


Τα τελευταία 30 χρόνια η 
εταιρία δραστηριοποιείται 
στο χώρο της αρτοποιίας 
και ζαχαροπλαστικής 
στη Βόρεια Ελλάδα. Η 
εταίρεια Ευα Μαρι είναι 
φτιαγμένη από ανθρώπους 
με μεράκι και όραμα. Με 
ένα συνεχώς αυξανόμενο 
δίκτυο καταστημάτων 
κ α ι  σ υ ν ε ρ γ α τ ώ ν  τ α 
πολυάριθμα προϊόντα Ευα 
Μαρι  φτάνουν καθημερινά 
στους ανθρώπους που 
αναζητούν προσιτά, μα 
πάντα ποιοτικά προϊόντα 
συνδυασμένα με ένα υψηλό 
επίπεδο εξυπηρέτησης 
πελατών. Για την εταιρεία 
Ευα Μαρι κάθε πελάτης 
και  συνεργάτης είναι 
σημαντικός και οι ανάγκες 
του είναι η κινητήριος 
δύναμη για εξέλιξη χωρίς 
συμβιβασμούς.

COOKIES



COOKIES ΚΑΚΑΟ / COCOA COOKIES

COOKIES ΔΙΧΡΩΜΟ / TWO-COLOR COOKIES 

COOKIES ΦΡΑΟΥΛΑ / STRAWBERRY COOKIES 

COOKIES ΒΑΝΙΛΙΑ / VANILLA COOKIES 

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRI-
TION FACTS

ανά 100 g/per 
100g ανά 25 g*/per 25g* %ΠΠΑ** ανά 25g/% RI** 

per25 g

Ενέργεια/Energy, kj/kcal 2303/550 576/138 7

Συνολικά λιπαρά/Total fat, g 34 9 12

εκ των οποίων κορεσμένα/of 
which saturated, g 17 4 21

Υδατάνθρακες/Carbohydrate , g 58 15 6

εκ των οποίων σάκχαρα/of which 
sugars , g 19 5 5

Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres, g 0 0

Πρωτεΐνες/Protein, g 8 2 4

Αλάτι/Salt, 0,1 0,02 0,3

*Μέση μερίδα: 1 τεμάχιο (25 g) =. Η συσκευασία περιέχει 120 μερίδες.**Average serving size: 1 piece (25 g). 
The package contains 120 servings.

**ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). *RI: Reference 
intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)

COOKIES ΖΑΧΑΡΗΣ / SUGAR COOKIES
Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

COOKIES ΙΣΙΟ / STICK COOKIES
Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date



ΒΟΥΤΗΜΑ ΚΑΝΕΛΑ-ΖΑΧΑΡΗ / 
CINNAMON SUGAR COOKIES 

ΒΟΥΤΗΜΑ ΚΑΝΕΛΑ / CINNAMON COOKIES

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΒΟΥΤΗΜΑ ΠΛΕΞΟΥΔΑ / TWIST SHAPED COOKIES 

ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ



ΒΟΥΤΗΜΑ ΜΑΛΤΙΤΟΛΗΣ / MALTITOL COOKIES
Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

BOYTHMA MIRANTA / MIRANTA COOKIES
Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3,5 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3,5 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

BOYTHMA ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ / FROCTUSE COOKIES
Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΒΟΥΤΗΜΑ ΜΕΛΙΟΥ / ΗΟΝΕΥ COOKIES
Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 2,5 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 2,5 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date



ΒΟΥΤΗΜΑ ΛΕΜΟΝΙ / LEMON COOKIES

ΒΟΥΤΗΜΑ ΤΑΧΙΝΙ / TAHINI COOKIES 

ΒΟΥΤΗΜΑ ΣΑΜΠΛΕ / SABLE COOKIES

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3,5 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3,5 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΜΠΑΤΟΝ ΣΑΛΕ (ΑΛΜΥΡΟ) / SALTY STICKS 

Ref: 7652.00



Ref: 6800.00

 ΒΟΥΤΗΜΑ ΡΟΔΙ / POMEGRANATE COOKIES
Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΒΟΥΤΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ / MARGHERITE COOKIES
Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΒΟΥΤΗΜΑ ΣΜΥΡΝΕΪΚΟ / SMYRNEIKO COOKIES
Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3,5 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3,5 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΒΟΥΤΗΜΑ ΑΛΜΥΡΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ / 
SAVORY ROUND COOKIES

