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Traditionals   Pain d’ Antan

Big breads

Άρτοι φτιαγμένοι από επιλεγμένα άλευρα με πιστοποίηση προ-
έλευσης. Τα προϊόντα αυτά είναι χειροποίητα και ψημένα στην 
πέτρα. Η σειρά Pain d’ Antan είναι παρασκευασμένη με αυθεντική 
συνταγή και παραδοσιακή μέθοδο. Τα συστατικά είναι αποκλει-
στικά φυσικές πρώτες ύλες, δηλαδή αλεύρι, νερό, μαγιά και λίγο 
αλάτι. Με ειδική τέχνη ενσωματώνονται όλα τα υλικά και η ζύμη 
φουσκώνει αργά. Η παραδοσιακή προετοιμασία στο χέρι και ο 
μεγάλος χρόνος «ξεκούρασης» της ζύμης, δίνουν στο ψωμί ένα 
μοναδικό χαρακτήρα. Κάθε ψωμί είναι μοναδικό, επειδή το κάθε 
ένα έχει διαφορετική μορφή και βάρος.

Ψωμιά παρασκευασμένα από ποικιλία δημητριακών και προζύμι. 
Ωριμάζουν αργά και με φυσικό τρόπο. Ψήνονται στην πέτρα και 
παραμένουν φρέσκα για περισσότερο καιρό.

Party bread
Ψωμένιο κουτί που περιέχει δέκα λευκές και 
δέκα μαύρες μίνι τσιαπάτες. Ανοίξτε το και 
απολαύστε μαγικές στιγμές με τους αγαπημέ-
νους σας...



Fitness

Mini sandwich

Νοστιμότατα προϊόντα άρτου, τα οποία παρέχουν ένα σημαντικό 
ποσοστό απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, μέσω ενός προσε-
κτικά ισορροπημένου συνδυασμού σιταριού, σίκαλης, κριθαριού, 
βρώμης και σόγιας. Η σειρά Fitness πασπαλίζεται με ένα μείγμα 
από σουσάμι, λινάρι, ηλίανθο και βρώμη. Πεντανόστιμα προϊόντα 
με γεύση ζωτικότητας. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της 
συλλογής μας.

Ψωμιά, επιλεγμένα με γνώμονα την υψηλή ποιότητα. Το καθένα, 
είναι μοναδικό σε γεύση και σε σχήμα. Το χρώμα της κάθε ζύμης 
είναι φυσικό και προέρχεται αποκλειστικά από τις αγνές πρώτες 
ύλες που χρησιμοποιούντα στο ζύμωμα.

Baguettes
Η αυθεντική γαλλική συνταγή ορίζει αγνά υλικά 
και ζύμωμα στο χέρι. Η βάση από ψιλό σιμιγδάλι, 
η έντονη φρεσκάδα, η ομοιογενής ψίχα και η τρα-
γανή κρούστα, εγγυώνται μία αξέχαστη γευστική 
εμπειρία. Οι μπαγκέτες είναι η ιδανική επιλογή 
για κάθε γευστική δημιουργία.



Mini bites

Ciabatta

Μία συλλογή από τα πιο δημοφιλή mini bites που θα σας ενθου-
σιάσει. Σουσάμι, παπαρουνόσπορος, ηλιόσπορος και δημητριακά 
δένουν αρμονικά σε μία συσκευασία, ικανοποιώντας και τους πιο 
απαιτητικούς.

Η τσιαπάτα είναι αρτοποίημα παλιάς ιταλικής συνταγής. Διακρί-
νεται από την αφράτη ψίχα, την τραγανή κρούστα και το ιδιαίτερο 
σχήμα της. Αναδεικνύει τις μεσογειακές γεύσεις υποστηρίζοντας 
αμέτρητους συνδυασμούς. Η τσιαπάτα μπορεί να αποτελέσει τη 
βάση για ένα χορταστικό σάντουιτς που με το ̋ εύκολο˝ σχήμα της 
μπορεί να εμπνεύσει νόστιμες δημιουργίες.

