




Τέλεια για κάθε στιγμή της ημέρας!
Snacks

Κωδικός: 0236
Βάρος: 60gr
Τεμάχια/Display: 15
Displays/Κιβώτιo: 4
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), μαργαρίνη {φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, έλαιο 
καρύδας σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων, 
μονό και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, λεκιθίνες), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ),  
αρωματική ύλη, χρωστική (β-καροτένιο)}, άχνη ζάχαρη, πρωτεΐνες γάλακτος, κακάο, αυγό
παστεριωμένο, σιρόπι γλυκόζης, διογκωτικό (δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, διττανθρακικό
νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, άμυλο αραβοσίτου), βανιλίνη, αλάτι. Γέμιση κρέμα φουντουκιού (34%) 
{ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, ηλιέλαιο), κακάο, τροποποιημένο άμυλο, γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας), πάστα φουντουκιού (2%), βανιλίνη}.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι.
Διατροφική αξία/100gr: Ενέργεια 2073J/498kcal, Λιπαρά 32g (εκ των οποίων κορεσμένα 16g), 
Υδατάνθρακες 74g (εκ των οποίων σάκχαρα 26g), Εδώδιμες Ίνες 2g, Πρωτεϊνες 5g, Αλάτι 0,03g.

Κωδικός: 0007
Βάρος: 50gr
Τεμάχια/Display: 12
Displays/Κιβώτιo: 8
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), βούτυρο, νιφάδες βρώμης (13%), ζάχαρη καστανή, σταφίδα 
σουλτανίνα (12%), αυγό παστεριωμένο, μίγμα φρούτων (1.5%) {χουρμάς, σύκο, μήλο, βερίκοκο, 
μπανάνα (αντιοξειδωτικό μέσο: διοξείδιο του θείου)}, διογκωτικό (δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, 
διττανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο,  άμυλο αραβοσίτου), βανιλίνη.  
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: σόγια, ξηρούς καρπούς, φιστίκια αραχίδες & σουσάμι.
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1464kJ/347Kcal, Λιπαρά 8g (εκ των οποίων κορεσμένα 2g), 
Υδατάνθρακες 66g (εκ των οποίων σάκχαρα 45g), Εδώδιμες  Ίνες 2g, Πρωτεϊνες 3g, Αλάτι 0,12g.

Κωδικός: 0432
Βάρος: 50gr
Τεμάχια/Display: 12
Displays/Κιβώτιo: 8
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:  Αλεύρι σίτου (γλουτένη), βούτυρο, ζάχαρη καστανή, νιφάδες βρώμης (15%), αυγό 
παστεριωμένο, δάκρυ σοκολάτας (5%) {κακάο, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη 
ηλίανθου)}, διογκωτικό (δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, ανθρακικό 
ασβέστιο, άμυλο αραβοσίτου), βανιλίνη.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: σόγια, ξηρούς καρπούς, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι. 
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 2046kJ/488Kcal, Λιπαρά 21g (εκ των οποίων κορεσμένα 14g), 
Υδατάνθρακες 68g (εκ των οποίων σάκχαρα 38g), Εδώδιμες ίνες 3g, Πρωτεϊνες 7g, Αλάτι 0,02g.

Κωδικός: 0233
Βάρος: 60gr
Τεμάχια/Display: 15
Displays/Κιβώτιo: 4
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), μαργαρίνη {φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, έλαιο 
καρύδας σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων, 
μονό και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, λεκιθίνη), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), 
χρωστική (β-καροτένιο)}, άχνη ζάχαρη, πρωτεΐνες γάλακτος, αυγό παστεριωμένο, διογκωτικό
(δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, άμυλο αραβοσίτου), 
βανιλίνη. Γέμιση: παρασκεύασμα μήλο (30%) {φρούτο (45%), ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, πηκτίνη, 
ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), συντηρητικά (βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο)}, σταφίδες (1%), 
κανέλα.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, σόγια, ξηρούς καρπούς, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι.
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1747kJ/417Kcal, Λιπαρά 21g (εκ των οποίων κορεσμένα 11g), 
Υδατάνθρακες 53g (εκ των οποίων σάκχαρα 27g), Εδώδιμες ίνες 0,4g, Πρωτεϊνες 3g, Αλάτι 0,03g.

Μπισκότα γεμιστά με κρέμα Φουντουκιού

Μπισκότα γεμιστά με Μήλο & Κανέλα

Cookie bar - Βρώμη & Σοκολάτα Βελγίου

Cookie bar – Bρώμη  & Φρούτα

Κωδικός: 0208
Βάρος: 75gr
Τεμάχια/Display: 10
Displays/Παλέτα: 450
Διάρκεια ζωής: 6 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου( γλουτένη, l-κυστεΐνη), φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, 
κραμβέλαιο, έλαιο καρύδας σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, μονό και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, λεκιθίνη ηλίανθου), ιωδιούχο αλάτι, 
ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ),  αρωματική ύλη, χρωστική (β-καροτένιο), άχνη ζάχαρη (σουκρόζη, 
άμυλο αραβοσίτου 2%), γλυκόζη, άμυλο πατάτας, κανέλα, διογκωτικό (δισόξινο πυροφωσφορικό
νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, άμυλο αραβοσίτου), βανιλίνη.Γέμιση: μαρμελάδα μήλο & 
κανέλα(30%) {φρούτο (45%), ζάχαρη, γλυκόζη, πηκτίνη, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), αρωματική 
ύλη, συντηρητικά (βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο)}, σταφίδες(4%), κανέλα, ζάχαρη. 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγό, γάλα, βρώμη, σόγια, ξηρούς καρπούς, φιστίκια αραχίδες, 
σουσάμι.
Διατροφική αξία/100gr: Ενέργεια 1417kj/340kcal, Λιπαρά 21g, (εκ των οποίων κορεσμένα 12g), 
Υδατάνθρακες 32g, (Εκ των οποίων σάκχαρα 27g), Εδώδιμες ίνες 1g, Πρωτεΐνη 5g, Αλάτι 0.03g

Μηλόπιτα

ΜΠΙΣΚΟΤΙ Α.Ε. Παραγωγή  Μπισκότων & Ειδών Ζαχαροπλαστικής, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.60045, Τ.Κ.57001, Τηλ.2310 472221-2
biscotti@biscotti-tsoungari.com, www.biscotti-tsoungari.com

Οι διατροφικές πληροφορίες του καταλόγου δεν αντικαθιστούν αυτές που αναγράφονται στη συσκευασία. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερτερούν οι πληροφορίες της συσκευασίας.
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ΑΤΟΜΙΚΑ  ΜΠΙΣΚΟΤΑ
INDIVIDUAL WRAPPED BISCUITS

Διαθέτουμε κουλουράκια και μπισκότα σε ατομική συσκευασία, έτοιμα να εκπροσωπήσουν την 
επιχείρησή σας. Δέκα ολόφρεσκα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με πλούσια γεύση, για να ευχαριστείτε 
πάντα, με τον πιο γλυκό τρόπο τους πελάτες σας!

We offer cookies in individual packaging, ready to represent your special business. Τen more wildly-
popular private label fresh products with rich taste, to always please your customers in the sweetest way!



Cookies κανέλα/Cinnamon cookies(7gr)
Κωδικός/Code: 0228
Βάρος κιβωτίου/Box weight: 4kgr (≈520τεμ./520pcs)
Κιβώτια παλέτας/Boxes per palette: 60
Διάρκεια ζωής/Shelf life: 12 μήνες/12 months

Φιορίνι βανίλια με γέμιση πραλίνα φουντουκιού 
Vanilla cookies filled with hazelnut cream(11gr)
Κωδικός/Code: 0231
Βάρος κιβωτίου/Box weight: 4kgr (≈520τεμ./520pcs)
Κιβώτια παλέτας/Boxes per palette: 72
Διάρκεια ζωής/Shelf life: 12 μήνες/12 months

Φιορίνι κακάο με γέμιση πραλίνα φουντουκιού 
Cocoa cookies filled with hazelnut cream(11gr)
Κωδικός/Code: 0230
Βάρος κιβωτίου/Box weight: 4kgr (≈520τεμ./520pcs)
Κιβώτια παλέτας/Boxes per palette: 72
Διάρκεια ζωής/Shelf life: 12 μήνες/12 months

Φιορίνι με γέμιση μήλο/
Apple filled cookies (11gr)
Κωδικός/Code: 0229
Βάρος κιβωτίου/Box weight: 4kgr (≈300τεμ./300pcs.)
Κιβώτια παλέτας/Boxes per palette: 60
Διάρκεια ζωής/Shelf life: 12 μήνες/12 months

Cookies βανίλια/Vanilla cookies(7gr)
Κωδικός/Code: 0226
Βάρος κιβωτίου/Box weight: 4kgr (≈520τεμ./520pcs)
Κιβώτια παλέτας/Boxes per palette: 60
Διάρκεια ζωής/Shelf life: 12 μήνες/12 months

Cookies σοκολάτα/Chocolate cookies(7gr)
Κωδικός/Code: 0227
Βάρος κιβωτίου/Box weight: 4kgr (≈520τεμ./520pcs)
Κιβώτια παλέτας/Boxes per palette: 60
Διάρκεια ζωής/Shelf life: 12 μήνες/12 months

