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ΔΙΕΝΕΡΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Σφολιάτα
Η σφολιάτα περιέχει μεγάλη ποσότητα μαργαρίνης, δηλαδή 
έλαια τα οποία αναμειγνύονται με νερό σε συγκεκριμένο 
σημείο τήξης. Ψήνοντας την σφολιάτα στο φούρνο το οξυγόνο 
που υπάρχει στο νερό της μαργαρίνης προσπαθώντας 
να εκτονωθεί, δημιουργεί έκρηξη και λόγω των πολλών 
διπλωμάτων που έχουμε στην ζύμη δημιουργούνται πολλές 
εκρήξεις οι οποίες φτιάχνουν επιθυμητό φυλλάρισμα που 
ξέρουμε στην σφολιάτα.

Η παραπάνω λειτουργία λέγεται ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΚΡΗΞΕΩΝ.

Κρουασάν - Μπριός
Τα προϊόντα με ζύμη μπριός - κρουασάν και όλα τα άλλα προϊόντα 
που περιέχουν μαγιά, διογκώνονται με την μέθοδο της ανάπλασης 
του μύκητα. Σ΄ αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιείται μύκητας που 
ονομάζεται “ζαχαρομύκητας” και τρέφεται με οξυγόνο και ζάχαρη. 
Το οξυγόνο που χρειάζεται το παίρνει από την υγρασία του ίδιου 
του ζυμαριού και συμπληρώνει από την υγρασία της στόφας
Τα ζάχαρα που χρειάζεται τα παίρνει από το ζυμάρι. Με αυτή 
τη διαδικασία παράγονται τα αέρια που διογκώνουν το προϊόν.
Τα προϊόντα είναι πολύ ευαίσθητα και χρειάζονται απαλό χειρισμό.  

Χωριάτικα
Τα χωριάτικα είναι αδρανή ζυμάρια που λόγω της αφυδάτωσης
που υφίστανται στο ψήσιμο αλλάζει το χρώμα τους.

ΣΧΟΛΙΟ: Να θυμάστε “ο τρόπος ψησίματος είναι μόνο το 50% 
της επιτυχίας, το άλλο 50% είναι το πότε και το πόση ποσότητα 
πρέπει να ψήνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς 
τα προϊόντα αντέχουν 2 ώρες πάνω στην μπουγατσιέρα”.

*Ο χρόνος και η θερμοκρασία (ψησίματος και στόφας) 
είναι ενδεικτικές καθώς εξαρτάται άμεσα από τον τύπο 
του φούρνου και της στόφας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝ

Εργαλεία που χρειάζονται για τη διαχείριση - ψήσιμο
των προϊόντων ζύμης:

1. Καταψύκτης
2. Φούρνος
3. Στόφα
4. Ρολόι
5.  Θερμόμετρο
6. Σπάτουλες
7. Μαχαίρι
8. Πινέλο
9. Πυρίμαχα γάντια
10. Σκαλιέρα
11. Τυροπιτιέρα

Είδη φούρνων:
1. Φούρνος με ταμπάνια
2. Φούρνος αερόθερμος
3. Φούρνος αερόθερμος περιστροφικός
4. Φούρνος με ξύλα

Στόφα
Ο θάλαμος (ανεξαρτήτου μεγέθους) στον οποίο παράγεται 
θερμότητα και υγρασία που χρησιμεύει για να φουσκώνουν 
τα προϊόντα που περιέχουν μαγιά (μπριός, κρουασάν κλπ.) 
ονομάζεται “στόφα”.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 
1. Ξεπαγωμένα προϊόντα δεν επιτρέπεται να επαναψυχθούν
2.  Όλα τα προϊόντα πρέπει να μπαίνουν στο φούρνο
 μετά από συντήρηση και όχι από κατάψυξη
3. Τα προϊόντα αντέχουν μέχρι 2-3 ώρες στην μπουγατσιέρα
4. Ο χρόνος και η θερμοκρασία (ψησίματος και στόφας)
 είναι ενδεικτικές καθώς εξαρτάται άμεσα από τον τύπο
 του φούρνου και της στόφας
5. Προσέχουμε πόση ποσότητα ψήνουμε για 2 λόγους:
 1ον για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν
 πιο φρέσκα προϊόντα
 2ον για να μην έχουμε πολλές καταστροφές
6. Αλλάζουμε θέσεις τα προίόντα πάνω στη μπουγατσιέρα 
 συχνά έστι ώστε ο πελάτης να μάθει όλα τα προϊόντα μας
7. Μην ξεχνάτε ότι όταν βάζουμε προϊόντα από κατάψυξη
 στο φούρνο:
 1ον αλλοιώνουμε την ποιότητα των προϊόντων
 2ον καταναλώνουμε περισσότερο ρεύμα καθώς το προϊόν  
 χρειάζεται παραπάνω ώρα για να ψηθεί

!

