχαρα 33 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 3.9 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 6.6 g 

ΑΛΑΤΙ 390 mg 

 
 
 
  
 

 



COOKIES ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 150γρ 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Ζάχαρη, μη υδρογονοποιημένο φοινικέλαιο,αλεύρι καλαμποκιού, αλεύρι teff,κομματάκια 
σοκολάτας 9% (πατέ καάκαο,ζάχαρη, βούτυρο κακάο, γαλακτοματοποιητής:λεκιθίνη σόγιας, 
φυσικό άρωμα βανίλιας), αλεύρι ρυζιού, νιφάδες ταπιόκας,σιρόπι 
γλυκόζης,άρωμα,γαλακτοματοποιητής (λεκιθίνη κόλζα),διογκωτικός παράγοντας (carbonates 
d’ammonium), πηκτικό μέσο (ξανθανικό κόμμι), άμυλο ρυζιού,αλάτι. 

Πιθανά ίχνη αυγού, σουσαμιού & ξηρών καρπών & φρούτων. 
 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2178 kJ (520 kcal) 

ΛΙΠΑΡΑ 26 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 14 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 66 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 33 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 3 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 4.1 g 

ΑΛΑΤΙ 120 mg 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



COOKIES  ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 150γρ 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 Ζάχαρη, μη υδρογονωμένο φοινικέλαιο, κορν φλάουρ, σοκολάτα τσιπ 12% (κακάο, ζάχαρη, 
βούτυρο κακάο), 12% σοκολάτα (κακάο, ζάχαρη, βούτυρο κακάο), teff αλεύρι, ρυζάλευρο, 
καλαμποκάλευρο σκόνη, ταπιόκα, σιρόπι γλυκόζης, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνες 
ελαιοκράμβη) διογκωτικός παράγοντας ( ανθρακικά άλατα  αμμωνίου), άμυλο ρυζιού και 
καλαμποκιού,πηκτική ουσία (ξανθανικό κόμμι). 

Πιθανά ίχνη αυγού & σόγιας. 
 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2185 kJ (523 kcal) 

ΛΙΠΑΡΑ 28 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 14 g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 61 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 28 g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 3.8 g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 4.8 g 

ΑΛΑΤΙ 100 mg 

 
 
 

 

 

 

 



ΨΩΜΙ ΓΙΑ BURGER ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300γρ 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 Νερό, άμυλο τροποποιημένης πατάτας, αλεύρι σόγιας 8,6%, άμυλο καλαμποκιού, 
τροποποιημένο άμυλο ταπιόκας,μη υδρογονοποιημένο έλαιο φοίνικα,μαγιά αρτοποιίας, σιρόπι 
γλυκόζης, ξανθανική κόμμι & κόμμι γκουάρ,υδροξυπροπυμεθυλική κυτταρίνη, ζάχαρη, αλάτι, 
συντηρητικό: calcium propionate, φυσικό άρωμα ,γαλακτοματοποιητής: stéaroyl-2-lactylate de 
sodium. 
  
 Πιθανά ίχνη αυγού, ξηρών καρπών & φρούτων. 

Συσκευάζεται σε προστατευόμενη ατμόσφαιρα. 
 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1041kj/247kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 4.9g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 1.9g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 45g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 6.8g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 3.7g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 3.8g 

ΑΛΑΤΙ 970mg 

 
 

 

 

 

 

 



ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300γρ 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 Νερό, άμυλο καλαμποκιού, τροποποιημένο άμυλο πατάτας, αλεύρι σόγιας 9%, τροποποιημένο 
άμυλο ταπιόκας, μαγιά αρτοποιίας, μη υδρογονοποιημένα έλαια φοίνικα, σιρόπι γλυκόζης, 
ζάχαρη, αλάτι, πηκτικά μέσα: ξανθανικό & γκουάρ κόμμες, συντηρητικό: propionate de calcium, 
γαλακτοματοποιητής: Stéaroyl 2 lactylate de sodium 

