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Ένα πλήρες γεύμα σε μορφή μπάρας για να μπορείτε να το απολαύσετε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Tο πρωί με 
τον καφέ, για κολατσιό στο γραφείο, για ενέργεια πριν την γυμναστική ή ως γλυκιά απόλαυση το απόγευμα.

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΒΡΩΜΗΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ πλούσιες σε 
φυτικές ίνες με όλες τις θρεπτικές 
ουσίες και την ενέργεια της βρώμης. 

• ΠΡΟΪΟΝ ΜΈΓ. ΒΡΈΤΑΝΙΑΣ ψημένο σε φούρνο με γνήσια αγγλική συνταγή.
• VEGAN FRIENDLY / Κατάλληλες για Βίγκαν διατροφή.

[1020012] ΚΕΡΑΣΙ & ΑΜΥΓΔΑΛΟ (CHERRY/ALMOND) 100g  
Μπάρα με γεύση κερασιού και αμύγδαλου. ΒΡΩΜΗ 
ολικής αλέσεως (43%), φυτική μαργαρίνη ζαχαροπλαστικής, 
φυτικά έλαια, αλάτι, αρωματική ουσία, κεράσια (9%) 
(κεράσια 53%), σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, ζάχαρη.  

[1020014] ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΜΟΥΡΑ (MIXED BERRIES) 100g 
Μπάρα με ποικιλία μούρων, σταφίδες & cranberries. 
ΒΡΩΜΗ ολικής αλέσεως (43%), με σταφίδες, μούρα & 
cranberries, φυτική μαργαρίνη ζαχαροπλαστικής, φυτικά 
έλαια, αλάτι, αρωματική ουσία, σιρόπι ζάχαρη.  

[1020030] ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ & ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΑΥΡΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
(CHOCO DROPS/ORANGE) 100g 
Μπάρα με μαύρη σοκολάτα και γεύση πορτοκάλι. 
ΒΡΩΜΗ ολικής αλέσεως με τσιπς μαύρης σοκολάτας, 
ξύσμα πορτοκαλιού και λεμονιού, κακάο με χαμηλά 
λιπαρά, φυτική μαργαρίνη, φυτικά έλαια, αλάτι, σιρόπι 
ζάχαρη.  

Ενέργεια  ................. 428 kcal/1794 kJ
Λιπαρά  ........................................... 22g
εκ των οποίων κορεσμένα .........7,4g
Υδατάνθρακες  .............................. 54g
εκ των οποίων σάκχαρα  ............ 27g
Πρωτεΐνες  ........................................5g
Αλάτι  ........................................... 0,68g

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΔΉΛΩΣΉ 100 γρ.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΔΉΛΩΣΉ 100 γρ.

Ενέργεια  ................. 426 kcal/1783 kJ
Λιπαρά  ........................................... 21g
εκ των οποίων κορεσμένα .........7,2g
Υδατάνθρακες  .............................. 55g
εκ των οποίων σάκχαρα  ............ 29g
Πρωτεΐνες  .....................................4,9g
Αλάτι  ........................................... 0,69g

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΔΉΛΩΣΉ 100 γρ.

Ενέργεια  ................. 441 kcal/1847 kJ
Λιπαρά  ........................................... 23g
εκ των οποίων κορεσμένα .........8,4g
Υδατάνθρακες  .............................. 53g
εκ των οποίων σάκχαρα  ............ 26g
Πρωτεΐνες  .....................................5,2g
Αλάτι  ..............................................0,7g
Διαιτητικές ίνες  ...........................4,5g

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

*Μπορεί να περιέχουν σκόνη ορού γάλακτος, ίχνη αραχίδων, ξηρών 
καρπών και θειώδες άλας. Να φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος 
χωρίς άμεσο ηλιακό φως.
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ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΒΡΩΜΗΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ πλούσιες σε 
φυτικές ίνες με όλες τις θρεπτικές 
ουσίες και την ενέργεια της βρώμης. 

• ΠΡΟΪΟΝ ΜΈΓ. ΒΡΈΤΑΝΙΑΣ ψημένο σε φούρνο με γνήσια αγγλική συνταγή.
• VEGAN FRIENDLY / Κατάλληλες για Βίγκαν διατροφή.