2

XoriatikiZymi_Cataloque_275x306mm.indd   2 13/2/2019   2:02:38 μμ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS

Food styling Food styling 4

Πεϊνιρλί Ξυλόφουρνου Peynirli in Wood Oven 6

Μπουγάτσα και Στριφτά Bougatsa and twisters 15

Χωριάτικα Traditional pies 22

Σφολιάτα Puff pastry 34

Κουλούρια και πολύσπορα Koulouria & multigrain 45

Ζύμη πίτσας - Brioche Pitsa dough - Brioche 48

Ζύμη κρουασάν Croissants dough 55 

Νηστίσιμα Lenten food 61

Θερμοκρασία

Χρόνος

Βάρος

Απόψυξη

Αυγό

Στόφα (35 - 50 °C)

Τεμάχια

Temperature

Time

Weight

Defrosting

Egg

Proofer (35 - 50 °C)

Items in the box

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝ

Εργαλεία που χρειάζονται για τη διαχείριση - ψήσιμο
των προϊόντων ζύμης:

1. Καταψύκτης
2. Φούρνος
3. Στόφα
4. Ρολόι
5.  Θερμόμετρο
6. Σπάτουλες
7. Μαχαίρι
8. Πινέλο
9. Πυρίμαχα γάντια
10. Σκαλιέρα
11. Τυροπιτιέρα

Είδη φούρνων:
1. Φούρνος με ταμπάνια
2. Φούρνος αερόθερμος
3. Φούρνος αερόθερμος περιστροφικός
4. Φούρνος με ξύλα

Στόφα
Ο θάλαμος (ανεξαρτήτου μεγέθους) στον οποίο παράγεται 
θερμότητα και υγρασία που χρησιμεύει για να φουσκώνουν 
τα προϊόντα που περιέχουν μαγιά (μπριός, κρουασάν κλπ.) 
ονομάζεται “στόφα”.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 
1. Ξεπαγωμένα προϊόντα δεν επιτρέπεται να επαναψυχθούν
2.  Όλα τα προϊόντα πρέπει να μπαίνουν στο φούρνο
 μετά από συντήρηση και όχι από κατάψυξη
3. Τα προϊόντα αντέχουν μέχρι 2-3 ώρες στην μπουγατσιέρα
4. Ο χρόνος και η θερμοκρασία (ψησίματος και στόφας)
 είναι ενδεικτικές καθώς εξαρτάται άμεσα από τον τύπο
 του φούρνου και της στόφας
5. Προσέχουμε πόση ποσότητα ψήνουμε για 2 λόγους:
 1ον για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν
 πιο φρέσκα προϊόντα
 2ον για να μην έχουμε πολλές καταστροφές
6. Αλλάζουμε θέσεις τα προίόντα πάνω στη μπουγατσιέρα 
 συχνά έστι ώστε ο πελάτης να μάθει όλα τα προϊόντα μας
7. Μην ξεχνάτε ότι όταν βάζουμε προϊόντα από κατάψυξη
 στο φούρνο:
 1ον αλλοιώνουμε την ποιότητα των προϊόντων
 2ον καταναλώνουμε περισσότερο ρεύμα καθώς το προϊόν  
 χρειάζεται παραπάνω ώρα για να ψηθεί
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Food styling
Ένας από τους  λόγους που οι περισσότεροι καταναλωτές ψωνίζουν 
όλο και λιγότερο είναι ότι πολλά προϊόντα και πολλές βιτρίνες έχουν την 
ίδια ακριβώς εμφάνιση με αποτέλεσμα να γίνεται αρκετά κουραστικό 
σαν εικόνα. Η εταιρεία μας πρωτοτυπεί και αλλάζει την εικόνα των 
προϊόντων σας επεμβαίνοντας αισθητικά και παραγωγικά έτσι ώστε να 
δημιουργήσουμε νέες ανάγκες αλλά και να εντυπωσιάσουμε τον πελάτη.
Οι τεχνικές αυτές λέγονται food  styling και το αποτέλεσμα τους
είναι να δείχνουν το προϊόν πιο ελκυστικό…
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Food styling
One of the reasons that more consumers are shopping more
and less is that many products and many storefronts have the same 
appearance with the result that it becomes quite tiring as a “picture”. 
Our company innovates and changes the appearance of your products 
intervening aesthetic and productive so as to create new needs
and to impress the customer.
These techniques are called food styling and the result 
is to show a more attractive product ...
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Πεϊνιρλί ξυλόφουρνου
Η λέξη πεϊνιρλί ετυμολογικά προέρχεται από την τουρκική λέξη peynirli που 
σημαίνει «με τυρί» και πρόκειται για ένα είδος ανοιχτής πίτας σε σχήμα βάρκας 
που γεμίζεται με τυρί και βούτυρο.