Πλεξουδάκι κανέλα/Cinnamon biscuits(15gr)
Κωδικός/Code: 0197
Βάρος κιβωτίου/Box weight: 3kgr (≈200τεμ./200pcs)
Κιβώτια παλέτας/Boxes per palette: 72
Διάρκεια ζωής/Shelf life: 12 μήνες/12 months

Κουλουράκι σουσάμι/Sesame biscuits(25gr)
Κωδικός/Code: 0196
Βάρος κιβωτίου/Box weight: 3kgr (≈120τεμ./120pcs.)
Κιβώτια παλέτας/Boxes per palette: 72
Διάρκεια ζωής/Shelf life: 12 μήνες/12 months

Κουλουράκι πορτοκάλι/Orange biscuits(15gr)
Κωδικός/Code: 0195
Βάρος κιβωτίου/Box weight: 3kgr (≈200τεμ.)
Κιβώτια παλέτας/Boxes per palette: 72
Διάρκεια ζωής/Shelf life: 12 μήνες/12 months

Πλεξουδάκι βανίλια/Vanilla biscuits(15gr)
Κωδικός/Code: 0198
Βάρος κιβωτίου/Box weight: 3kgr (≈200τεμ./200pcs)
Κιβώτια παλέτας/Boxes per palette: 72
Διάρκεια ζωής/Shelf life: 12 μήνες/12 months

ΜΠΙΣΚΟΤΙ Α.Ε. Παραγωγή  Μπισκότων & Ειδών Ζαχαροπλαστικής, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.60045, Τ.Κ.57001, Τηλ.2310 472221-2
biscotti@biscotti-tsoungari.com, www.biscotti-tsoungari.com

BISCOTTI S.A.. Pastry & Cookie Production, Thermi Thessaloniki , P.O.Box.60045, P.C. GR57001, Τel. +30 2310 472221-2
biscotti@biscotti-tsoungari.com, www.biscotti-tsoungari.com
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Είναι κάτι μπισκότα που δημιουργήθηκαν μόνο για βουτιές σε φρέσκο γάλα, δροσιστικούς χυμούς, 
αρωματικά ροφήματα και ευεργετικά βότανα!Αυτά τα μοναδικά κουλουράκια της σειράς Grateful Bakers είναι ο 
ορισμός τους. Παραδοσιακά, αλλά πάντα, τόσο φρέσκα!Γίνονται δώρο, πιάτο και μπουκιά στον πρωινό καφέ, 
στο απογευματινό τσάι, στη γιορτινή στιγμή της μέρας!

Τόσο νόστιμα και μοναδικά, 
που τα κάναμε του κουτιού!



Κωδικός: 0235
Βάρος: 300gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), σουσάμι (20%), μαργαρίνη {φυτικά 
έλαια(φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, έλαιο καρύδας σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), 
γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια λιπαρών οξέων, μονό και διγλυκερίδια των 
λιπαρών οξέων, λεκιθίνες), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), χρωστική (β-
καροτένιο)}, ηλιέλαιο, σιρόπι (ζάχαρη, γλυκόζη), μέλι ανθέων (2%), διογκωτικό (δισόξινο
πυροφωσφορικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, άμυλο 
αραβοσίτου), κανέλα.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγό, γάλα (λακτόζη), βρώμη, σόγια, ξηρούς καρπούς, 
φιστίκια αραχίδες. 
Διατροφική αξία/100gr: Ενέργεια 2215J/530kcal, Λιπαρά 30g (εκ των οποίων κορεσμένα 
9g), Υδατάνθρακες 54g (εκ των οποίων σάκχαρα 19g), Εδώδιμες Ίνες 4g, Πρωτεϊνες 11g, 
Αλάτι 0,3g.

Κωδικός: 0234
Βάρος: 300gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), μαργαρίνη {φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, 
βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητής (μονό και 
διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων), αλάτι, συντηρητικό (σορβικό κάλιο), ρυθμιστής 
οξύτητας (κιτρικό οξύ),  αρωματική ύλη, χρωστική (β-καροτένιο)}, άχνη ζάχαρη, αυγό 
παστεριωμένο, φιστίκια αραχίδες,  βούτυρο, πρωτεΐνες γάλακτος, διογκωτικό (δισόξινο
πυροφωσφορικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, άμυλο αραβοσίτου, 
διττανθρακικό αμμώνιο), εκχύλισμα βανίλιας (0.1%).
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, σόγια, ξηρούς καρπούς, σουσάμι. 
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 2015kJ/480Kcal, Λιπαρά 22g (εκ των οποίων κορεσμένα 
14g), Υδατάνθρακες 66g (εκ των οποίων σάκχαρα 26g), Εδώδιμες  Ίνες 2g, Πρωτεϊνες 5g, 
Αλάτι 0,2g.

Κωδικός: 0207
Βάρος: 380gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:  Αλεύρι σίτου (γλουτένη), μαργαρίνη {φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, 
βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητής (μονό και 
διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων), αλάτι, συντηρητικό (σορβικό κάλιο), ρυθμιστής 
οξύτητας (κιτρικό οξύ), αρωματική ύλη, χρωστική (β-καροτένιο)}, βούτυρο, αυγό 
παστεριωμένο, φιστίκια αραχίδες, πρωτεΐνες γάλακτος, τυρί φέτα ΠΟΠ (10%), 
διογκωτικό (δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, ανθρακικό 
ασβέστιο, άμυλο αραβοσίτου).
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, σόγια, ξηρούς καρπούς, σουσάμι.
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 2137kJ/511Kcal, Λιπαρά 28g (εκ των οποίων κορεσμένα 12g), 
Υδατάνθρακες 59g (εκ των οποίων σάκχαρα 5g), Εδώδιμες ίνες 1g, Πρωτεϊνες 5g, Αλάτι 2g.

ΜΠΙΣΚΟΤΙ Α.Ε. Παραγωγή  Μπισκότων & Ειδών Ζαχαροπλαστικής, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.60045, Τ.Κ.57001, Τηλ.2310 472221-2
biscotti@biscotti-tsoungari.com, www.biscotti-tsoungari.com

Κωδικός: 0249
Βάρος: 270gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου(γλουτένη), μαργαρίνη {φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, 
έλαιο καρύδας σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, μονό και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, λεκιθίνη), αλάτι, ρυθμιστής 
οξύτητας (κιτρικό οξύ), χρωστική (β-καροτένιο)}, άχνη ζάχαρη, πρωτεΐνες γάλακτος, αυγό 
παστεριωμένο, διογκωτικό (δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, 
ανθρακικό ασβέστιο, άμυλο αραβοσίτου), βανιλίνη. Γέμιση: παρασκεύασμα μήλο (30%) 
{φρούτο (45%), ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, πηκτίνη, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), 
συντηρητικά (βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο)}, σταφίδες (1%), κανέλα.

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, σόγια, ξηρούς καρπούς, φιστίκια αραχίδες, 
σουσάμι. 
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1747kJ/417Kcal, Λιπαρά 21g (εκ των οποίων κορεσμένα 11g), 
Υδατάνθρακες 53g (εκ των οποίων σάκχαρα 27g), Εδώδιμες ίνες 0,4g, Πρωτεϊνες 3g, Αλάτι 
0,03g.

Kουλουράκια μελιού με σουσάμι

Πλεξουδάκια βανίλιας

Μπατόν σαλέ

Φιορίνι Μήλο

Οι διατροφικές πληροφορίες του καταλόγου δεν αντικαθιστούν αυτές που αναγράφονται στη συσκευασία. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερτερούν οι πληροφορίες της συσκευασίας.

mailto:biscotti@biscotti-tsoungari.com


Είναι σπουδαίο να μεγαλώνεις με το μεράκι της φροντίδας και της ομορφιάς παντού - στο πιάτο, 
στο ταψί, στις αυλές που δεμάτιαζε η γιαγιά σου αρμπαρόριζα, στο δίσκο με τα δροσερά νερά που έβγαζε 
για τους διψασμένους περαστικούς, ο παππούς σου ο γαλακτοπώλης, στη γευστική δοκιμή κάθε 
φουρνιάς. Είναι μεγάλη τύχη αυτή η κληρονομιά!

Πηγή έμπνευσης αυτής της κληρονομιάς μας είναι ο κύριος Cooloorakis!
Στις αποσκευές του φυλάει λαχταριστά κουλουράκια, ελληνικά και χειροποίητα, με άρωμα από τα 

παιδικά μας χρόνια και σπιτικές συνταγές, που φτιάχνονται από εξαιρετικές πρώτες ύλες. 
Aπολαύστε τις τρεις υπέροχες γεύσεις: μέλι-σουσάμι, κανέλα και πορτοκάλι ιδανικό σνακ για κάθε στιγμή!

Τα μπισκότα μιας ζωής!