Πιθανά ίχνη αυγού, σουσαμιού, ξηρών καρπών & φρούτων. 
 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1069kj/254 kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 5.7g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 2.4g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 45g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 7.6g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 3.6g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 3.8g 

ΑΛΑΤΙ 1.6g 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



ΑΛΕΥΡΙ ΜΙΧ ΓΙΑ ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 1ΚΙΛΟ ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΑΓΙΑ ) 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Άμυλο καλαμποκιού, αλεύρι ρυζιού, αλεύρι φαγόπυρο, δεξτρόζη, πηκτικά μέσα: αλεύρι σπόρων 
χαρουπιού, καραγενάνες, υδροξυπροπυμεθυλική κυτταρίνη.Μαγιά φακελάκι: Saccharomyces 
cerevisiae, γαλακτοματοποιητής: Ε491. 

 Πιθανά ίχνη σόγιας, σουσαμιού , ξηρών καρπών & φρούτων. 
 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1553kj/361kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 1g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 0.2g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 82g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 7.2g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 4.7g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 3.5g 

ΑΛΑΤΙ 70mg 

 
 

 

 



ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ  250γρ 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Άμυλο καλαμποκιού,νιφάδες πατάτας, φυτική μαργαρίνη (μη υδρογονοποιημένα έλαια φοίνικα & 
καρύδας ,νερό, γαλακτοματοποιητής :(μονο&δι γλυκερίδια λιπαρών οξέων, αλάτι), δεξτρόζη, 
πηκτικό μέσο (αλεύρι σπόρων χαρουπιού ), μαγιά αρτοποιίας, ασπράδι αυγού, αλάτι, , 
σταθεροποιητής (sorbitols), φυσικό άρωμα. 

 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1736kj/412kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 10g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 4.8g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 76g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 5.1g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 6.5g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 1.3g 

ΑΛΑΤΙ 1800mg 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΡΑΚΕΡ ΦΑΓΟΠΥΡΟ – ΡΥΖΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 250γρ 

 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Αλεύρι ρυζιού*, αλεύρι φαγόπυρο*,σπόρος φαγόπυρο*,ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο*, θαλασσινό 
αλάτι.Παρασκευάζεται από  37 g αλέυρι ρυζιού*, 34.7g αλεύρι φαγόπυρο*, 34.7g φαγόπυρο* ανά 
100g 
* Προϊόν βιολογικής γεωργίας. 

 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1574Kj/371kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 1.2g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 0.3g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 80g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 1.3g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 3.1g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 11g 

ΑΛΑΤΙ 680mg 

 

 

 

 

 

 



MUFFINS ΚΑΡΥΔΑ‐ΣΜΕΟΥΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 120γρ 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Αυγό ολόκληρο*, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο*, αλέυρι ρυζιού*, ηλιέλαιο*, νιφάδες πατάτας*, σιρόπι ρυζιού*, 
καρύδα φιλέ* 5,5%, νιφάδες ταπιόκας*, διογκωτικό μέσο (tartrates de potassium, carbonates de sodium), φυσικό 
άρωμα σμέουρο και φυσικά αρώματα*, αφυδατωμένα σμέουρα* 0,7% , πηκτικό μέσο :κόμμι γκουάρ*, άμυλο 
καλαμποκιού*, αιθηλική αλκοόλη*, φυσικό άρωμα βανίλιας*. 
* Προϊόν βιολογικής γεωργίας 
 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1744Kj/ 417kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 21g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 5.2g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 50g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 24g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 2.1g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 5.9g 

ΑΛΑΤΙ 580mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΙΚ ΜΙΝΙ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 200γρ 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Αυγό,ζάχαρη, μη υδρογονοποιημένα έλαια φοίνικα, νιφάδες πατάτας,αλέυρι ρυζιού, σοκολάτα 
6,8% (πατέ κακάο, ζάχαρη, βούτυρο κακάο,γαλακτοματοποιητής : λεκιθίνη σόγιας ,φυσικό 
άρωμα βανίλιας), γλυκερίνη, σιρόπι γλυκόζης, γαλακτοματοποιητής (λεκιθίνη κόλζα), διογκωτικά 
μέσα (diphosphates, carbonates de sodium, phosphates de calcium), πηκτικό μέσο (αλέυρι σπόρων 
χαρουπιού,ξανθανικό κόμμι), αλάτι. 