Tramezzone
Αυθεντικό ιταλικό προϊόν. Διάσημο για την μετα-
ξένια υφή και την εύπλαστη ψίχα του. Διατίθεται 
σε τρεις διαφορετικές γεύσεις που επιτρέπουν 
το αποτέλεσμα να είναι μοναδικό. Αυτό το αρ-
τοσκεύασμα, μπορεί να συνδυαστεί τέλεια τόσο 
για αλμυρά όσο και για γλυκά συνοδευτικά. Το 
Tramezzone είναι το ιδανικό ψωμί για τις πλέον 
απαιτητικές δημιουργίες. 

Τομάτα ΟλικήςΛευκό



Bagels

Pizza bases & focaccia

Το μυστικό του bagel βρίσκεται στην ανάμειξη και τη μάλαξη των 
συστατικών της ζύμης. Ψημένο στον ατμό, είναι πυκνό εσωτερικά 
και ελαφρώς τραγανό εξωτερικά. Διατίθεται σε πολλές γεύσεις 
και μπορεί γίνει βάση για αλμυρές και γλυκές συνταγές. Το απο-
λαμβάνει κανείς και σκέτο.

Η ζύμη για τη βάση πίτσας ζημώνεται στο χέρι και αφήνεται να 
φουσκώσει φυσικά για 24 ώρες χρησιμοποιώντας μια μοναδική 
τεχνική που εγγυάται σταθερή θερμοκρασία και υγρασία. Με 
αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζονται η υφή, η γεύση και το άρωμα 
που κάθε αυθεντική ιταλική πίτσα πρέπει να έχει. Οι βάσεις πί-
τσας που προτείνουμε, προψήνονται σε πυρίμαχη πέτρα σε φούρ-
νο με ξύλα.

Η αυθεντική ιταλική focaccia με δενδρολίβανο και άλλα μυρωδικά.

Burger
Εξαιρετική πρόταση για να γίνει το burger σας 
αξέχαστο. Βάση για πολλαπλές δημιουργίες χωρίς 
κανένα γευστικό συμβιβασμό. Υπηρετεί την έν-
νοια του γνήσιου burger.
*Διατίθεται και σε στρογγυλό κλασικό σχήμα.



Croissant maxi

Twister caramel 

Γλυκειά και εκλεπτυσμένη γεύση φρεσκοψημένου κρουασάν, που 
απελευθερώνει αρωματικές νότες βουτύρου. Σκέτο, γλυκό ή αλμυ-
ρό ικανοποιεί ακόμη και τους πιο απαιτητικούς. Αποτελεί διαχρο-
νική επιλογή με σταθερή άξια. 

Φανταστείτε ένα ελαφρύ γλύκισμα με στρυφογυριστό τραγανό 
φύλλο κρουασάν και γέμιση πραγματικής καραμέλας που λιώνει 
στο στόμα. Η φαντασία γίνεται πραγματικότητα…

Mini mix duo
Μοναδικές προτάσεις που μαγεύουν ακόμη και τον 
πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Μάνγκο, μήλο, φράουλα, 
βατόμουρο “κρυμμένα” σε τραγανή ζύμη κρουασάν. 
Εκπλαγείτε ευχάριστα...



Croissant mini

Donuts

Η γαλλική παραδοσιακή ζαχαροπλαστική συνδυάζοντας εξαιρετι-
κά υλικά όπως το αγνό βούτυρο, η σοκολάτα και οι σταφίδες. χα-
ρίζει στα mini croissants την υψηλή ποιότητα που είναι αδύνατο 
να περάσει απαρατήρητη.

Κλασική αμερικάνικη λιχουδιά από αφράτη ζύμη σε σχήμα δα-
χτυλιδιού.  Μπορεί να περιέχει γέμιση και πυκνό γλάσο που ανα-
δεικνύουν τη ζύμη και το κάνουν ακαταμάχητο. Συνοδεύει ροφή-
ματα όπως ο καφές και τρώγεται ως γλυκό σνακ όλες τις ώρες.

Viennese Pastry
Λαχταριστά τραγανά φύλλα σφολιάτας με ζουμε-
ρή γέμιση κρέμας (patisserie) που κατά περίπτω-
ση συνδυάζεται με κομμάτια σοκολάτας ή μύρτιλ-
λα. Νοστιμιές φτιαγμένες με τέχνη και μεράκι.
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