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date



Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΒΟΥΤΗΜΑ ΣΑΜΠΛΕ ΚΑΡΔΙΑ / 
SABLE HEART COOKIES

ΒΟΥΤΗΜΑ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ / MARMALADE COOKIES

ΒΟΥΤΗΜΑ ΠΡΑΛΙΝΑ / PRALINA COOKIES 

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΒΟΥΤΗΜΑ ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ / 
MOUSTOKOULOURA COOKIES

Ref: 7652.00



Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3,5 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3,5 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3,5 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3,5 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΒΟΥΤΗΜΑ ΠΕΤΑΛΟ ΔΙΧΡΩΜΟ / 
TWO-COLOR PETAL COOKIES

ΒΟΥΤΗΜΑ ΠΕΤΑΛΟ ΖΑΧΑΡΗ-ΚΑΝΕΛΑ / 
SUGAR-CINNAMON PETAL COOKIES

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3,5 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3,5 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3,5 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3,5 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΠΕΤΑΛΟ ΛΕΥΚΗ ΣΟΛΟΛΑΤΑ / 
WHITE CHOCOLATE PETAL COOKIES

ΠΕΤΑΛΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑ / CHOCOLATE PETAL COOKIES



Συσκεασία: Ατομικά κλεισμένο (flowpack) σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Individually packed (flowpack) in box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΚΑΡΥΔΑ /  COCONUT

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΒΟΥΤΗΜΑ ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΣΤΑΓΟΝΕΣ /  
                CHOCO DROPS TWIST SHAPED COOKIES 

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ /  WHITE FACES COOKIES

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ KAKAO /  CACAO FACES COOKIES

Ref: 7652.00



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRI-
TION FACTS

ανά 100 g/per 
100g ανά 25 g*/per 25g* %ΠΠΑ** ανά 25g/% RI** 

per25 g

Ενέργεια/Energy, kj/kcal 2303/550 576/138 7

Συνολικά λιπαρά/Total fat, g 34 9 12

εκ των οποίων κορεσμένα/of 
which saturated, g 17 4 21

Υδατάνθρακες/Carbohydrate , g 58 15 6

εκ των οποίων σάκχαρα/of which 
sugars , g 19 5 5

Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres, g 0 0

Πρωτεΐνες/Protein, g 8 2 4

Αλάτι/Salt, 0,1 0,02 0,3

*Μέση μερίδα: 1 τεμάχιο (25 g) =. Η συσκευασία περιέχει 120 μερίδες.**Average serving size: 1 piece (25 g). 
The package contains 120 servings.

**ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). *RI: Reference 
intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)

ΓΛΥΚΑ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3,5 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3,5 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΜΟΥΣΕ ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΟ /  COCONUT  BUSSE



ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ HONEY RINGS / 
HONEY RINGS LUXURY COOKIES 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ CHOCO POPS / 
CHOCO POPS LUXURY COOKIES 

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟ / 
ALMOND LUXURY COOKIES 



 ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΒΡΩΜΗΣ / 
OATMEAL LUXURY COOKIES

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΟ / 
COCONUT LUXURY COOKIES

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ / 
CORNFLAKES LUXURY COOKIES

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΟΥΣΑΜΙ / 
SESAME SEEDS LUXURY COOKIES



Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΤΟ / 
MOUSTO LUXURY COOKIES

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ / 
CHOCO DROPS LUXURY COOKIES

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΦΙΣΤΙΚΙ / 
PEANUT LUXURY COOKIES

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΒΟΥΤΗΧΤΟ / 
CHOCO LUXURY COOKIES



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRI-
TION FACTS

ανά 100 g/per 
100g ανά 25 g*/per 25g* %ΠΠΑ** ανά 25g/% RI** 

per25 g

Ενέργεια/Energy, kj/kcal 2283/545 571/136 7

Συνολικά λιπαρά/Total fat, g 31 8 11

εκ των οποίων κορεσμένα/of 
which saturated, g 16 4 20

Υδατάνθρακες/Carbohydrate , g 62 15 6

εκ των οποίων σάκχαρα/of which 
sugars , g 34 8 9

Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres, g 1 0,3

Πρωτεΐνες/Protein, g 4 1 2

Αλάτι/Salt, 31 8 11

*Μέση μερίδα: 1 τεμάχιο (25 g) =. Η συσκευασία περιέχει 120 μερίδες.**Average serving size: 1 piece (25 g). 
The package contains 120 servings.

**ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). *RI: Reference 
intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΒΟΥΤΗΜΑ ΜΑΡΟΚΕΝ / MOROCCAN COOKIES

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΤΑΓΟΝΕΣ / 
ORANGE CHOCO DROPS LUXURY COOKIES



ΠΤΙ-ΦΟΥΡ ΤΡΟΥΦΑ / PETIT FOUR TRUFFLE 

ΠΤΙ-ΦΟΥΡ ΦΥΣΤΙΚΙ / PETIT FOUR PEANUT 

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΠΤΙ-ΦΟΥΡ

ΠΤΙ-ΦΟΥΡ ΣΟΚΟΛΑΤΑ / PETIT FOUR CHOCO 
Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date



ΓΕΜΙΣΤΑ

ΠΤΙ-ΦΟΥΡ ΙΝΔΟΚΑΡΥΔΟ / PETIT FOUR BETEL
Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΓΕΜΙΣΤΟ ΤΑΧΙΝΙ / STUFFED TAHINI
Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΓΕΜΙΣΤΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑ / 
                                                         STUFFED CHOCO

Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date



ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ / 
BREADSTICKS WITH MULTI SEEDS 

ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ

ΚΡΙΤΣΙΝΙ CHOCO / CHOCO BREADSTICKS
Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Βox
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΗΛΙΟΣΠΟΡΟ / 
BREADSTICKS WITH SUNFLOWER SEEDS 



 ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΕΛΙΑΣ / OLIVE BREADSTICKS
Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ / CORN BREADSTICKS
Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΣΟΥΣΑΜΙ / 
BREADSTICKS WITH SESAME SEEDS

ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΠΡΕΤΖΕΛ / PRETZEL BREADSTICKS



 ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΜΥΔΙ / 
                                      CHEESE ONION BREADSTICKS
Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΚΡΙΤΣΙΝΙ NTOMATA / TOMATO BREADSTICKS
Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΣΠΑΝΑΚΙ ΠΡΑΣΟ / 
                                       SPINACH LEEK BREADSTICKS
Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΚΑΣΕΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ / 
BREADSTICKS WITH GOUDA CHEESE

Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date



 ΜΠΟΥΚΙΑ ΕΛΙΑ / OLIVE BITES
Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΜΠΟΥΚΙΑ ΝΤΟΜΑΤΑ / TOMATO BITES
Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΜΠΟΥΚΙΑ ΣΠΑΝΑΚΙ / SPINACH BITES

ΜΠΟΥΚΙΑ ΣΟΥΣΑΜΙ / SESAME BITES



ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΡΙΓΑΝΗ / BREADSTICKS OREGANO

ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΟΥΣΑΜΙ / 
                                  CHOCO  SESAME BREADSTICKS
Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΜΠΟΥΚΙΑ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ / MULTI SEEDS BITES
Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΚΡΙΚΟΣ ΒΟΥΤΗΧΤΟΣ / CHOCO RING BREADSTICKS
Συσκεασία: Αεροστεγώς κλεισμένο δισκάκι σε κιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 3 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Airtight tray in a box
Box net weight: 3 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRI-
TION FACTS

ανά 100 g/per 
100g ανά 25 g*/per 25g* %ΠΠΑ** ανά 25g/% RI** 

per25 g

Ενέργεια/Energy, kj/kcal 2026/484 507/121 6

Συνολικά λιπαρά/Total fat, g 23 6 8

εκ των οποίων κορεσμένα/of 
which saturated, g 6 1 7

Υδατάνθρακες/Carbohydrate , g 62 15 6

εκ των οποίων σάκχαρα/of which 
sugars , g 4 1 1

Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres, g 0 0

Πρωτεΐνες/Protein, g 11 3 6

Αλάτι/Salt, 2 1 9

*Μέση μερίδα: 1 τεμάχιο (25 g) =. Η συσκευασία περιέχει 140 μερίδες.**Average serving size: 1 piece (25 g). 
The package contains 140 servings.

**ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). *RI: Reference 
intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)

Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ / VEGETABLE BREADSTICKS

Συσκεασία: Kιβώτιο 
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 4 Kg
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Box
Box net weight: 4 Kg

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΣΟΥΣΑΜΙ ΟΛΙΚΗΣ / 
                    WHOLE WHEAT SESAME BREADSTICKS



ΜΠΑΡΕΣ

Συσκεασία: Δίσκος 36 τμχ.
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 2,7 Kg (75 gr/τμχ)
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Tray  with 36 pieces
Box net weight: 2,7 Kg (75 gr/piece)

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: Δίσκος 36 τμχ.
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 2,7 Kg (75 gr/τμχ)
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Tray  with 36 pieces
Box net weight: 2,7 Kg (75 gr/piece)

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΜΠΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ / CEREAL BARS

Συσκεασία: Δίσκος 36 τμχ.
Καθαρό βάρος κιβωτίου: 2,7 Kg (75 gr/τμχ)
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Tray  with 36 pieces
Box net weight: 2,7 Kg (75 gr/piece)

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΜΠΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ / 
     CEREAL CHOCO BARS

ΜΠΑΡΑ ΒΡΩΜΗΣ /  OATMEAL BARS



ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ  

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΧΙΝΙ/ 
        GREEK SWEET BREAD LARGE TAHINI
Συσκεασία: Ατομική 
Καθαρό βάρος τμχ: 450 - 500 gr
Διατήρηση σε σκιερό μέρος με σταθερή θερμοκρασία/ Ανάλωση κατά 
προτίμηση έως 30 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Individual
Piece net weight:  450 - 500 gr

Preservation in a shady place  withinvariable temperature / 
Consumption preferably up to 30 days from the indicated production date

Συσκεασία: Ατομική 
Καθαρό βάρος τμχ: 450 - 500 gr
Διατήρηση σε σκιερό μέρος με σταθερή θερμοκρασία/ Ανάλωση κατά 
προτίμηση έως 30 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Individual
Piece net weight:  450 - 500 gr

Preservation in a shady place  withinvariable temperature / 
Consumption preferably up to 30 days from the indicated production date

Συσκεασία: Ατομική 
Καθαρό βάρος τμχ: 450 - 500 gr
Διατήρηση σε σκιερό μέρος με σταθερή θερμοκρασία/ Ανάλωση κατά 
προτίμηση έως 30 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Individual
Piece net weight:  450 - 500 gr

Preservation in a shady place  withinvariable temperature / 
Consumption preferably up to 30 days from the indicated production date

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΜΕΓΑΛΟ / 
GREEK SWEET BREAD LARGE

ΣΟΥΡΕΚΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΑΛΙΝΑ / 
GREEK SWEET BREAD LARGE PRALINA



Συσκεασία: Ατομική 
Καθαρό βάρος τμχ: 80 - 90 gr
Διατήρηση σε σκιερό μέρος με σταθερή θερμοκρασία/ Ανάλωση κατά 
προτίμηση έως 30 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Individual
Piece net weight:  80 - 90 gr

Preservation in a shady place  withinvariable temperature / 
Consumption preferably up to 30 days from the indicated production date

Συσκεασία: Ατομική 
Καθαρό βάρος τμχ: 80 - 90 gr
Διατήρηση σε σκιερό μέρος με σταθερή θερμοκρασία/ Ανάλωση κατά 
προτίμηση έως 30 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Individual
Piece net weight:  80 - 90 gr

Preservation in a shady place  withinvariable temperature / 
Consumption preferably up to 30 days from the indicated production date

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΣΤΑΝΟ / 
                 GREEK SWEET BREAD LARGE CHESTNUT
Συσκεασία: Ατομική 
Καθαρό βάρος τμχ: 450 - 500 gr
Διατήρηση σε σκιερό μέρος με σταθερή θερμοκρασία/ Ανάλωση κατά 
προτίμηση έως 30 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Individual
Piece net weight:  450 - 500 gr

Preservation in a shady place  withinvariable temperature / 
Consumption preferably up to 30 days from the indicated production date

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΜΙΚΡΟ ΤΑΧΙΝΙ/ 
       GREEK SWEET BREAD SMALL TAHINI

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΜΙΚΡΟ/  GREEK SWEET BREAD SMALL