Πιθανά ίχνη ξηρών καρπών & φρούτων. 
 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1828kj/437kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 22g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 11g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 57g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 35g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 1.5g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 4.7g 

ΑΛΑΤΙ 890mg 

 
 
 

 

 

 

 



ΚΕΙΚ ΜΙΝΙ  ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 210γρ 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Αυγά 21%, ζάχαρη, μη υδρογονοποιημένα έλαια φοίνικα, αλεύρι ρυζιού 9,6%, νιφάδες πατάτας, 
Δεξτρόζη, γλυκερίνη, σιρόπι γλυκόζης, φρουκτόζη, ολιγοσακχαρίτες φρουκτόζης, αρώματα, 
άμυλο ρυζιού, κακάο 0,7%, γαλακτοματοποιητής ( λεκιθίνη κόλζα), πηκτικό μέσο( κόμμι 
γκουάρ), διογκωτικό μέσο(diphosphates, carbonates de sodium, phosphates de calcium), αιθυίκή 
αλκοόλη, αλάτι, πηκτίνες, alginate de sodium, ασπράδι αυγού 0,1%, χλωριούχο ασβέστιο. 

Πιθανά ίχνη σόγιας, ξηρών καρπών & φρούτων. 
 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1764Kj/ 422kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 22g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 11g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 53g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 28g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 1.7g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 4.1g 

ΑΛΑΤΙ 740mg 

 
 
 

 

 

 

 

 



ΚΕΙΚ ΜΙΝΙ ΓΕΜΙΣΤΑ ΦΡΑΟΥΛΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 210γρ 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Αυγό 22,9%, ζάχαρη, μη υδρογονοποιημένα έλαια φοίνικα, αλεύρι ρυζιού 10,5%, νιφάδες 
πατάτας, σιρόπι γλυκόζης- φρουκτόζης , δεξτρόζη, γλυκερίνη , σιρόπι γλυκόζης, πουρές 
φράουλας 1,8%*, αρώματα, άμυλο ρυζιού,γαλακτοματοποιτές (λεκιθίνη κόλζα,μον&δι 
γλυκερίδια λιπαρών οξέων), πηκτικό μέσο (κόμμι γκουάρ), συμπηκνωμένος χυμός φράουλας 
0,6%*, αιθυλική αλκοόλη, διογκωτικά μέσα (diphosphates, carbonates de sodium, phosphates de 
calcium) πηκτικά (alginate de sodium, pectines), ρυμθιστές οξύτητας (citrates de calcium, citrates 
de sodium), αλάτι, κιτρικό οξύ, συμπυκνωμένος χυμός μούρου . 
. 

Πιθανά ίχνη σόγιας, ξηρών καρπών & φρούτων. 
 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1736kj/415kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 20g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 9.2g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 55g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 33g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 2.6g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 3.7g 

ΑΛΑΤΙ 780mg 

 
 
 

 

 

 



ΚΕΙΚ ΜΙΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 230γρ 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Αυγά ,ζάχαρη, κομματάκια μαύρης σοκολάτας 12% (πατέ κακάο, ζάχαρη, βούτυρο κακάο, 
γαλακτοματοποιητής :λεκιθίνη σόγιας , φυσικό άρωμα βανίλιας), μη υδρογονοποιημένα έλαια 
φοίνικα, αλέυρι ρυζιού, σοκολάτα μαύρη 10% (πατέ κακάο, ζάχαρη, βούτυρο κακάο, 
γαλακτοματοποιητής : λεκιθίνη σόγιας , φυσικό άρωμα βανίλιας), δεξτρόζη, γλυκερίνη, νιφάδες 
πατάτας, σιρόπι γλυκόζης, γαλακτοματοποιητής (λεκιθίνη κόλζα), πηκτικό μέσο (αλέυρι σπόρων 
χαρουπιού,ξανθανική κόμμι),διογκωτικά μέσα (diphosphates, carbonates de sodium, phosphates 
de calcium), αλάτι. 