Peynirli in wood oven
The word peinirli etymologically comes from the Turkish word peynirli, which 
means “with cheese” and is a kind of open boat in the form of a boat filled with 
cheese and butter.
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by Yiannis Lucacos

Ιταλικο πεϊνιρλί special ξυλόφουρνου

Special Italian peynerli in wood oven

Συστατικά: Ιταλική μοτσαρέλα, καπνιστό μπέικον,
σάλτσα Ιταλικής πίτσας 

Ingredients: Italian mozzarella, smoked bacon,
Italian pizza sauce

220 °C             7-9 min             235             60 min

235 gr - 24 items
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by Yiannis Lucacos

Barchetta μοτσαρέλα πέστο

Barchetta mozzarella pesto

Συστατικά: Ιταλική μοτσαρέλα, πέστο βασιλικού 
Ingredients: Italian mozzarella, basil pesto

220 °C             7-9 min             220             60 min

220 gr - 24 items Κωδ. προϊόντος: 16-0741
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by Yiannis Lucacos

Barchetta μεσογειακό

Barchetta mediterranean

Συστατικά: Τυρί Φιλαδέλφεια, φέτα, ντομάτα, ελιά, πιπεριά
Ingredients: Philadelphia cheese, feta cheese, tomato, 

olive, pepper

220 °C             7-9 min             220             60 min

220 gr - 24 items Κωδ. προϊόντος: 16-0739
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by Yiannis Lucacos

Barchetta καπνιστή πατάτα με ελιά 
& δενδρολίβανο

Barchetta smoked potato with 
olive & rosemary

Συστατικά: Πατάτα καπνιστή, ελιά, δενδρολίβανο
Ingredients: Smoked potato, olive, rosemary

220 °C             7-9 min             235             60 min

235 gr - 24 items Κωδ. προϊόντος: 16-0737
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by Yiannis Lucacos

Μίνι πεϊνιρλί μοτσαρέλα πέστο

Mini peynerli mozzarella pesto

Συστατικά: Ιταλική μοτσαρέλα, πέστο βασιλικού 
Ingredients: Italian mozzarella, basil pesto

by Yiannis Lucacos

Μίνι πεϊνιρλί πατάτα με ελιά
& δενδρολίβανο

Mini peynerli potato with olive
& rosemary

Συστατικά: Πατάτα καπνιστή, ελιά, δενδρολίβανο
Ingredients: Smoked potato, olive, rosemary

12

XoriatikiZymi_Cataloque_275x306mm.indd   12 13/2/2019   2:02:50 μμ



by Yiannis Lucacos

Μίνι πεϊνιρλί special ξυλόφουρνου

Special mini peynerli in wood oven

Συστατικά: Ιταλική μοτσαρέλα, καπνιστό μπέικον,
σάλτσα Ιταλικής πίτσας 

Ingredients: Italian mozzarella, smoked bacon,
Italian pizza sauce

220 °C             7-9 min             50               60 min

5 kg - 24 items

by Yiannis Lucacos

Μίνι πεϊνιρλί μοτσαρέλα πέστο

Mini peynerli mozzarella pesto

Συστατικά: Ιταλική μοτσαρέλα, πέστο βασιλικού 
Ingredients: Italian mozzarella, basil pesto

220 °C             7-9 min             50               60 min

5 kg - 24 items

by Yiannis Lucacos

Μίνι πεϊνιρλί μεσογειακό

Mini peynerli mediterranean

Συστατικά: Τυρί Φιλαδέλφεια, φέτα, ντομάτα, ελιά, πιπεριά
Ingredients: Philadelphia cheese, feta cheese, tomato, 

olive, pepper

220 °C             7-9 min             50               60 min

5 kg - 24 items

by Yiannis Lucacos

Μίνι πεϊνιρλί πατάτα με ελιά
& δενδρολίβανο

Mini peynerli potato with olive
& rosemary

Συστατικά: Πατάτα καπνιστή, ελιά, δενδρολίβανο
Ingredients: Smoked potato, olive, rosemary

220 °C             7-9 min             50               60 min

5 kg - 24 items

Κωδ. προϊόντος: 16-0740

Κωδ. προϊόντος: 16-0744

Κωδ. προϊόντος: 16-0738

Κωδ. προϊόντος: 16-0742
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Μπουγάτσα
Η μπουγάτσα κυριάρχησε στον Ελλαδικό χώρο μετά την
Μικρασιατική καταστροφή από τη Βόρεια Ελλάδα ως την Ήπειρο και 
από την Πελοπόννησο ως την Κρήτη. Ιδιαίτερα όμως πολιτογραφήθηκε
ως Σερραία, καθώς στη Βόρεια Ελλάδα στεγάστηκε μεγάλος αριθμός 
προσφύγων από τη Μικρά Ασία.

Η μπουγάτσα δεν υστερεί σε δημοτικότητα και στη Θεσσαλονίκη, 
όλα αυτά τα χρόνια. Το 1917 ιδρύεται η Συντεχνία των μπουγατσοποιών 
Θεσσαλονίκης και δυο χρόνια μετά συγκεντρώνει 51 μέλη, αριθμό 
διόλου ευκαταφρόνητο.

Μετά το 1922, η διάδοση της μπουγάτσας στον ελλαδικό χώρο 
επιταχύνεται και η τέχνη της εξελίσσεται. Σήμερα, παρά τη μεγάλη 
της ιστορική διαδρομή, η μπουγάτσα εξακολουθεί να είναι ένα 
καθημερινά επιθυμητό έδεσμα με αφοσιωμένους οπαδούς και, 
όπως φαίνεται, το μέλλον της διαγράφεται τόσο πλούσιο όσο 
και η γεύση της.

Mpougatsa
Mpougatsa pastry dominated in the Hellenic area afterwards 
the Asia Minor destruction from Northern Greece to Epirus and 
from Peloponnese to Crete. Particularly however it was naturalised 
as made-in Serres, since in Northern Greece was accomodated 
big number of refugees from the Asia Minor.