Συσκεασία: Ατομική 
Καθαρό βάρος τμχ: 80 - 90 gr
Διατήρηση σε σκιερό μέρος με σταθερή θερμοκρασία/ Ανάλωση κατά 
προτίμηση έως 30 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Individual
Piece net weight:  80 - 90 gr

Preservation in a shady place  withinvariable temperature / 
Consumption preferably up to 30 days from the indicated production date

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΜΙΚΡΟ ΠΡΑΛΙΝΑ/                                  
  GREEK SWEET BREAD SMALL PRALINA



ΓΛΥΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ  

ΚΑΡΥΔΟΠΙΤΑ / PECAN PIE
Συσκεασία: Ατομική 
Καθαρό κιβωτίου: 550 - 650 gr
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 1 μήνα από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Individual
Net weight: 550 - 650 gr

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 1 month from the indicated production date

Συσκεασία: Ατομική 
Καθαρό κιβωτίου: 550 - 650 gr
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 1 μήνα από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Individual
Net weight: 550 - 650 gr

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 1 month from the indicated production date

Συσκεασία: Ατομική 
Καθαρό κιβωτίου: 550 - 650 gr
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 1 μήνα από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Individual
Net weight: 550 - 650 gr

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 1 month from the indicated production date

ΛΕΜΟΝΟΠΙΤΑ / LEMON PIE

ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ / ORANGE PIE



Συσκεασία: Ατομική 
Καθαρό κιβωτίου: 550 - 650 gr
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 1 μήνα από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Individual
Net weight: 550 - 650 gr

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 1 month from the indicated production date

Συσκεασία: Ατομική 
Καθαρό κιβωτίου: 550 - 650 gr
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 1 μήνα από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Individual
Net weight: 550 - 650 gr

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 1 month from the indicated production date

ΡΑΒΑΝΙ / RABANI

Συσκεασία: Ατομική 
Καθαρό κιβωτίου: 550 - 650 gr
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 1 μήνα από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: Individual
Net weight: 550 - 650 gr

Preservation in a shady place
Consumption preferably up to 1 month from the indicated production date

ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ / CHOCO PIE

ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ ΜΠΟΥΕΝΟ /  BUENO CHOCO PIE 



Πρότυπη Μονάδα Παραγωγής: 
14ο χλμ Νιγρίτας - Θεσσαλονίκης
Δημητρίτσι Σερρών, Τ.Κ. 62200

Τ. (+30) 23220 20383

                      

Production Unit:
14th km of Nigrita - Thessaloniki

Dimitritsi Serron, PC 62200
T. (+30) 23220 20383

info@evamari.gr

ΕυαΜαρι





Συσκεασία: 250gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 250gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΒΟΥΤΗΜΑ ΠΛΕΞΟΥΔΑ / TWIST SHAPED COOKIES 

ΒΟΥΤΗΜΑ ΜΑΛΤΙΤΟΛΗΣ / MALTITOL COOKIES
Συσκεασία: 250gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 250gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

BOYTHMA ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ / FROCTUSE COOKIES
Συσκεασία: 250gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 250gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ / COOKIES



Συσκεασία: 250gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 250gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΜΠΑΤΟΝ ΣΑΛΕ (ΑΛΜΥΡΟ) / SALTY STICKS 

COOKIES ΖΑΧΑΡΗΣ / SUGAR COOKIES
Συσκεασία: 120gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 120gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΓΕΜΙΣΤΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑ / 
                                                         STUFFED CHOCO

Συσκεασία: 120gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 120gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΒΟΥΤΗΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ /
                                       CHOCO ORANGE COOKIES

Συσκεασία: 120gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 120gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRI-
TION FACTS

ανά 100 g/per 
100g ανά 25 g*/per 25g* %ΠΠΑ** ανά 25g/% RI** 

per25 g

Ενέργεια/Energy, kj/kcal 2305/550 576/138 7

Συνολικά λιπαρά/Total fat, g 40 10 14

εκ των οποίων κορεσμένα/of 
which saturated, g 20 5 25

Υδατάνθρακες/Carbohydrate , g 44 11 4

εκ των οποίων σάκχαρα/of which 
sugars , g 19 0,5 1

Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres, g 2 0

Πρωτεΐνες/Protein, g 9 2 5

Αλάτι/Salt, 2 0,45 8

*Μέση μερίδα: 1 τεμάχιο (25 g) =. Η συσκευασία περιέχει 120 μερίδες.**Average serving size: 1 piece (25 g). 
The package contains 120 servings.

**ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). *RI: Reference 
intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRI-
TION FACTS

ανά 100 g/per 
100g ανά 25 g*/per 25g* %ΠΠΑ** ανά 25g/% RI** 

per25 g

Ενέργεια/Energy, kj/kcal 2303/550 576/138 7

Συνολικά λιπαρά/Total fat, g 34 9 12

εκ των οποίων κορεσμένα/of 
which saturated, g 17 4 21

Υδατάνθρακες/Carbohydrate , g 58 15 6

εκ των οποίων σάκχαρα/of which 
sugars , g 19 5 5

Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres, g 0 0

Πρωτεΐνες/Protein, g 8 2 4

Αλάτι/Salt, 0,1 0,02 0,3

*Μέση μερίδα: 1 τεμάχιο (25 g) =. Η συσκευασία περιέχει 120 μερίδες.**Average serving size: 1 piece (25 g). 
The package contains 120 servings.

**ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). *RI: Reference 
intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)

ΓΛΥΚΑ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ

ΑΛΜΥΡΑ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ



ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ / PREMIUM

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ CHOCO POPS / 
CHOCO POPS LUXURY COOKIES 

Συσκεασία: 180gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 180gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: 180gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 180gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΒΟΥΤΗΧΤΟ / 
CHOCO LUXURY COOKIES

Συσκεασία: 180gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 180gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΟΥΣΑΜΙ / 
SESAME SEEDS LUXURY COOKIES



 ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΕΛΙΑΣ / OLIVE BREADSTICKS
Συσκεασία: 120gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 120gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ / CORN BREADSTICKS
Συσκεασία: 120gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 120gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: 120gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 120gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: 120gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 120gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΣΟΥΣΑΜΙ / 
BREADSTICKS WITH SESAME SEEDS

ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΠΡΕΤΖΕΛ / PRETZEL BREADSTICKS



ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ / 
BREADSTICKS WITH MULTI SEEDS 

ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ / BREADSTICK

ΚΡΙΤΣΙΝΙ  ΡΙΓΑΝΗ /OREGANO BREADSTICKS

Συσκεασία: 120gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 120gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: 120gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 120gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

Συσκεασία: 120gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 120gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date

ΚΡΙΤΣΙΝΙ ΗΛΙΟΣΠΟΡΟ / 
BREADSTICKS WITH SUNFLOWER SEEDS 



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRI-
TION FACTS

ανά 100 g/per 
100g ανά 25 g*/per 25g* %ΠΠΑ** ανά 25g/% RI** 

per25 g

Ενέργεια/Energy, kj/kcal 2026/484 507/121 6

Συνολικά λιπαρά/Total fat, g 23 6 8

εκ των οποίων κορεσμένα/of 
which saturated, g 6 1 7

Υδατάνθρακες/Carbohydrate , g 62 15 6

εκ των οποίων σάκχαρα/of which 
sugars , g 4 1 1

Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres, g 0 0

Πρωτεΐνες/Protein, g 11 3 6

Αλάτι/Salt, 2 1 9

*Μέση μερίδα: 1 τεμάχιο (25 g) =. Η συσκευασία περιέχει 140 μερίδες.**Average serving size: 1 piece (25 g). 
The package contains 140 servings.

**ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ/2000 kcal). *RI: Reference 
intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal)

ΚΡΙΤΣΙΝΙ NTOMATA / TOMATO BREADSTICKS
Συσκεασία: 120gr 
Διατήρηση σε σκιερό μέρος / Ανάλωση κατά προτίμηση έως 6 μήνες από 
την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής

Packaging: 120gr
Preservation in a shady place

Consumption preferably up to 6 months from the indicated production date



Πρότυπη Μονάδα Παραγωγής: 
14ο χλμ Νιγρίτας - Θεσσαλονίκης
Δημητρίτσι Σερρών, Τ.Κ. 62200

Τ. (+30) 23220 20383

                      

Production Unit:
14th km of Nigrita - Thessaloniki

Dimitritsi Serron, PC 62200
T. (+30) 23220 20383

info@evamari.gr

ΕυαΜαρι