Κουλουράκια με μέλι & σουσάμι
Κωδικός: 0153
Βάρος: 150gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 16
Κιβώτια/Παλέτα: 90 
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), 
σουσάμι (20%), φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, 
κραμβέλαιο, έλαιο καρύδας σε 
μεταβαλλόμενες αναλογίες), 
γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, μονό και διγλυκερίδια των 
λιπαρών οξέων, λεκιθίνη),αλάτι, ρυθμιστής 
οξύτητας (κιτρικό οξύ),  χρωστική ουσία (β-
καροτένιο), ηλιέλαιο, σιρόπι (ζάχαρη, 
γλυκόζη), μέλι ανθέων (2%), διογκωτικό
(δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, 
διττανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, 
άμυλο αραβοσίτου), κανέλα.

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγό, γάλα 
(λακτόζη), βρώμη, σόγια, ξηρούς καρπούς, 
φιστίκια αραχίδες . 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ                  100g
ENΕΡΓΕΙΑ 2215kj/530kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 30g
Εκ των οποίων κορεσμένα 9g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 54g
Εκ των οποίων σάκχαρα 19g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 4g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 11g
ΑΛΑΤΙ 0,3g

Κωδικός: 0154
Βάρος: 120gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 16
Κιβώτια/Παλέτα: 90 
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), φυτικά 
έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, έλαιο 
καρύδας σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), 
γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, μονό και διγλυκερίδιατων
λιπαρών οξέων, λεκιθίνη),αλάτι, ρυθμιστής 
οξύτητας (κιτρικόοξύ), χρωστική (β-
καροτένιο), ζάχαρη, ηλιέλαιο, σιρόπι 
γλυκόζης, διογκωτικό (δισόξινο
πυροφωσφορικό νάτριο, διττανθρακικό
νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, άμυλο 
αραβοσίτου), κανέλα (1%), χυμός πορτοκάλι, 
γαρύφαλλο, μοσχοκάρυδο.

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγό, γάλα 
(λακτόζη), βρώμη, σόγια, ξηρούς καρπούς, 
φιστίκια αραχίδες, σουσάμι. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 100g
ENΕΡΓΕΙΑ 1961kj/468kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 24g
Εκ των οποίων κορεσμένα 9g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 59g
Εκ των οποίων σάκχαρα 16g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 1g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 4g
ΑΛΑΤΙ 0,5g

Κουλουράκια κανέλας

Κουλουράκια πορτοκαλιού
Κωδικός: 0155
Βάρος: 110gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 16
Κιβώτια/Παλέτα: 90 
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), φυτικά 
έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, έλαιο 
καρύδας σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), 
γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, μονό και διγλυκερίδιατων
λιπαρών οξέων, λεκιθίνη),αλάτι, ρυθμιστής 
οξύτητας (κιτρικό οξύ), χρωστική ουσία (β-
καροτένιο), αυγό παστεριωμένο, βούτυρο, 
ζάχαρη, χυμός πορτοκάλι (2%), πρωτεΐνες 
γάλακτος, διογκωτικό (δισόξινο
πυροφωσφορικό νάτριο, διττανθρακικό
νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, άμυλο 
αραβοσίτου), διττανθρακικό αμμώνιο.

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, σόγια, 
ξηρούς καρπούς, φιστίκια αραχίδες, 
σουσάμι.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ                100g
ENEΡΓΕΙΑ 1680kj/401kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 20g
Εκ των οποίων κορεσμένα    11g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 48g
Εκ των οποίων σάκχαρα 16g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 1g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 6g
ΑΛΑΤΙ 0,05g

ΜΠΙΣΚΟΤΙ Α.Ε. Παραγωγή  Μπισκότων & Ειδών Ζαχαροπλαστικής, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.60045, Τ.Κ.57001, Τηλ.2310 472221-2
biscotti@biscotti-tsoungari.com, www.biscotti-tsoungari.com

Οι διατροφικές πληροφορίες του καταλόγου δεν αντικαθιστούν αυτές που αναγράφονται στη συσκευασία. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερτερούν οι πληροφορίες της συσκευασίας.

mailto:biscotti@biscotti-tsoungari.com


Βάζουμε πάθος και ψυχή στα κουλουράκια αλλιώς δε γίνονται νόστιμα. Αυτό για μας, τους 
συνεργάτες και τους φίλους των προϊόντων μας είναι χαρά και απόλαυση!

Έτσι κάναμε το λουλούδια της χαράς, πτι φουρ και ανοιχτήκαμε μαζί τους στον κόσμο. Αφράτα, 
πλούσια και γεμιστά, αυτά τα μπισκότα με τη βελούδινη κρέμα βανίλιας ή πραλίνα φουντουκιού είναι από 
τις πιο φρέσκες δημιουργίες μας. Θα τα βρείτε σε αυτή την πολύχρωμη συσκευασία που διατηρεί τη 
βουτυράτη ζύμη τους φρέσκια και τα συστήνει σε νέους φίλους, εντός και εκτός συνόρων, κάθε μέρα!

Μοσχοβολιστά και αφράτα!



Μπισκότα γεμιστά με κρέμα φουντουκιού
Κωδικός: 0214
Βάρος: 170gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 90
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μπισκότο (60%): Αλεύρι σίτου 
(γλουτένη), μαργαρίνη {(φοινικέλαιο, 
κραμβέλαιο, έλαιο καρύδας σε 
μεταβαλλόμενες αναλογίες), 
γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια λιπαρών 
οξέων, μονό και διγλυκερίδια των λιπαρών 
οξέων, λεκιθίνη), αλάτι, χρωστική (β-
καροτένιο)}, άχνη ζάχαρη, αυγό παστεριωμένο, 
βούτυρο, πρωτεΐνες γάλακτος, διογκωτικό
(δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο 
ανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, άμυλο 
αραβοσίτου).
Γέμιση κρέμα φουντουκιού(40%) {ζάχαρη, 
φοινικέλαιο, ηλιέλαιο, κακάο, τροποποιημένο 
άμυλο, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), 
πάστα φουντουκιού, βανιλίνη}.

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, 
φιστίκια αραχίδες, σουσάμι.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ              100g
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2041kj/488kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 28g
Εκ των οποίων κορεσμένα 6g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 55g
Εκ των οποίων σάκχαρα 24g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 1g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 6g
ΑΛΑΤΙ 0,6g

Κωδικός: 0215
Βάρος: 170gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 90
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:Μπισκότο (60%): Αλεύρι σίτου, 
(γλουτένη), μαργαρίνη {(φοινικέλαιο, 
κραμβέλαιο,  έλαιο καρύδας σε 
μεταβαλλόμενες αναλογίες), 
γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια λιπαρών 
οξέων, μονό και διγλυκερίδια των λιπαρών 
οξέων, λεκιθίνη), αλάτι, χρωστική ουσία (β-
καροτένιο)}, άχνη ζάχαρη, αυγό παστεριωμένο, 
βούτυρο, κακάο, πρωτεΐνες γάλακτος, 
διογκωτικό (δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, 
διττανθρακικό νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο, 
άμυλο αραβοσίτου). Γέμιση  κρέμα με γεύση 
βανίλιας  (40%) {ζάχαρη, βαμβακέλαιο, 
πρωτεΐνες γάλακτος, άμυλο αραβοσίτου, 
φοινικέλαιο, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη 
σόγιας), βανιλίνη}.

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, 
ξηρούς καρπούς, φιστίκια αραχίδες, 
σουσάμι.                                             

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ                100g
EΝΕΡΓΕΙΑ 2020kj/483kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 28g
Εκ των οποίων κορεσμένα 6g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 55g
Εκ των οποίων σάκχαρα 23g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 1,5g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 5g
ΑΛΑΤΙ 0,6g

Μπισκότα γεμιστά με κρέμα βανίλια

ΜΠΙΣΚΟΤΙ Α.Ε. Παραγωγή  Μπισκότων & Ειδών Ζαχαροπλαστικής, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.60045, Τ.Κ.57001, Τηλ.2310 472221-2
biscotti@biscotti-tsoungari.com, www.biscotti-tsoungari.com

Οι διατροφικές πληροφορίες του καταλόγου δεν αντικαθιστούν αυτές που αναγράφονται στη συσκευασία. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερτερούν οι πληροφορίες της συσκευασίας.

mailto:biscotti@biscotti-tsoungari.com


It’s delicious! It’s virtuous! It’s Darlings!

Δυο φίνα μπισκότα, χρωματισμένα αποκλειστικά με φυτικά χρώματα και γεμισμένα με 
βελούδινη κρέμα γίνονται τα πολυαγαπημένα εκείνων που αποζητούν κάτι απλό, αλλά 
εντυπωσιακό και απόλυτα ταιριαστό με τον καφέ, το τσάι ή το λικέρ τους. Αφράτα, με πλούσιο 
άρωμα και λεία ζύμη, τα κομψά μπισκοτάκια μας είναι darlings όνομα και πράγμα!   