Mpougatsa does not fall short of popularity especially in Thessalonica, 
all these years. In 1917 is founded the Guild of  pastry of Thessalonica 
and two years afterwards it assembles 51 members, number 
not at insignificant.

Afterwards 1922, the distribution of bougatsa in the hellenic area 
is accelerated and her art develops. Today, despite the big historical 
way, bougatsa continue being a daily desirable dish with devotional 
partisans and, as it appears, her future appears so much rich 
just like her flavour.προσφύγων από τη Μικρά Ασία.
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Παραδοσιακή μπουγάτσα Σερρών

Mpougatsa Serres

Συστατικά: Βουτυράτη κρέμα με σιμιγδάλι και γάλα 
Ingredients: Cream

180 - 200 °C             40 min             500 gr 

500 gr - 20 items

by Yiannis Lucacos

Κωδ. προϊόντος: 16-0404
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Μπουγάτσα κρέμα

Mpougatsa cream

Συστατικά: Κρέμα    Ingredients: Cream

180 - 200 °C             40 min         225 gr 480 gr 650 gr 200gr 

225 gr - 40 items | 480 gr - 20 items
650 gr - 5 items | 1200gr - 7 items

Κωδ. προϊόντος: 16-0115
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Μπουγάτσα τυρί

Mpougatsa cheese

Συστατικά: Τυρί    Ingredients: Cheese

180 - 200 °C             40 min         225 gr 480 gr 650 gr 1200gr 

225 gr - 40 items | 480 gr - 20 items 
650 gr - 5 items | 1200gr - 7 items

Κωδ. προϊόντος: 16-0116
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Μπουγάτσα σπανάκι και τυρί

Mpougatsa spinach and cheese

Συστατικά: Σπανάκι, τυρί, κρεμμύδι
Ingredients: Spinach, cheese, onion

180 - 200 °C             40 min         225 gr 480 gr 650 gr 1200gr 

225 gr - 40 items | 480 gr - 20 items
650 gr - 5 items | 1200gr - 7 items

Μπουγάτσα κιμάς

Mpougatsa minced meat

Συστατικά: Κιμάς, μαϊντανός, κρεμμύδι, μπαχαρικά 
Ingredients: Minced meat, parsley, onion, spices

180 - 200 °C             40 min         225 gr 480 gr 650 gr 1200gr 

225 gr - 40 items | 480 gr - 20 items
650 gr - 5 items | 1200gr - 7 items

Κωδ. προϊόντος: 16-0130

Κωδ. προϊόντος: 16-0111
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Μπουγάτσα κιμάς

Mpougatsa minced meat

Συστατικά: Κιμάς, μαϊντανός, κρεμμύδι, μπαχαρικά 
Ingredients: Minced meat, parsley, onion, spices

180 - 200 °C             40 min         225 gr 480 gr 650 gr 1200gr 

Στριφτόπιτα σπανάκι

Twisted pie with spinach

Συστατικά: Σπανάκι, κρεμμύδι, μπαχαρικά, τυρί 
Ingredients: Spinach, onion, spices, cheese

180 - 200 °C             40 min             220 gr                40 min

35 items

Στριφτόπιτα τυρί

Twisted pie with cheese

Συστατικά: Τυρί     Ingredients: Cheese

180 - 200 °C             30 min          220 gr                   40 min

35 items

Στριφτόπιτα κρέμα

Twisted pie with cream

Συστατικά: Κρέμα     Ingredients: Cream

180 - 200 °C             30 min          220 gr                   40 min

35 items

Κωδ. προϊόντος: 16-0130

Κωδ. προϊόντος: 16-1026

Κωδ. προϊόντος: 16-1034

Κωδ. προϊόντος: 16-1024
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Χωριάτικα
Χωριάτικα: και εδώ η γενέτειρά τους είναι η Ελλάδα, με ιστορία που 
ξεπερνάει τα 3000 χρόνια. Οι πίτες είχαν σα βάση φύλλο από αλεύρι, 
ελαιόλαδο, νερό και αλάτι ενώ για γέμιση χρησιμοποιούσαν υλικά 
που υπάρχουν ακόμη και σήμερα σε αφθονία στην πατρίδα μας 
σπανάκι, πράσο, καυκαλίθρες διάφορα αρωματικά χόρτα, φέτα κλπ.

Το αποτέλεσμα ήταν να έχουν ένα πρόχειρο φαγητό νόστιμο, 
χορταστικό που μπορούσαν να το παίρνουν μαζί στο χωράφι 
ή στο βουνό και να τρώγεται χωρίς την ανάγκη αναθέρμανσης.

Traditional pies
They were born in Greece more than 3000 years ago. 
Pies have been made of a crust which is made of flour, olive oil, 
water and salt and the filling was made of ingredients, still found 
in abundance in our country, such as spinach, leek and kafkalithres 
(hartwort), culinary herbs, feta cheese etc.

