
filippos
Premium Greek Baklava

hand made since 1974

filippos
hand made since 1974

ποιοτικός ελληνικός μπακλαβάς

συστατικά

ingredients

PRODUCED  

CONFECTIONERY WORKSHOP - 53 Vas. Sofias Str.- PTOLEMAIS - GREECE, 
TEL.: +30 24630 24912  EMAIL: info@filippospastry.eu

AND PACKED IN GREECE BY: M.MOURATIDIS BROS G.P.

Το προϊόν:

Ειδικά διαμορφωμένο σε προσεγμένη travel pack 
συσκευα-σία, συνδυάζοντας την σοκολάτα με τον 
παραδοσιακό μπακλαβά.

Χωρίς συντηρητικά και πρόσθετα .
Με αγνό αγελαδινό βούτυρο
Τυλιγμένα στο χέρι ένα-ένα
Πλούσια γέμιση με καρύδι (άνω του 20%) 
Εκλεπτυσμένα μπαχαρικά
Επικάλυψη με σοκολάτα

Φτιάχνεται από πολύ λεπτό φύλλο έχει καρύδια στην 
γέμιση και σιροπιάζεται προσεκτικά αφού πρώτα ψηθεί 
σε εκλεπτυσμένο αγελαδινό βούτυρο.

Αποτελεί ένα πρώτης τάξεως γλύκισμα το οποίο 
συνοδεύει την καθημερινότητά μας αλλά προσφέρεται 
και σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις.

www.filippospastry.eu

ΕΛ ΕΝ

PHILLO DOUGH,( , TARCH SYRUP,VANILLIN, 

CINNAMON, CLOVE SPICE, COCOA POWDER, HYDR. VEGETABLE FATS, WHEY POWDER. MAY CONTAIN TRACES OF PEANUTS, 

OTHER NUTS AND GLUTEN. MAY CONTAIN TRACES OF WALNUT’S  SHELL.  EXCESS SYRUP IS CONSIDERED NORMAL DUE 

TO THE CONTRACTION OF CHOCOLATE.

WHEAT FLUOR,SALT) -20%, VEGETABLE FATS, SUGAR, COW BUTTER, SWALNUTS 

ΦΥΛΛΟ ΒΗΡΥΤΟΥ,(ΑΛΕΥΡΙ, ΑΛΑΤΙ), ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ, ΑΜΥΛΟΣΙΡΟΠΟ, ΒΑΝΙΛΙΝΗ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 
(ΚΑΝΕΛΑ,  ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ), ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ, ΥΔΡ. ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ, ΟΡΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΛΕΚΙΘΙΝΗ ΣΟΓΙΑΣ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΙΧΝΗ ΑΠΟ ΑΡΑΧΙΔΑ (ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ), ΑΛΛΟΥΣ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΕΝΗ. 
ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΙΟΥ.  ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΣΙΡΟΠΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ.

 (-20%), ΖΑΧΑΡΗ, ΒΟΥΤΥΡΟ, 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 

ΚΑΡΥΔΙΑ 

Our company was established in 1974, and still maintains 
premises of a confectionery workshop and three retail 
sale stores, in northern greece.
More than 40 years of know-how and love for what we do 
are enclosured in a greek traditional baklava, turned into 
a gourmet high quality chocolate dessert that captures 
every consumer.
Designed in a special packaging to be easily transferred.
We are looking to add in new clients and also retain our in 
house customers.
Working with regular distributors and prestigious 
businesses, is one of our main concerns.
Our goal is to promote our last achievement, our best 
seller, in order to have new partnerships and long-term 
cooperation.

We are looking forward to future partnerships.

We always remain at your disposal for any further information and/or clarification.

The product:
'filippos' is our new gem, a special designed product to 
be exported. A superb delight of high quality, hand-
made traditional product that will capture every 
consumer once they try it.

portions wrapped up one by one
no preservatives
no food additives
with pure cow butter
rich filling with walnut (over 20%) 
refined spices
chocolate coating

please find more details of the product in our webpage  

In order to maintain the high quality of a hand-made 
product, we keep a regular production rate per week 
that can be increased for larger quantities upon 
request.

www.filippospastry.eu

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1974 και διατηρεί μέχρι σήμερα, 
στην πόλη της Πτολεμαΐδας, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
με εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και τρία σημεία 
λιανικής πώλησης.
Για περισσότερα από 40 χρόνια παράγουμε στο 
εργαστήριό μας χειροποίητο ποιοτικό μπακλαβά.
Η ανάγκη μας για καινοτομία καθώς και η συνεχείς 
προσπάθεια μας για ικανοποίηση των απαιτητικών 
πελατών, μας οδήγησε στο μπακλαβαδάκι ΄filippos΄. 
Πρόκειται για ένα gourmet high quality chocolate 
dessert, ειδικά σχεδιασμένο για εύκολη μεταφορά, σε 
καλαίσθητη αεροστεγή συσκευασία travel-pack.
Στόχος μας είναι η διάδοση του προϊόντος μας στους 
καταναλωτές εντός και εκτός Ελλάδας , οι οποίοι 
αναζητούν ποιοτικά ελληνικά προϊόντα.   