[1020013] ΣΟΚΟΛΑΤΑ & ΜΠΑΝΑΝΑ (CHOCO/BANANA) 
100g  
Μπάρα με επικάλυψη σοκολάτας & αποξηραμένη 
μπανάνα. ΒΡΩΜΗ ολικής αλέσεως (40%), φυτική 
μαργαρίνη, φυτικά έλαια, αλάτι, σιρόπι, αρωματική 
ουσία. Επικάλυψη σοκολάτας (16%) με ζάχαρη, σκόνη 
ορού γάλακτος, κακάο με χαμηλά λιπαρά (8%). Μπανάνα 
αποξηραμένη (4%), λάδι καρύδας.  

[1020029] ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ & ΜΑΥΡΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ (CHOCO/
ORANGE) 100g 
Μπάρα με επικάλυψη σοκολάτας & γεύση πορτοκάλι. 
ΒΡΩΜΗ ολικής αλέσεως με αρωματική επικάλυψη μαύρης 
σοκολάτας (17%) , ξύσμα πορτοκαλιού και λεμονιού, κακάο 
με χαμηλά λιπαρά, φυτική μαργαρίνη, φυτικά έλαια, αλάτι, 
σιρόπι ζάχαρη.  

[1020018] ΚΑΡΑΜΕΛΑ (CARAMEL) 100g 
Μπάρα με επικάλυψη καραμέλας. ΒΡΩΜΗ ολικής 
αλέσεως (39%), φυτική μαργαρίνη, φυτικά έλαια, αλάτι, 
αρωματική ουσία. Καραμέλα (18%) μείγμα με ζάχαρη, 
σιρόπι γλυκόζης, σκόνη ορού γάλακτος. 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΡΑΜΕΛΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΔΉΛΩΣΉ 100 γρ.

Ενέργεια  ................. 463 kcal/1936 kJ
Λιπαρά  ........................................... 26g
εκ των οποίων κορεσμένα ......... 13g
Υδατάνθρακες  .............................. 52g
εκ των οποίων σάκχαρα  ............ 27g
Πρωτεΐνες  .....................................4,3g
Αλάτι  ........................................... 0,59g

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΔΉΛΩΣΉ 100 γρ.

Ενέργεια  ................. 454 kcal/1898 kJ
Λιπαρά  ........................................... 25g
εκ των οποίων κορεσμένα ......... 11g
Υδατάνθρακες  .............................. 53g
εκ των οποίων σάκχαρα  ............ 29g
Πρωτεΐνες  ........................................5g
Αλάτι  ........................................... 0,61g
Διαιτητικές ίνες  ...........................4,4g

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΔΉΛΩΣΉ 100 γρ.

Ενέργεια  ................. 442 kcal/1855 kJ
Λιπαρά  ........................................... 23g
εκ των οποίων κορεσμένα .........7,8g
Υδατάνθρακες  .............................. 55g
εκ των οποίων σάκχαρα  ............ 31g
Πρωτεΐνες  .....................................4,4g
Αλάτι  ..............................................0,6g

*Μπορεί να περιέχουν σκόνη ορού γάλακτος, ίχνη αραχίδων, ξηρών 
καρπών και θειώδες άλας. Να φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος 
χωρίς άμεσο ηλιακό φως.
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ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΒΡΩΜΗΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ πλούσιες σε 
φυτικές ίνες με όλες τις θρεπτικές 
ουσίες και την ενέργεια της βρώμης. 

• ΠΡΟΪΟΝ ΜΈΓ. ΒΡΈΤΑΝΙΑΣ ψημένο σε φούρνο με γνήσια αγγλική συνταγή.
• VEGAN FRIENDLY / Κατάλληλες για Βίγκαν διατροφή.

[1020015]  ΜΟΥΣΛΙ & ΓΙΑΟΥΡΤΙ (MUESLI/YOGHURT) 100g 
Μπάρα με σταφίδες, επικάλυψη λευκής σοκολάτας 
και γεύση γιαουρτιού. ΒΡΩΜΗ ολικής αλέσεως (38%), 
φυτική μαργαρίνη, φυτικά έλαια, αλάτι, αρωματική ουσία. 
Επικάλυψη με γεύση λευκής σοκολάτας (22%), σιρόπι 
ζάχαρης, σταφίδες. 