Μπισκότα γεμιστά με κρέμα φράουλα
Κωδικός: 0213
Βάρος: 140gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 110 
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), μαργαρίνη 
{φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, έλαιο 
καρύδας σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), 
γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια λιπαρών 
οξέων, μονό και διγλυκερίδια των λιπαρών 
οξέων, λεκιθίνη), αλάτι, , ρυθμιστής οξύτητας 
(κιτρικό οξύ), χρωστική (β-καροτένιο)}, άχνη 
ζάχαρη, αυγό ασπράδι, βούτυρο, πρωτεϊνες
γάλακτος , αφυδατωμένο παντζάρι σκόνη , 
βανιλίνη.
Γέμιση κρέμα φράουλα(40%) {ζάχαρη, φυτικά 
έλαια (ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο σε 
μεταβαλλόμενες αναλογίες), αφυδατωμένη 
φράουλα σκόνη (12%), άμυλο αραβοσίτου, 
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας)}.

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, ξηρούς 
καρπούς, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 100g
ENEΡΓΕΙΑ 2206kj/527kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 33g
Εκ των οποίων κορεσμένα 9g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 55g
Εκ των οποίων σάκχαρα 23g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 1.3g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 3g
ΑΛΑΤΙ 0.03g

Κωδικός: 0212
Bάρος: 130gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 110 
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), μαργαρίνη 
{φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, έλαιο 
καρύδας σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), 
γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια λιπαρών 
οξέων, μονό και διγλυκερίδια των λιπαρών 
οξέων, λεκιθίνη), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας 
(κιτρικό οξύ), χρωστική (β-καροτένιο)}, άχνη 
ζάχαρη, αυγό ασπράδι, βούτυρο, πρωτεϊνες
γάλακτος , φυσική χρωστική (κουρκουμίνη), 
βανιλίνη.
Γέμιση κρέμα λεμόνι(40%) {ζάχαρη, φυτικά  έλαια 
(ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο σε μεταβαλλόμενες 
αναλογίες), αφυδατωμένο λεμόνι σκόνη(12%), 
άμυλο αραβοσίτου, γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας)}.

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, ξηρούς 
καρπούς, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 100g
ENΕΡΓΕΙΑ 2206kj/527kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 33g
Εκ των οποίων κορεσμένα 9g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 55g
Εκ των οποίων σάκχαρα 23g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 1.3g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 3g
ΑΛΑΤΙ 0.04g

Μπισκότα γεμιστά με κρέμα λεμόνι

Μπισκότα γεμιστά με κρέμα φιστίκι
Κωδικός: 0209
Βάρος: 140gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 110 
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), φυτικά 
έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο & καρυδέλαιο σε 
μεταβαλλόμενες αναλογίες), 
γαλακτωματοποιητές (πολυγλυκερίδια λιπαρών 
οξέων, μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, 
λεκιθίνη), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό 
οξύ), αρωματική ύλη, χρωστική (β-καροτένιο), 
άχνη ζάχαρη, αυγό ασπράδι, βούτυρο, πρωτεΐνες 
γάλακτος, αφυδατωμένο σπανάκι σκόνη, 
χρωστική(κουρκουμίνη). 
Γέμιση φιστικόκρεμα (40%) {ζάχαρη, φυτικά 
έλαια (ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο σε 
μεταβαλλόμενες αναλογίες, φιστικόπαστα (6%), 
πρωτεΐνες γάλακτος, φυτικά λίπη (φοινικέλαιο), 
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), 
αρωματική ύλη, χρωστική (μαλτοδεξτρίνη, 
εκχύλισμα σπιρουλίνας, β-καροτένιο, 
ριβοφλαβίνη)}. 

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, φιστίκια 
αραχίδες, σουσάμι. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 100g
ENEΡΓΕΙΑ 2193kj/526kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 33g
Εκ των οποίων κορεσμένα 6g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 50g
Εκ των οποίων σάκχαρα 22g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 0g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 6g
ΑΛΑΤΙ 0,03g

ΜΠΙΣΚΟΤΙ Α.Ε. Παραγωγή  Μπισκότων & Ειδών Ζαχαροπλαστικής, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.60045, Τ.Κ.57001, Τηλ.2310 472221-2
biscotti@biscotti-tsoungari.com, www.biscotti-tsoungari.com

Οι διατροφικές πληροφορίες του καταλόγου δεν αντικαθιστούν αυτές που αναγράφονται στη συσκευασία. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερτερούν οι πληροφορίες της συσκευασίας.
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Αυτό το σκανδαλιάρικο φίνο ρολάκι γκοφρέτας με την πλούσια γέμιση και τη λαχταριστή επικάλυψη 
γεννήθηκε και βαφτίστηκε μέσα στην οικογενειακή μας παράδοση. Είναι η συνταγή, που αγκαλιάσθηκε 
αμέσως από όσους αγαπούν τις διαφορετικές υφές γλύκας και τους πρωτότυπους συνδυασμούς.

Κάθε συσκευασία περιέχει πέντε γεμισμένες κάννες απόλαυσης, πέντε πουράκια δέλεαρ για την κάθε 
στιγμή! Τραγανά απ’ έξω, βελούδινα από μέσα σε τέσσερις δημοφιλείς γεύσεις - ταχίνι, εσπρέσο , πραλίνα 
φουντουκιού και φιστικοβούτυρο. Θα σας ενθουσιάσουν!

Είναι μοναδικό και είναι το αυθεντικό! 



Γκοφρετάκι με κρέμα ταχίνι
Κωδικός: 0272
Βάρος: 170gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 150 
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Γέμιση: κρέμα ταχίνι (30%) {ταχίνι (41%), 
ζάχαρη, φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο σε 
μεταβαλλόμενες αναλογίες), λεκιθίνη σόγιας}. Γκοφρετάκι
(27%) {αλεύρι σίτου, ζάχαρη, φρουκτόζη, κακάο σε σκόνη 
(λίπος 10-12%), χρωστική (καραμελόχρωμα), φυτικά 
λιπαρά (SHEA), γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), 
τροποποιημένο άμυλο αραβοσίτου, αρωματική ύλη 
(βανιλίνη), αλάτι}. Επικάλυψη απομίμηση σοκολάτας 
{ζάχαρη, υδρογονωμένα φυτικά έλαια (καρυδέλαιο, 
φοινικοπυρηνέλαιο), κακάο, γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας), σταθεροποιητής (τριστεαρική
σορβιτάνη)}, σουσάμι, ηλιέλαιο.

Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγό, γάλα(λακτόζη),
βρώμη, ξηρούς καρπούς, φιστίκι αραχίδα. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 100g
EΝΕΡΓΕΙΑ 2319kj/557kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 35g
Εκ των οποίων κορεσμένα 13g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 49g
Εκ των οποίων σάκχαρα 31g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 6g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 8g
ΑΛΑΤΙ 0,1g

Γκοφρετάκι με κρέμα φουντουκιού    

Γκοφρετάκι με κρέμα εσπρέσο

Κωδικός: 0159
Βάρος: 140gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 150 
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Γέμιση κρέμα φουντουκιού (37%) {ζάχαρη, 
φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, φοινικέλαιο σε μεταβαλλόμενες 
αναλογίες), κακάο, τροποποιημένο άμυλο, πολτός 
φουντουκιού (2%), γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη 
σόγιας)}. Γκοφρετάκι (27%) {αλεύρι σίτου, ζάχαρη, 
φρουκτόζη, κακάο σε σκόνη (λίπος 10-12%) χρωστική 
(καραμελόχρωμα), φυτικά λιπαρά (SHEA), 
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), τροποποιημένο 
άμυλο αραβοσίτου, αρωματική ύλη (βανιλίνη), αλάτι}. 
Επικάλυψη απομίμηση σοκολάτας {ζάχαρη, 
υδρογονωμένα φυτικά έλαια (καρυδέλαιο, 
φοινικοπυρηνέλαιο), κακάο, γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας), σταθεροποιητής (τριστεαρική
σορβιτάνη)}, άχνη δεξτρόζης {μονο-υδρική δεξτρόζη, 
άμυλο αραβοσίτου, μη υδρογονωμένο φοινικέλαιο, 
βανίλια}, κακάο (3%).
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγό, γάλα (λακτόζη), 
βρώμη, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ            100g
ENEΡΓΕΙΑ 2053kj/491kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 24g
Εκ των οποίων κορεσμένα 12g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 64g
Εκ των οποίων σάκχαρα 49g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 3g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 4g
ΑΛΑΤΙ 0,1g

Κωδικός: 0156
Βάρος: 150gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 150 
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Γέμιση κρέμα εσπρέσο (40%) {ζάχαρη, φυτικά 
έλαια (ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο σε μεταβαλλόμενες 
αναλογίες), πρωτεΐνες γάλακτος, άμυλο αραβοσίτου, γάλα 
σκόνη, φυτικά λίπη (φοίνικα), γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας), καφές, βανιλίνη}. Γκοφρετάκι (25%) 
{αλεύρι σίτου, ζάχαρη, φρουκτόζη, κακάο σε σκόνη (λίπος
10-12%), χρωστική (καραμελόχρωμα), φυτικά λιπαρά
(SHEA), γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), 
τροποποιημένο άμυλο αραβοσίτου, αρωματική ύλη
(βανιλίνη), αλάτι}. Επικάλυψη απομίμηση σοκολάτας 
{ζάχαρη, υδρογονωμένα φυτικά έλαια (καρυδέλαιο, 
φοινικοπυρηνέλαιο), κακάο, γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας), σταθεροποιητής (τριστεαρική
σορβιτάνη)}, μπισκότο τρίμμα {αλεύρι σίτου, ηλιέλαιο, 
άχνη ζάχαρη, κακάο, μαγιά νωπή, διογκωτικό (δισόξινο
πυροφωσφορικό νάτριο, διττανθρακικό νάτριο, ανθρακικό 
ασβέστιο, άμυλο αραβοσίτου)}.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγό, σουσάμι, βρώμη, 
ξηρούς καρπούς & φιστίκια αραχίδες. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 100g
ENEΡΓΕΙΑ 2119kj/507kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 29g
Εκ των οποίων κορεσμένα 16g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 58g
Εκ των οποίων σάκχαρα 40,5g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 1,5g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 3g
ΑΛΑΤΙ 0,1g