Πιθανά ίχνη ξηρών καρπών & φρούτων. 
 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1896Kj/454kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 24g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 12g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 54g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 34g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 3g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 5.5g 

ΑΛΑΤΙ 720mg 

 
 
 

 

 

 

 



ΚΕΙΚ ΜΙΝΙ MADELEINES  ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 180γρ 

 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Αυγά 28%,  μη υδρογονοποιημένα έλαια φοίνικα, ζάχαρη,  αλέυρι ρυζιού 12,9%,  νιφάδες 
πατάτας, δεξτρόζη, γλυκερίνη , σιρόπι γλυκόζης, άρωμα,  άμυλο ρυζιού, πηκτικό μέσο : λεκιθίνη 
κόλζα, ,gomme guar, διογκωτικά μέσα : (διφωσφορικά, ανθρακικό νάτριο, φωσφορικό 
ασβέστιο), αιθυλική αλκοόλη ,αλάτι,άρωμα,   

Πιθανά ίχνη σόγιας, ξηρών καρπών & φρούτων. 
 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1833Kj/439kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 24g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 10g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 52g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 23g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 1.8g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 4.4g 

ΑΛΑΤΙ 880mg 

 
 
 

 

 

 

 



ΚΕΙΚ ΜΙΝΙ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 230γρ 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Αυγό, ζάχαρη, νιφάδες πατάτας, μη υδρογονοποιημένα έλαια φοίνικα,κομματάκια σοκολάτας 
11,1% (πατέ κακάο,ζάχαρη, βούτυρο κακάο, γαλακτοματοποιητής :λεκιθίνη σόγιας ,φυσικό 
άρωμα βανίλιας), δεξτρόζη, αλέυρι ρυζιού,glycerol, σιρόπι γλυκόζης, πηκτικά μέσα (αλέυρι 
σπόρων χαρουπιού,ξανθανική κόμμι),γαλακτοματοποιητής (λεκιθίνη κόλζα), διογκωτικά μέσα 
(diphosphates, carbonates de sodium, phosphates de calcium), αλάτι. 

Πιθανά ίχνη ξηρών καρπών & φρούτων. 
 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1839kj/440kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 23g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 11g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 55g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 32g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 1.7g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 4.3g 

ΑΛΑΤΙ 750mg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ΠΟΠ ΡΥΖΙΟΥ ΜΕ ΚΑΚΑΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 250γρ 
 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Αλεύρι ρυζιού* 51,3%,   ζάχαρη*,   αλεύρι καλαμποκιού*,  κακάο πούδρα* 4%,   σιρόπι 
καλαμποκιού*,   αλάτι θαλασσινό,  φυσικό άρωμα. 
* Προϊόν βιολογικής γεωργίας. 

Πιθανά ίχνη γάλακτος. 
  
 
 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1645Kj/388kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 2.3g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 1g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 85g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 22g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 2.5g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 5.6g 

ΑΛΑΤΙ 380mg 

 
 

 

 

 



ΠΟΠ ΦΑΓΟΠΥΡΟ ΜΕ ΜΕΛΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 200γρ 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Φαγόπυρο* 66,2%, μέλι*26,5%,ζαχαροκάλαμο*. 
* Προϊόν βιολογικής γεωργίας. 

Πιθανά ίχνη σόγιας, αραχίδων, γάλακτος, σουσαμιού, ξηρών καρπών. 
 

 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100g 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1648kj/389kcal 

ΛΙΠΑΡΑ 1.7g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 0.4g 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 84g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 39g 

ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 3.3g 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 7.7g 

ΑΛΑΤΙ - 

 

 

 

 



 

 

 

 