[1020016]  ΤΑΡΤΑ ΚΕΡΑΣΙ (BAKEWELL) 100g 
Μπάρα με γεύση κεράσι και λευκή σοκολάτα. ΒΡΩΜΗ 
ολικής αλέσεως (38%), φυτική μαργαρίνη, φυτικά έλαια, 
αλάτι, αρωματική ουσία. Επικάλυψη με γεύση λευκής 
σοκολάτας (18%) με ζάχαρη, φοινικέλαιο, σκόνη ορού 
γάλακτος. Περιέχει Κεράσια (2%), Μαρμελάδα Φρούτων 
(2%) (με πουρέ Μήλου, Δαμάσκηνου, Βερίκοκου).  

[1020017]  ΜΥΡΤΙΛΟ  ΓΙΑΟΥΡΤΙ (BLUEBERRY/YOGHURT) 100g 
Μπάρα με επικάλυψη λευκής σοκολάτας και μύρτιλα. 
ΒΡΩΜΗ ολικής αλέσεως (39%), φυτική μαργαρίνη, φυτικά 
έλαια, αλάτι, αρωματική ουσία. Επικάλυψη με γεύση 
λευκής σοκολάτας (17%) με ζάχαρη, φοινικέλαιο (πλήρως 
υδρογονωμένο) και Μύρτιλα αποξηραμένα (2%). 

[1020019]  ΜΠΑΝΑΝΑ ΦΡΑΟΥΛΑ (STRAWBERRY/BANANA) 100g 
Μπάρα με γεύση φράουλας, μπανάνα και λευκή σο-
κολάτα. ΒΡΩΜΗ ολικής αλέσεως (37%), φυτική μαργαρί-
νη και έλαια, αλάτι. Επικάλυψη λευκής σοκολάτας (17%), 
ζάχαρη, φοινικέλαιο (πλήρως υδρογονωμένο). Μπανάνα 
αποξηραμένη (4%), λάδι καρύδας, μαρμελάδα φρούτων 
(2%) (με πουρέ Μήλου, Δαμάσκηνου, Βερίκοκου). 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΠΑΡΕΣ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΔΉΛΩΣΉ 100 γρ.

Ενέργεια  ................. 466 kcal/1948 kJ
Λιπαρά  ........................................... 24g
εκ των οποίων κορεσμένα ......... 11g
Υδατάνθρακες  .............................. 55g
εκ των οποίων σάκχαρα  ............ 32g
Πρωτεΐνες  .....................................6,1g
Αλάτι  ........................................... 0,44g

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΔΉΛΩΣΉ 100 γρ.

Ενέργεια  ................. 460 kcal/1923 kJ
Λιπαρά  ........................................... 25g
εκ των οποίων κορεσμένα ......... 11g
Υδατάνθρακες  .............................. 55g
εκ των οποίων σάκχαρα  ............ 32g
Πρωτεΐνες  .....................................4,7g
Αλάτι  ..............................................0,6g

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΔΉΛΩΣΉ 100 γρ.

Ενέργεια  ................. 456 kcal/1907 kJ
Λιπαρά  ........................................... 24g
εκ των οποίων κορεσμένα ......... 11g
Υδατάνθρακες  .............................. 55g
εκ των οποίων σάκχαρα  ............ 21g
Πρωτεΐνες  .....................................4,6g
Αλάτι  ........................................... 0,59g

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΔΉΛΩΣΉ 100 γρ.

Ενέργεια  ................. 458 kcal/1915 kJ
Λιπαρά  ........................................... 25g
εκ των οποίων κορεσμένα ......... 12g
Υδατάνθρακες  .............................. 54g
εκ των οποίων σάκχαρα  ............ 31g
Πρωτεΐνες  .....................................4,6g
Αλάτι  ........................................... 0,57g

*Μπορεί να περιέχουν σκόνη ορού γάλακτος, ίχνη αραχίδων, ξηρών 
καρπών και θειώδες άλας. Να φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος 
χωρίς άμεσο ηλιακό φως.