Γκοφρετάκι με κρέμα φιστικοβούτυρο
Κωδικός: 0270
Βάρος: 170gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 150 
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Γέμιση κρέμα φιστίκι (30%) {πάστα φιστίκι, 
ζάχαρη, φυτικά έλαια (βαμβακέλαιο & ηλιέλαιο)}. 
Γκοφρετάκι (27%) {αλεύρι σίτου, ζάχαρη, φρουκτόζη, 
κακάο σε σκόνη (λίπος 10-12%), χρωστική 
(καραμελόχρωμα), φυτικά λιπαρά (SHEA), 
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), τροποποιημένο 
άμυλο αραβοσίτου, αρωματική ύλη (βανιλίνη), αλάτι}. 
Επικάλυψη απομίμηση σοκολάτας {ζάχαρη, 
υδρογονωμένα φυτικά έλαια (καρυδέλαιο, 
φοινικοπυρηνέλαιο), κακάο, γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας), σταθεροποιητής (τριστεαρική
σορβιτάνη)}, κροκάν φιστίκι καραμελωμένο (ζάχαρη, 
φιστίκια).
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγό, βρώμη, ξηρούς 
καρπούς, σουσάμι.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 100g
ENEΡΓΕΙΑ 2144kj/513kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 28,5g
Εκ των οποίων κορεσμένα 12g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 54g
Εκ των οποίων σάκχαρα 41g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 2g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 9g
ΑΛΑΤΙ 0,1g

ΜΠΙΣΚΟΤΙ Α.Ε. Παραγωγή  Μπισκότων & Ειδών Ζαχαροπλαστικής, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.60045, Τ.Κ.57001, Τηλ.2310 472221-2
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Οι διατροφικές πληροφορίες του καταλόγου δεν αντικαθιστούν αυτές που αναγράφονται στη συσκευασία. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερτερούν οι πληροφορίες της συσκευασίας.
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Εμπνευσμένοι από τις συνταγές του παππού Αστέριου δημιουργήσαμε 7 εκλεκτά επιδόρπια με τη δυνατή γεύση που 
ενθουσιάζει, όποιον το δοκιμάσει έστω και για μια φορά!  
 Ο απόλυτος ελληνικός μπακλαβάς με το καλοψημένο & τραγανό φύλλο του .
 Το χειροποίητο και λαχταριστό γαλακτομπούρεκο με την απαλή και αφράτη σιμιγδαλένια κρέμα του.
 Τα ροδοψημένα ρολάκια κανταϊφι γεμιστά με ξηρούς καρπούς, άρωμα κανέλας και γαρύφαλου.
 Τα τραγανά  ρολάκια σαραγλί , σιροπιασμένα με ζεστό και μελένιο σιρόπι για να λιώνουν αφράτα και  φίνα στο στόμα.
 Το ευωδιαστό και αφράτο σαραγλί με γιαούρτι γάλακτος, φρέσκο βούτυρο και εκλεκτό σιμιγδάλι.
 Η σιροπιαστή μας σοκολατόπιτα, ένα ζουμερό και αφράτο κέικ με σιρόπι σοκολάτας και επικάλυψη πραλίνας.
 Η χειροποίητη καρυδόπιτά, είναι η τέλεια ισορροπία μεταξύ καρυδόψιχας και αφράτης, ζουμερής ζύμης.

Του ταψιού και του μελιού, μοσχοβολάνε παράδοση!



ΓΑΛΑΚΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ

Κωδικός: 0248
Βάρος: 1kgr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 6
Κιβώτια/Παλέτα: 90 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σιρόπι {ζάχαρη, γλυκόζη, βανιλίνη, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), συντηρητικό 
(σορβικό κάλιο)}, γάλα (21%), φύλλο κρούστας {αλεύρι σίτου, άμυλο αραβοσίτου, αλάτι, 
συντηρητικό μέσο (σορβικό κάλιο), ξηρή μαγιά}, φυτικά έλαια και λίπη {(φοίνικα, έλαιο 
κράμβης, σόγιας, ηλίανθου σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητής (μονο και 
διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), αντιοξειδωτικό (Βουτυλ- υδροξυανισόλη)(ΒΗΑ), χρωστική (β-
καροτένιο)}, βούτυρο, ζάχαρη, σιμιγδάλι σίτου, αυγό παστεριωμένο.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη,ξηρούς καρπούς, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι. 
Διατροφική αξία/100gr: Ενέργεια 1338kJ/317kcal, Λιπαρά 7g (εκ των οποίων κορεσμένα 4g), 
Υδατάνθρακες 58g (εκ των οποίων σάκχαρα 31g), Εδώδιμες Ίνες 1g, Πρωτεϊνες 6g, Αλάτι 0,1g.

ΚΑΝΤΑΪΦΙ

Κωδικός: 0239
Βάρος: 1kgr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 6
Κιβώτια/Παλέτα: 90 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σιρόπι {ζάχαρη, γλυκόζη, βανιλίνη, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), συντηρητικό 
(σορβικό κάλιο)},φυτικά έλαια και λίπη {(φοίνικα, έλαιο κράμβης, σόγιας, ηλίανθου σε 
μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητής (μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), 
αντιοξειδωτικό (Βουτυλ- υδροξυανισόλη)(ΒΗΑ), χρωστική (β-καροτένιο)} , φύλλο κανταΐφι 
(αλεύρι σίτου, νερό, ηλιέλαιο, αλάτι, συντηρητικό : σορβικό κάλιο), καρύδι, βούτυρο, κανέλα.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγό, βρώμη, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι.
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1280kJ/303Kcal, Λιπαρά 5,6g (εκ των οποίων κορεσμένα 
3,4g), Υδατάνθρακες 57,9g (εκ των οποίων σάκχαρα 32,1g), Εδώδιμες Ίνες 1,1g, Πρωτεϊνες 5,7g, 
Αλάτι 0,1g.

ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ

Κωδικός: 0240
Βάρος: 1kgr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 6
Κιβώτια/Παλέτα: 90 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σιρόπι {ζάχαρη, γλυκόζη, βανιλίνη, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), συντηρητικό 
(σορβικό κάλιο)}, φύλλο κρούστας {αλεύρι σίτου, άμυλο αραβοσίτου, αλάτι, ξηρή 
μαγιά,συντηρητικό (σορβικό κάλιο)} ,φυτικά έλαια και λίπη {(φοίνικα, ελαιοκράμβης, σόγιας, 
ηλίανθου σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητής (μονο και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων), αντιοξειδωτικό (Βουτυλ- υδροξυανισόλη)(ΒΗΑ), χρωστική (β-καροτένιο)}, 
καρύδι, βούτυρο, κανέλα.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγό, βρώμη, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι.
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1254kJ/297Kcal, Λιπαρά 5,7g (εκ των οποίων κορεσμένα 
3,1g), Υδατάνθρακες 56,6g (εκ των οποίων σάκχαρα 29,8g), Εδώδιμες ίνες 1,1g, Πρωτεϊνες 5,3g, 
Αλάτι 0,1g.

ΜΠΙΣΚΟΤΙ Α.Ε. Παραγωγή  Μπισκότων & Ειδών Ζαχαροπλαστικής, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.60045, Τ.Κ.57001, Τηλ.2310 472221-2
biscotti@biscotti-tsoungari.com, www.biscotti-tsoungari.com

ΣΑΡΑΓΛΙ

Κωδικός: 0241
Βάρος: 1kgr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 6
Κιβώτια/Παλέτα: 90 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σιρόπι {ζάχαρη, γλυκόζη, βανιλίνη, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), συντηρητικό 
(σορβικό κάλιο)}, φύλλο κρούστας {αλεύρι σίτου, άμυλο αραβοσίτου, αλάτι, ξηρή 
μαγιά,συντηρητικό (σορβικό κάλιο)} ,φυτικά έλαια και λίπη {(φοίνικα, ελαιοκράμβης, σόγιας, 
ηλίανθου σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητής (μονο και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων), αντιοξειδωτικό (Βουτυλ- υδροξυανισόλη)(ΒΗΑ), χρωστική (β-καροτένιο)}, 
καρύδι, βούτυρο, κανέλα.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγό, βρώμη, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι.
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1254kJ/297Kcal, Λιπαρά 5,7g (εκ των οποίων κορεσμένα 
3,1g), Υδατάνθρακες 56,6g (εκ των οποίων σάκχαρα 29,8g), Εδώδιμες ίνες 1,1g, Πρωτεϊνες 5,3g, 
Αλάτι 0,1g.