The result; a tasty good and quick meal with no need to heat it up 
that people would take with them to the fields or the mountains.
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Τυρόπιτα χειροποίητη

Handmade cheese pie

Συστατικά: Φέτα, αγελαδινό τυρί, μυζήθρα
Ingredients: Feta cheese, cow’s cheese, mizithra cheese

180 - 200 °C             45 min         1800 gr                  45 min

5 items Κωδ. προϊόντος: 16-1018
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Σπανακόπιτα χειροποίητη

Handmade spinach and cheese pie

Συστατικά: Σπανάκι, τυρί
Ingredients: Spinach, cheese

180 - 200 °C             45 min         1800 gr                   45 min

5 items Κωδ. προϊόντος: 16-1019
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Χειροποίητη σπανακοτυρόπιτα βέργας

Handmade spinach and feta pie

Συστατικά: Φρέσκο σπανάκι, φέτα, φρέσκο
κρεμμύδι, φρέσκο πράσο 

Ingredients: Fresh spinach, feta cheese, fresh onion, fresh leek

185 - 200 °C             60 min         1900 gr                   

5 items Κωδ. προϊόντος: 15-1592
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Χειροποίητη κοτόπιτα βέργας

Handmade chicken pie

Συστατικά: Κοτόπουλο, πιπεριές, κίτρινο τυρί 
Ingredients: Chicken, green peppers, yellow cheese

185 - 200 °C             60 min         1900 gr                   

5 items Κωδ. προϊόντος: 15-1612
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Χειροποίητη σπανακοτυρόπιτα 24άρα

Handmade spimach and cheese pie

Συστατικά: Σπανάκι, φέτα, αγελαδινό τυρί, μυζήθρα
Ingredients: Spinach, feta cheese, cow’s cheese,

mizithra cheese

185 - 200 °C             45 min             1800 gr                45 min

5 items

Χειροποίητη τυρόπιτα 24άρα

Handmade cheese pie

Συστατικά: Φέτα, αγελαδινό τυρί, μυζήθρα
Ingredients: Feta cheese, cow’s cheese,

mizithra cheese

185 - 200 °C           45 min          1800 gr                   45 min

5 items

Κωδ. προϊόντος: 16-1019

Κωδ. προϊόντος: 16-1018
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Κολοκυθόπιτα

Pumpkin pie

Συστατικά: Κολοκύθι, σταφίδες
Ingredients: Pumpkin, raisins

185 - 200 °C           50-60 min          1280 gr               40 min

5 items

Κοτόπιτα

Chicken pie

Συστατικά: Τυρί, κοτόπουλο, μπέικον, πιπεριές
Ingredients: Cheese, chicken, bacon, green peppers

185 - 200 °C            50-60 min        1280 gr                 40 min

5 items

Κωδ. προϊόντος: 16-1320

Κωδ. προϊόντος: 16-0394
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Χωριάτικη πίτα σπανακοτύρι

Traditional pie spinach and cheese

Συστατικά: Σπανάκι, τυρί
Ingredients: Spinach, cheese

185 - 200 °C           35-40 min          1725 gr               45 min

5 items

Χωριάτικη πίτα κασέρι Αμφιλοχίας

Traditional pie kasseri cheese 

Συστατικά: Κασέρι Αμφιλοχίας
Ingredients: Kasseri cheese from Amphilochia

185 - 200 °C             35-60 min          1725 gr             40 min

5 items

Κωδ. προϊόντος: 16-0097

Κωδ. προϊόντος: 16-0124

30

XoriatikiZymi_Cataloque_275x306mm.indd   30 13/2/2019   2:03:12 μμ



Χωριάτικη τρίγωνη σπανακοτύρι

Triangle pie spinach and cheese

Συστατικά: Σπανάκι, τυρί
Ingredients: Spinach, cheese

185 - 200 °C           35-40 min          225 gr                  40 min

40 items

Χωριάτικη τρίγωνη τυρί

Traditional triangle pie cheese

Συστατικά: Τυρί
Ingredients: Cheese

185 - 200 °C           35-40 min          225 gr                 40 min

40 items

Κωδ. προϊόντος: 16-0407

Κωδ. προϊόντος: 16-0406
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Τριγωνάκια κιλού με κρέμα

Cream mini triangles kg

Συστατικά: Κρέμα
Ingredients: Cream

185 - 200 °C            30 min           50 gr                   

5 kg

Τριγωνάκια κιλού με τυρί

Cheese mini triangles kg

Συστατικά: Τυρί 
Ingredients: Cheese

185 - 200 °C             30 min          50 gr                   

5 kg

Τριγωνάκια κιλού με σπανακοτύρι

Spinach and cheese mini triangles kg

Συστατικά: Σπανάκι, τυρί 
Ingredients: Spinach, cheese

185 - 200 °C             30 min         50 gr                   

5 kg

Κωδ. προϊόντος: 16-0633

Κωδ. προϊόντος: 16-0622

Κωδ. προϊόντος: 16-0623
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Τριγωνάκια κιλού με τυρί

Cheese mini triangles kg

Συστατικά: Τυρί 
Ingredients: Cheese

Τριγωνάκια κιλού με σπανακοτύρι

Spinach and cheese mini triangles kg

Συστατικά: Σπανάκι, τυρί 
Ingredients: Spinach, cheese

Χειροποίητο τριγωνάκι με κοτόπουλο,
γκούντα και πιπεριές

Chicken mini triangles kg

Συστατικά: Τυρί γκούντα, κοτόπουλο, πιπεριές 
Ingredients: Gouda c heese, chicken,

green peppers

185 - 200 °C             30 min          50 gr                   

5 kg

Κωδ. προϊόντος: 16-0622

Κωδ. προϊόντος: 16-0623

Κωδ. προϊόντος: 15-1593
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Ζύμη σφολιάτας
Η σφολιάτα ξεκινάει την ιστορία της στη Γαλλία.