ΡΕΒΑΝΙ

Κωδικός: 0246
Βάρος: 1kgr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 6
Κιβώτια/Παλέτα: 90 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σιρόπι {ζάχαρη, γλυκόζη, βανιλίνη, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ)},  σιμιγδάλι 
σίτου, γιαούρτι στραγγιστό, ζάχαρη, βούτυρο, ινδοκάρυδο, διττανθρακικό νάτριο, βανίλια, 
ξύσμα πορτοκαλιού, συντηρητικό (σορβικό κάλιο).
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγό, βρώμη, σόγια, ξηρούς καρπούς, φιστίκια αραχίδες, 
σουσάμι.
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1446kJ/343Kcal, Λιπαρά 11,3g (εκ των οποίων κορεσμένα 
7,1g), Υδατάνθρακες 55,4g (εκ των οποίων σάκχαρα 33,1g), Εδώδιμες ίνες 1,2g, Πρωτεϊνες 5,6g, 
Αλάτι 0,1g.

ΚΑΡΥΔΟΠΙΤΑ

Κωδικός: 0242
Βάρος: 1kgr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 6
Κιβώτια/Παλέτα: 90 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σιρόπι {ζάχαρη, γλυκόζη, βανιλίνη, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), συντηρητικό 
(σορβικό κάλιο)},  αυγό παστεριωμένο, ζάχαρη, καρύδι (10%), φρυγανιά τριμμένη {αλεύρι 
σίτου, νερό, ζύμη αρτοποιίας, φυτικό λίπος, αλάτι, βελτιωτικό αλεύρων (ασκορβικό οξύ)}, 
διογκωτικό (δισόξινο πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, άμυλο αραβοσίτου), 
κανέλα, γαρύφαλλο.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: γάλα (λακτόζη), βρώμη, σόγια, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι.
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1339kJ/319Kcal, Λιπαρά 10,9g (εκ των οποίων κορεσμένα 3g), 
Υδατάνθρακες 48g (εκ των οποίων σάκχαρα 33,5g), Εδώδιμες ίνες 2g, Πρωτεϊνες 6g, Αλάτι 0,1g.

ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ

Κωδικός: 0247
Βάρος: 1kgr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 6
Κιβώτια/Παλέτα: 90 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σιρόπι σοκολάτας {απομίμηση σοκολάτας (ζάχαρη, υδρογονωμένο φοινικοπυρηνέλαιο, 
κακάο, ορός γάλακτος σκόνη, γαλακτωματοποιητές :λεκιθίνη σόγιας, τριστεαρική σορβιτάνη, 
βανιλίνη}, αλεύρι σίτου, σοκολάτα σκόνη (15%), άμυλο σίτου, κακάο, σταθεροποιητές (σορβιτόλη, 
καρβοξυ-μεθυλική κυτταρίνη, κόμμι γκουαρ), διογκωτικά αρτοποιίας (διττανθρακικό νάτριο, δι- και 
πολυφωσφορικά άλατα,  φωσφορικό ασβέστιο), πρωτεΐνες γάλακτος, μαλτοδεξτρίνη, 
γαλακτωματοποιητές: μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες γαλακτικού οξέος με μονό και 
διγλυκερίδια λιπαρών οξέων,  προπυλενογλυκολικοί εστέρες των λιπαρών οξέων, αλάτι, συντηρητικό 
(σορβικό ασβέστιο), επικάλυψη μαύρης σοκολάτας {υδρογονωμένα και μη φυτικά λίπη και έλαια, 
ζάχαρη, κακάο, φουντουκόπαστα(5%), άπαχο γάλα σκόνη, αρωματική ύλη (βανιλίνη)}, αυγό 
παστεριωμένο, ηλιέλαιο, φιστίκι αραχίδα.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, σόγια.
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1810kJ/434Kcal, Λιπαρά 26g (εκ των οποίων κορεσμένα 13g), 
Υδατάνθρακες 41g (εκ των οποίων σάκχαρα 32g), Εδώδιμες ίνες 3g, Πρωτεϊνες 4g, Αλάτι 0,4g.

Οι διατροφικές πληροφορίες του καταλόγου δεν αντικαθιστούν αυτές που αναγράφονται στη συσκευασία. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερτερούν οι πληροφορίες της συσκευασίας.

mailto:biscotti@biscotti-tsoungari.com


«Άνοιξε σουσάμι!» κι ένα θαύμα γεύσης μπορεί να συμβεί από στιγμή σε στιγμή σε όποιον επιλέξει το 
παστέλι μας. Θα σας ενθουσιάσει μέχρι το τελευταίο του σουσαμάκι! Τι καλύτερο από αυτή τη σούπερ 
μπάρα για άμεσο ανέβασμα της διάθεσης και της ενέργειας στο σχολείο, στην προπόνηση, στη δουλειά;
Θα το βρείτε τραγανό και ολόφρεσκο, έτοιμο να σας τονώσει με το θρεπτικό του φορτίο και την πολύτιμη 
γεύση του, σε τρεις υπέροχες εκδοχές: την κλασική, την πρωτότυπη με κράνμπερι & αμύγδαλα, τη 
σοκολατένια με λαχταριστή κουβερτούρα.

Παστέλι τέλειο! Παστέλειο!



Παστέλι 
Κωδικός: 0013
Βάρος: 100gr
Τεμάχια/Display: 10
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σουσάμι(67%), σιρόπι 
γλυκόζης(περιέχει θειώδη), ζάχαρη 
καστανή, μέλι ανθέων, αλάτι.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από ξηρούς 
καρπούς, φιστίκι αραχίδα, γλουτένη & 
σόγια.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 100g
ENΕΡΓΕΙΑ 2053kj/491kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 31,2g
Εκ των οποίων κορεσμένα 5,1g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 50,4g
Εκ των οποίων σάκχαρα 31,1g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 6,5g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 5,5g
ΑΛΑΤΙ 0,04g

Παστέλι Κράνμπερις & Αμύγδαλα
Κωδικός: 0029
Βάρος: 100gr
Τεμάχια/Display: 10
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σουσάμι(40%), σιρόπι 
γλυκόζης (περιέχει θειώδη), 
αμύγδαλο(19,2%), ζάχαρη καστανή, 
κράνμπερι αποξηραμένο(7,2%), μέλι 
ανθέων, αλάτι.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από ξηρούς 
καρπούς, φιστίκι αραχίδα, γλουτένη & 
σόγια

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 100g
ENEΡΓΕΙΑ 2208kj/529kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 36,4g
Εκ των οποίων κορεσμένα 6,1g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 48,2g
Εκ των οποίων σάκχαρα 31,1g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 6,5g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 5,5g
ΑΛΑΤΙ 0,2g

Παστέλι Σοκολάτα Κουβερτούρα
Κωδικός: 0006
Βάρος: 100gr
Τεμάχια/Display: 10
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:Σουσάμι(50%), σιρόπι 
γλυκόζης (περιέχει θειώδη), σοκολάτα 
κουβερτούρα(19%):{κακαόμαζα(58%), 
ζάχαρη, βούτυρο κακάο, φυτικό λίπος 
(φοινικέλαιο),γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας), άρωμα}, ζάχαρη 
καστανή, μέλι ανθέων.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από ξηρούς 
καρπούς, φιστίκι αραχίδα, λακτόζη & 
γλουτένη.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 100g
ENEΡΓΕΙΑ 2103kj/503kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 24,3g
Εκ των οποίων κορεσμένα 6,4g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 62,8g
Εκ των οποίων σάκχαρα 34,2g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 6,8g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 11,6g
ΑΛΑΤΙ 0,1g

Παστέλι Στικ Κλασικό
Κωδικός: 0048
Βάρος: 50gr
Τεμάχια/Display: 10
DisplayΚιβώτιο: 8
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σουσάμι(67%), σιρόπι 
γλυκόζης, ζάχαρη καστανή, μέλι 
ανθέων, αλάτι.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγό,  
γάλα(λακτόζη), γλουτένη, βρώμη, 
σόγια, ξηρούς καρπούς, φιστίκια 
αραχίδες.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 100g
ENΕΡΓΕΙΑ 2053kj/491kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 31,2g
Εκ των οποίων κορεσμένα 5,1g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 50,4g
Εκ των οποίων σάκχαρα 31,1g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 6,5g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 5,5g
ΑΛΑΤΙ 0,04g

Παστέλι Στικ Κράνμπερις & Αμύγδαλα
Κωδικός: 0057
Βάρος: 50gr
Τεμάχια/Display: 10
Display/Κιβώτιο: 8
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σουσάμι(40%), σιρόπι 
γλυκόζης, αμύγδαλο(19,2%), ζάχαρη 
καστανή, κράνμπερι αποξηραμένο 
(7,2%), μέλι ανθέων, αλάτι.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγό,  
γάλα(λακτόζη), γλουτένη, βρώμη,  
σόγια, φιστίκια αραχίδες.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 100g
ENEΡΓΕΙΑ 2208kj/529kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 36,4g
Εκ των οποίων κορεσμένα 6,1g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 48,2g
Εκ των οποίων σάκχαρα 31,1g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 6,5g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 5,5g
ΑΛΑΤΙ 0,2g