Έτσι έχουμε την γαλλική σφολιάτα, η οποία ξεχωρίζει για το μεγάλο 
όγκο της σε φυλλάρισμα και άρωμα. Δημοφιλείς σφολιάτες φτιάξανε 
επίσης οι Σκωτσέζοι, την επονομαζόμενη σκωτσέζικη, η οποία τυγχάνει 
και η πιο δημοφιλής στη χώρα μας. Ξεχωρίζει για την γευστικότητά 
της και τη μεγάλη διατηρησιμότητά της. 
Άλλη δημοφιλής σφολιάτα είναι η γερμανική, η οποία περιέχει εκτός 
από μαργαρίνη, βούτυρο και γάλα, με αποτέλεσμα να  είναι πάρα πολύ 
γευστική αλλά συγχρόνως και πολύ βαριά. Γι΄ αυτό χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά μόνο σε μίνι προϊόντα.

Puff pastry
Puff pastry stems from France. 

The french puff pastry is known for its airy, flaky texture and its aroma. 
Puff pastry has also been created by the Scottish; the so-called 
“scottish puff pastry” which is the most popular in our country 
because of its tastiness and ability to be long-preserved.
Another popular puff pastry is the german one which contains 
butter and milk apart from margarine and that makes it very tasty 
but heavy as well. That is why it is used in mini-size products only.

35

XoriatikiZymi_Cataloque_275x306mm.indd   35 13/2/2019   2:03:17 μμ



36

XoriatikiZymi_Cataloque_275x306mm.indd   36 13/2/2019   2:03:19 μμ



Πατητή με καπνιστό μπέικον Εν Ελλάδι,
μοτσαρέλα & κρέμα γάλακτος

Handmade with smoked bacon En Elladi,
mozzarella & whipping cream pie

Συστατικά: Καπνιστό μπέικον Εν Ελλάδι, μοτσαρέλα & κρέμα γάλακτος
Ingredients: Smoked bacon En Elladi, mozzarella & whipping cream

180 - 200 °C             20 min             240 gr                    60 min

25 items

by Yiannis Lucacos

Κωδ. προϊόντος: 16-1586
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Γραβιέρα Κρήτης

Crete Gruyere

Συστατικά: Γραβιέρα Κρήτης
Ingredients: Crete Gruyere

180 - 200 °C             30 min         250 gr                 30 - 35 min

35 items Κωδ. προϊόντος: 16-1487
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Γραβιεροπιτάκι Κρήτης

Crete Gruyere

Συστατικά: Γραβιέρα Κρήτης
Ingredients: Crete Gruyere

180 °C             20-25 min             50 gr                  15min

5 kg Κωδ. προϊόντος: 16-0530
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Πατητή αλλαντικών

Handmade ham and cheese pie

Συστατικά: Διπλό ζαμπόν, σάλτσα πίτσας, γκούντα
Ingredients: Double ham, pizza sauce, gouda cheese

180 - 200 °C             30 min         250 gr                 30 - 35 min

50 items

Tυρόπιτα Φιλαδέλφεια

Philadelphia cream cheese pie

Συστατικά: Τυρί Φιλαδέλφεια
Ingredients: Philadelphia cream cheese

180 - 200 °C             30 min         140 gr                 30 - 35 min

40 items

Κωδ. προϊόντος: 16-1488

Κωδ. προϊόντος: 16-1509

40

XoriatikiZymi_Cataloque_275x306mm.indd   40 13/2/2019   2:03:24 μμ



Τυρόπιτα βουτύρου

Butter cheese pie

Συστατικά: Τυρί, βούτυρο
Ingredients: Cheese, butter

180 - 200 °C             30 min         200 gr                30 - 35 min

40 items

Τυρόπιτα τρίγωνη

Cheese pie triangle

Συστατικά: Τυρί
Ingredients: Cheese

180 - 200 °C             30 min         180 gr                 30 - 35 min

40 items

Μπουρέκι

Boureki

Συστατικά: Τυρί
Ingredients: Cheese

180 - 200 °C             30 min         180 gr                 30 - 35 min

50 items

Κωδ. προϊόντος: 16-1022

Κωδ. προϊόντος: 16-1023

Κωδ. προϊόντος: 16-1008
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Λουκανικόπιτα Σερρών

Serres sausage pie

Συστατικά: Λουκάνικο
Ingredients: Sausage

180 - 200 °C             30 min         200 gr                 30 - 35 min

40 items Κωδ. προϊόντος: 16-0603
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Κασερόπιτα

Kasseri pie

Συστατικά: Κασέρι Π.Ο.Π., τυρί σκληρό, γκούντα
Ingredients: Kasseri cheese, hard cheese, gouda

180 - 200 °C            30 min          180 gr                 30 - 35 min

35 items

Σπέσιαλ ζαμπονοτυρόπιτα

Special ham and cheese pie

Συστατικά: Διπλό ζαμπόν, γκούντα, σάλτσα
Ingredients: Double ham, gouda, sauce

180 - 200 °C             30 min         200 gr                 30 - 35 min

35 items

Κωδ. προϊόντος: 16-1017

Κωδ. προϊόντος: 16-1021
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Tυρόπιτα

Cheese little pie

Συστατικά: Τυρί
Ingredients: Cheese

180 - 200 °C             30 min         30 gr                   30 - 35 min

5 kg

Λουκανικοπιτάκι

Sausage little pie

Συστατικά: Λουκάνικο
Ingredients: Sausage

180 - 200 °C             30 min         30 gr                   30 - 35 min

5 kg

Κωδ. προϊόντος: 16-0524

Κωδ. προϊόντος: 17-0011
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Κουλούρια & Πολύσπορα
Τα κουλούρια είναι σήμα κατατεθέν στην παραγωγή κάθε φούρνου…

Αν και δεν έχει κατοχυρωμένη ονομασία προέλευσης η ιστορία του ξεκινάει 
την εποχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας και εμφανίζεται στην Κωνσταντινούπολη 
και στη Θεσσαλονίκη. Η λέξη κουλούρι προέρχεται από τη βυζαντινή λέξη “κολλίκιον” 
που αναφέρεται σε πολλά βυζαντινά κείμενα.

Koulouria & Multigrain
Koulouria are a registered trademark production for each oven ...

Although not guaranteed designation of origin’s, their story begins in the
Byzantine Empire and appears to Istanbul and Thessaloniki. The word “koulouri” 
comes from the Byzantine word “kollikion” referring to many Byzantine texts.
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Με τυρί

With cheese

Συστατικά: Τυρί
Ingredients: Cheese

180 - 200 °C             30 min         215 gr                30 - 35 min

30 items

Με φιλαδέλφειa

With philadelphia

Συστατικά: Τυρί Φιλαδέλφεια
Ingredients: Philadelphia cheese 

180 - 200 °C             30 min         215 gr                30 - 35 min

30 items

Με τυρί - ζαμπόν

With cheese - ham

Συστατικά: Τυρί, ζαμπόν
Ingredients: Cheese, ham

180 - 200 °C             30 min         220 gr                  30 - 35 min

30 items

Κουρού

Kuru

Συστατικά: Μυζήθρα
Ingredients: Mizithra cheese

180 - 200 °C             30 min        190 gr               30 - 35 min

30 items

Κωδ. προϊόντος: 16-213

Κωδ. προϊόντος: 16-1577

Κωδ. προϊόντος: 16-1231

Κωδ. προϊόντος: 16-1041
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Με τυρί - ζαμπόν

With cheese - ham

Συστατικά: Τυρί, ζαμπόν
Ingredients: Cheese, ham

180 - 200 °C             30 min         220 gr                  30 - 35 min

Πολύσπορα φιλαδέλφεια γιαούρτι

Philadelphia & yogurt multigrain

Συστατικά: Τυρί, τυρί Φιλαδέλφεια, γιαούρτι
Ingredients: Cheese, Philadelphia cheese, yogurt

180 - 200 °C             20 min             180 gr                    40 min

30 items

Πολυσποράκι φιλαδέλφεια γιαούρτι

Little multigrain philadelphia & yogurt

Συστατικά: Τυρί, τυρί Φιλαδέλφεια, γιαούρτι
Ingredients: Cheese, Philadelphia cheese, yogurt

180 - 200 °C             20 min             1805 gr                  40 min

5 kg

Κωδ. προϊόντος: 16-1231

Κωδ. προϊόντος: 16-0449

Κωδ. προϊόντος: 16-0529
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Ζύμη πίτσας - Brioche
Η πίτσα είναι φαγητό αποτελούμενο από ψημένη ζύμη, και μείγμα λαχανικών 
ή και αλλαντικών. Υπάρχουν δύο βασικά είδη πίτσας, η ιταλική και η καναδική. 
Η ιταλική πίτσα έχει λεπτή ζύμη και συνήθως περιορισμένο αριθμό υλικών 
ανά πίτσα (πιο συγκεκριμένα εξαρτάται από τη φαντασία του μάγειρα) και είναι 
ατομική. Η καναδική έχει πιο χοντρή ζύμη και συνήθως έχει πληθώρα υλικών επάνω. 
Η καναδική υπάρχει κατά κανόνα σε τρία μεγέθη: ατομική, οικογενειακή 
(ή μεσαία) και γίγας.