Παστέλι Στικ Σοκολάτα Κουβερτούρα

Κωδικός: 0058
Βάρος: 60gr
Τεμάχια/Display: 10
Display/Κιβώτιο: 8
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής:12 μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:Σουσάμι(50%), σιρόπι 
γλυκόζης, σοκολάτα κουβερτούρα 
(19%):{κακαόμαζα(58%), ζάχαρη, 
βούτυρο κακάο, φυτικό λίπος 
(φοινικέλαιο),γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας), άρωμα}, ζάχαρη 
καστανή, μέλι ανθέων.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγό,  
γάλα(λακτόζη), γλουτένη, βρώμη, 
ξηρούς καρπούς, φιστίκια αραχίδες.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ 100g
ENEΡΓΕΙΑ 2103kj/503kcal                       
ΛΙΠΑΡΑ 24,3g
Εκ των οποίων κορεσμένα 6,4g
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 62,8g
Εκ των οποίων σάκχαρα 34,2g
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 6,8g
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 11,6g
ΑΛΑΤΙ 0,1g

ΜΠΙΣΚΟΤΙ Α.Ε. Παραγωγή  Μπισκότων & Ειδών Ζαχαροπλαστικής, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.60045, Τ.Κ.57001, Τηλ.2310 472221-2
biscotti@biscotti-tsoungari.com, www.biscotti-tsoungari.com

Οι διατροφικές πληροφορίες του καταλόγου δεν αντικαθιστούν αυτές που αναγράφονται στη συσκευασία. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερτερούν οι πληροφορίες της συσκευασίας.

mailto:biscotti@biscotti-tsoungari.com


Τα ΠτιΦουρ μας ψήνονται στην τέλεια θερμοκρασία κι έχουν αγαπηθεί πολύ. 
Μοσχοβολιστά, αφράτα και αγνά, διατηρούνται φρέσκα για πολλές ημέρες και αποτελούν το τέλειο 
κέρασμα. Θα τα βρείτε σε πολλές κλασικές, αλλά και πρωτότυπες απολαυστικές εκδοχές.

Ακαταμάχητος συνδυασμός ποιότητας 
και γλυκιάς απόλαυσης!



ΜΠΙΣΚΟΤΙ Α.Ε. Παραγωγή  Μπισκότων & Ειδών Ζαχαροπλαστικής, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.60045, Τ.Κ.57001, Τηλ.2310 472221-2
biscotti@biscotti-tsoungari.com, www.biscotti-tsoungari.com

Κωδικός: 0244
Βάρος: 330gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής:6μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Aλεύρι σίτου (γλουτένη), μαργαρίνη {φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, 
βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητής (μονό και 
διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων), αλάτι, συντηρητικό (σορβικό κάλιο), ρυθμιστής 
οξύτητας (κιτρικό οξύ),  αρωματική ύλη, χρωστική (β-καροτένιο)}, άχνη ζάχαρη, αυγό
ασπράδι, βούτυρο, βανιλίνη, αλάτι. Απομίμηση τρούφας (7%), απομίμηση σοκολάτας 
{ζάχαρη, υδρογονωμένο φοινικοπυρηνέλαιο, κακάο, πρωτεΐνες γάλακτος, 
γαλακτωματοποιητές (τριστεαρική σορβιτάνη, λεκιθίνη σόγιας)}.
Γέμιση παρασκεύασμα βερίκοκο (29%) {φρούτο(60%), ζάχαρη, πηκτίνη, ρυθμιστής 
οξύτητας (κιτρικό οξύ), συντηρητικό (σορβικό κάλιο)}.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, ξηρούς καρπούς, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι. 
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1906kJ/456Kcal, Λιπαρά 25g (εκ των οποίων κορεσμένα 
14g), Υδατάνθρακες 55g (εκ των οποίων σάκχαρα 24g), Εδώδιμες ίνες 1g, Πρωτεϊνες 5g, 
Αλάτι 0,01g.

Κωδικός: 0253
Βάρος: 300gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής:6μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:Αλεύρι σίτου (γλουτένη), μαργαρίνη {φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, 
βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητής (μονό και 
διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων), αλάτι, συντηρητικό (σορβικό κάλιο), ρυθμιστής 
οξύτητας (κιτρικό οξύ),  αρωματική ύλη, χρωστική (β-καροτένιο)}, άχνη ζάχαρη, αυγό
ασπράδι, κακάο, βούτυρο, πρωτεΐνες γάλακτος, βανιλίνη. Απομίμηση σοκολάτας 
{ζάχαρη, υδρογονωμένα φυτικά λίπη (καρυδέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο), κακάο, 
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), σταθεροποιητής (τριστεαρική σορβιτάνη)}. 
Γέμιση κρέμα φουντουκιού (30%) {ζάχαρη, φυτικά λιπαρά (φοινικέλαιο, ηλιέλαιο), 
κακάο, τροποποιημένο άμυλο, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), πάστα 
φουντουκιού (2%), βανιλίνη}.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι.
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1863kJ/446Kcal, Λιπαρά 26g (εκ των οποίων κορεσμένα 12g), 
Υδατάνθρακες 52g (εκ των οποίων σάκχαρα 27g), Εδώδιμες ίνες 2g, Πρωτεϊνες 2g, Αλάτι 0,25g.

Κωδικός: 0254
Βάρος: 330gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 12
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής:6μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), μαργαρίνη {φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, 
βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), γαλακτωματοποιητής (μονό και 
διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων), αλάτι, συντηρητικό (σορβικό κάλιο), ρυθμιστής 
οξύτητας (κιτρικό οξύ),  αρωματική ύλη, χρωστική (β-καροτένιο)}, άχνη ζάχαρη, αυγό
ασπράδι, βούτυρο, πρωτεΐνες γάλακτος, βανιλίνη, ινδοκάρυδο (6%), απομίμηση 
σοκολάτας {ζάχαρη, υδρογονωμένα φυτικά έλαια (καρυδέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο), 
κακάο, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), σταθεροποιητής (τριστεαρική
σορβιτάνη)}. Γέμιση παρασκεύασμα βερίκοκο (30%) {φρούτο(60%), ζάχαρη, πηκτίνη, 
ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), συντηρητικό (σορβικό κάλιο), άρωμα βερίκοκου}.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, ξηρούς καρπούς, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι. 
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1858kJ/445Kcal, Λιπαρά 25g (εκ των οποίων κορεσμένα 11g), 
Υδατάνθρακες 52g (εκ των οποίων σάκχαρα 26g), Εδώδιμες Ίνες 1g, Πρωτεϊνες 3g, Αλάτι 0,3g.

Πτι φουρ τρούφα με γέμιση βερίκοκο

Πτι φουρ κακάο με γέμιση πραλίνα φουντουκιού

Πτι φουρ ινδοκάρυδο με γέμιση βερίκοκο

Οι διατροφικές πληροφορίες του καταλόγου δεν αντικαθιστούν αυτές που αναγράφονται στη συσκευασία. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερτερούν οι πληροφορίες της συσκευασίας.

mailto:biscotti@biscotti-tsoungari.com


Αφιερώνουμε χρόνο στις χειροποίητες ζύμες μας. Για να φτιάξουμε τα τσουρέκια μας χρειάζεται 
φροντίδα. Τα ψήνουμε τέλεια και τα συσκευάζουμε σε επώνυμες διάφανες συσκευασίες, για να 
μπορείτε να δείτε και να καταλάβετε εσείς ή οι πελάτες σας τη διαφορά ακόμα και πριν (να) τα 
ανοίξετε. Αφράτα, με ροδοψημένο περίβλημα, γλυκιές ίνες που ενώνονται στην πιο νόστιμη μπουκιά, 
μοσχοβολάνε μαχλέπι, μαστίχα και βανίλια και αφήνουν μία υπέροχη επίγευση.

Αρωματική γλύκα, μεστή γεύση, 
χειροποίητη απόλαυση… μπουκιές μεγαλείο!



ΜΠΙΣΚΟΤΙ Α.Ε. Παραγωγή  Μπισκότων & Ειδών Ζαχαροπλαστικής, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.60045, Τ.Κ.57001, Τηλ.2310 472221-2
biscotti@biscotti-tsoungari.com, www.biscotti-tsoungari.com

ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ

Κωδικός: 0056
Βάρος: 80gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 20
Κιβώτια/Παλέτα: 72
Διάρκεια ζωής: 2μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), ζάχαρη, αυγό παστεριωμένο, βούτυρο, μη υδρογονωμένα φυτικά 
λιπαρά, γάλα, μαγιά, σιρόπι γλυκόζης, μαχλέπι, αλάτι, γαλακτωματοποιητές (μονο και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο, εστέρες του μονο και διακέτυλο-τρυγικού οξέος με 
μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), βανιλίνη, μαστίχα, συντηρητικά (προπιονικό ασβέστιο), 
αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ), ρυθμιστής οξύτητας (τριφωσφορικό νάτριο). 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: : βρώμη, σόγια, φιστίκια αραχίδες, ξηρούς καρπούς, σουσάμι. 
Διατροφική αξία/100gr: Ενέργεια 1525kJ/362kcal, Λιπαρά 10g (εκ των οποίων κορεσμένα 5g), 
Υδατάνθρακες 54g (εκ των οποίων σάκχαρα 19g), Εδώδιμες Ίνες 2g, Πρωτεϊνες 10g, Αλάτι 0,2g.

ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ ΜΕ 
ΠΡΑΛΙΝΑ 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ

Κωδικός: 0059
Βάρος: 100gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 20
Κιβώτια/Παλέτα: 72
Διάρκεια ζωής: 2μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), ζάχαρη, αυγό παστεριωμένο, βούτυρο, μη υδρογονωμένα φυτικά 
λιπαρά, γάλα, μαγιά, σιρόπι γλυκόζης, μαχλέπι, αλάτι, γαλακτωματοποιητές (μονο και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο, εστέρες του μονο και διακέτυλο-τρυγικού οξέος με 
μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), βανιλίνη, μαστίχα, συντηρητικά (προπιονικό ασβέστιο), 
αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ), ρυθμιστής οξύτητας (τριφωσφορικό νάτριο). Γέμιση κρέμας φουντουκιού
(19%) {ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, ηλιέλαιο), κακάο, τροποποιημένο άμυλο, γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας), πάστα φουντουκιού, βανιλίνη}.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι. 
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1671kJ/397Kcal, Λιπαρά 14g (εκ των οποίων κορεσμένα 4g), 
Υδατάνθρακες 56g (εκ των οποίων σάκχαρα 35g), Εδώδιμες Ίνες 2g, Πρωτεϊνες 12g, Αλάτι 0,2g.

ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ ΜΕ ΚΡΕΜΑ 
ΤΑΧΙΝΙ

Κωδικός: 0182
Βάρος: 100gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 20
Κιβώτια/Παλέτα: 72
Διάρκεια ζωής: 2μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:  Αλεύρι σίτου (γλουτένη), ζάχαρη, αυγό παστεριωμένο, βούτυρο, μη υδρογονωμένα φυτικά 
λιπαρά, γάλα, μαγιά, σιρόπι γλυκόζης, μαχλέπι, αλάτι, γαλακτωματοποιητές (μονο και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο, εστέρες του μονο και διακέτυλο-τρυγικού οξέος με 
μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), βανιλίνη, μαστίχα, συντηρητικά (προπιονικό ασβέστιο), 
αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ), ρυθμιστής οξύτητας (τριφωσφορικό νάτριο). Γέμιση κρέμα ταχίνι (19%) 
{ταχίνι 41%, φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο σε μεταβαλλόμενες αναλογίες), λεκιθίνη σόγιας}.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, φιστίκια αραχίδες, ξηρούς καρπούς. 
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1803kJ/430Kcal, Λιπαρά 18g (εκ των οποίων κορεσμένα 7g), 
Υδατάνθρακες 56g (εκ των οποίων σάκχαρα 33g), Εδώδιμες ίνες 1g, Πρωτεϊνες 10g, Αλάτι 0,35g.

ΤΣΟΥΡΕΚΑΚΙ ΜΕ ΜΗΛΟ 
& ΚΑΝΕΛΑ

Κωδικός: 0109
Βάρος: 100gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 20
Κιβώτια/Παλέτα: 72
Διάρκεια ζωής: 2μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), ζάχαρη, αυγό παστεριωμένο, βούτυρο, μη υδρογονωμένα φυτικά 
λιπαρά, γάλα, μαγιά, σιρόπι γλυκόζης, μαχλέπι, αλάτι, γαλακτωματοποιητές (μονο και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο, εστέρες του μονο και διακέτυλο-τρυγικού οξέος με 
μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), βανιλίνη, μαστίχα, συντηρητικά (προπιονικό ασβέστιο), 
αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ), ρυθμιστής οξύτητας (τριφωσφορικό νάτριο). Γέμιση παρασκεύασμα 
μήλου με κανέλα (19%): φρούτο 45%, πηκτικό μέσο (πηκτίνη), ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), κανέλα.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, σόγια, φιστίκια αραχίδες, ξηρούς καρπούς, σουσάμι. 
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1538kJ/365Kcal, Λιπαρά 11g (εκ των οποίων κορεσμένα 5g), 
Υδατάνθρακες 60g (εκ των οποίων σάκχαρα 34g), Εδώδιμες ίνες 1,2g, Πρωτεϊνες 6g, Αλάτι 0,4g.

ΤΣΟΥΡΕΚΙ

Κωδικός: 0125
Βάρος: 500gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 6
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής: 2μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), ζάχαρη, αυγό παστεριωμένο, βούτυρο, μη υδρογονωμένα φυτικά 
λιπαρά, γάλα, μαγιά, σιρόπι γλυκόζης, μαχλέπι, αλάτι, γαλακτωματοποιητές (μονο και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο, εστέρες του μονο και διακέτυλο-τρυγικού οξέος με 
μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), βανιλίνη, μαστίχα, συντηρητικά (προπιονικό ασβέστιο), 
αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ), ρυθμιστής οξύτητας (τριφωσφορικό νάτριο). 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: : βρώμη, σόγια, φιστίκια αραχίδες, ξηρούς καρπούς, σουσάμι. 
Διατροφική αξία/100gr: Ενέργεια 1525kJ/362kcal, Λιπαρά 10g (εκ των οποίων κορεσμένα 5g), 
Υδατάνθρακες 54g (εκ των οποίων σάκχαρα 19g), Εδώδιμες Ίνες 2g, Πρωτεϊνες 10g, Αλάτι 0,2g.

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΜΕ ΠΡΑΛΙΝΑ 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ

Κωδικός: 0126
Βάρος: 500gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 6
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής: 2μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου (γλουτένη), ζάχαρη, αυγό παστεριωμένο, βούτυρο, μη υδρογονωμένα φυτικά 
λιπαρά, γάλα, μαγιά, σιρόπι γλυκόζης, μαχλέπι, αλάτι, γαλακτωματοποιητές (μονο και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο, εστέρες του μονο και διακέτυλο-τρυγικού οξέος με 
μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), βανιλίνη, μαστίχα, συντηρητικά (προπιονικό ασβέστιο), 
αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ), ρυθμιστής οξύτητας (τριφωσφορικό νάτριο). Γέμιση κρέμας φουντουκιού
(19%) {ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, ηλιέλαιο), κακάο, τροποποιημένο άμυλο, γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας), πάστα φουντουκιού, βανιλίνη}.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: βρώμη, φιστίκια αραχίδες, σουσάμι. 
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1671kJ/397Kcal, Λιπαρά 14g (εκ των οποίων κορεσμένα 4g), 
Υδατάνθρακες 56g (εκ των οποίων σάκχαρα 35g), Εδώδιμες Ίνες 2g, Πρωτεϊνες 12g, Αλάτι 0,2g.

ΤΣΟΥΡΕΚΙ ΜΕ ΚΡΕΜΑ 
ΤΑΧΙΝΙ

Κωδικός: 0014
Βάρος: 500gr
Τεμάχια/Κιβώτιο: 6
Κιβώτια/Παλέτα: 60
Διάρκεια ζωής: 2μήνες

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:  Αλεύρι σίτου (γλουτένη), ζάχαρη, μη υδρογονωμένα φυτικά λιπαρά, μαγιά, τροποποιημένο 
άμυλο αραβοσίτου, μαχλέπι, βανιλίνη, γαλακτωματοποιητές (λεκιθίνη σόγιας, μονο και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, στεατοϋλο-2-γαλακτυλικό νάτριο, εστέρες του μόνο και διακέτυλο-τρυγικού οξέος με 
μόνο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες λιπαρών οξέων με προπανο-διόλη-1,2), κόμμι ξανθάνης, 
μαστίχα, αλάτι, συντηρητικό (προπιονικό ασβέστιο), αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ). Γέμιση κρέμα ταχίνι
(30%){ταχίνι, ζάχαρη, φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο)}. Γαρνίρισμα {σουσάμι, σιρόπι (ζάχαρη, 
γλυκόζη)}.
Μπορεί να περιέχει ίχνη από: αυγό, γάλα (λακτόζη), βρώμη, ξηρούς καρπούς, φιστίκια αραχίδες.
Διατροφική αξία/100gr:Ενέργεια 1730kJ/411Kcal, Λιπαρά 14g (εκ των οποίων κορεσμένα 3g), 
Υδατάνθρακες 59g (εκ των οποίων σάκχαρα 27g), Εδώδιμες ίνες 2g, Πρωτεϊνες 11g, Αλάτι 0,2g.

Οι διατροφικές πληροφορίες του καταλόγου δεν αντικαθιστούν αυτές που αναγράφονται στη συσκευασία. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερτερούν οι πληροφορίες της συσκευασίας.

mailto:biscotti@biscotti-tsoungari.com
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