Pitsa dough - Brioche
The pizza is a food consisting of baked dough and mix vegetables or charcuterie. 
There are two basic kinds of pizza, Italian and Canadian. The Italian pizza 
is thin-crust with usually limited number of materials per pizza (in particular 
depends on the imagination of the cook) and it is individual. The Canadian has 
thicker dough with a  variety of materials. The Canadian normally exist 
in three sizes: individual, family (or middle) and giant.
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Σκεπαστή πίτσα

Pizza covered

Συστατικά: Γκούντα, σάλτσας πίτσας, πιπεριά, αλλαντικά
Ingredients: Gouda, pizza sauce, green peppers, charcuterie

180 - 200 °C             20 min        1350 gr              35  min

3 items Κωδ. προϊόντος: 16-0239
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Φωλιά με φιλετίνια κοτόπουλο
με σως μουστάρδας & τυριών

Chicken fillets
with moustard & cheese sauce

Συστατικά: Φιλετίνια κοτόπουλο, σως μουστάρδας & τυριών
Ingredients: Chicken fillets, moustard & cheese sauce

180 °C             20 min             240 gr                  1 hrs

25 items Κωδ. προϊόντος: 16-1601
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Μεσογειακή πίτσα

Mediteranean pizza

Συστατικά: Φέτα, σάλτσα, γκούντα, πιπεριά. μανιτάρι
Ingredients: Feta, sauce, gouda, peppers, mushroom

180 °C             20 min          1550 gr               2 hrs

3 items Κωδ. προϊόντος: 16-1426

52

XoriatikiZymi_Cataloque_275x306mm.indd   52 13/2/2019   2:03:38 μμ



Πίτσα ταψί

Pitsa

Συστατικά: Ζαμπόν, γκούντα, πιπεριά | Ντεκόρ: Μπέικον
Ingredients: Ham, gouda cheese, green pepper | Decor: Bacon

180 °C             20 min          1550 gr               2 hrs

3 items Κωδ. προϊόντος: 16-0455
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Brioche πεϊνιρλι

Peinirli brioche

Συστατικά: Ζαμπόν, γκούντα, μπέικον, σάλτσα
Ingredients: Ham, gouda cheese, bacon, sauce

180 - 200 °C             25 min             270 gr                  2 hrs

30 items

Καλτσόνε

Calzone

Συστατικά: Ζαμπόν, γκούντα, μπέικον,
σάλτσα, μανιτάρια

Ingredients: Ham, gouda cheese, bacon,
sauce, mushrooms

180 - 200 °C             25 min         270 gr                  2 hrs

30 items

Κωδ. προϊόντος: 16-1028

Κωδ. προϊόντος: 16-1029
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Ζύμη κρουασάν
Γαλλικό κρουασάν: ξεχωρίζει η δομή στο ξυμάρι για τη μεγάλη κυψέλωση 
vπου παρουσιάζει και από το άρωμα βουτύρου που έχει.
Δανέζικο κρουασάν ή DANIS: κρουασάν διαφορετικού τύπου, αναπτύχθηκε στη Δανία. 
Χρακτηριστικό του είναι η χαμηλή κυψέλωση στη δομή του ζυμαριού και διατηρεί 
περισσότερο χρόνο τις ιδιότητές του μετά τη ψήσιμο. Θα το συνατήσουμε με διάφορες 
γεμίσεις φρούτων και κρέμας.  

Croissants dough
The products made of croissant dough and all of the products containing yeast, 
rise with the use of the yeast fungi regeneration. The yeast species called 
“saccharomyces” which is fed with oxygen and sugar is used in this case. 
The oxygen needed is taken from the humidity of the dough as well as by the 
dough fermentation chambers. The sugars it needs are taken from the dough. 
This procedure leads to the gas production that help the product rise.

The products are very sensitive and need gentle handling.
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Κρουασάν ζαμπόν γκούντα
με κρέμα γάλακτος

Croissant with ham, gouda cheese
& whipping cream

Συστατικά: Ζαμπόν, γκούντα, κρέμα γάλακτος
Ingredients: Ham, gouda cheese, whipping cream

185 - 200 °C             25 min         150 gr                 2 hrs

30 items Κωδ. προϊόντος: 16-1042
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Κρουασάν 4 τυριά
& καπνιστό μπέικον

4 cheeses & bacon croissant

Συστατικά: 4 τυριά, καπνιστό μπέικον, ρεγκάτο
Inredients: 4 cheeses, smoked bacon, regato

180 °C             20-25 min           260 gr                20 min

50 items Κωδ. προϊόντος: 16-1043
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Κρουασάν μαργαρίνης 120γρ

Margarine croissants 120gr

185 - 200 °C            20 min          120 gr             2 hrs

50 items

Μίνι κρουασάν μαργαρίνης

Mini margarine croissants

185 - 200 °C             20 min            25 gr                 2 hrs

9 kg

Κωδ. προϊόντος: 16-0471

Κωδ. προϊόντος: 16-1077
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Κρουασάν βουτύρου 80γρ

Butter croissant 80gr

185 - 200 °C             20 min            80 gr                 2 hrs

50 items

Μίνι κρουασάν βουτύρου

Mini butter croissants

185 - 200 °C             20 min            25 gr                 2 hrs

9 kg

Κωδ. προϊόντος: 16-1330

Κωδ. προϊόντος: 16-1734
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Μηλόπιτα

Apple pie

Συστατικά: Μήλο, καρύδι, κανέλα, σταφίδα
Ingredients: Apple, nut, cinnamon, raisins

185 - 200 °C            20 - 25 min          200 gr               2 hrs

30 kg

Μηλοπιτάκι

Little apple pie

Συστατικά: Μήλο, καρύδι, κανέλα, σταφίδα
Ingredients: Apple, nut, cinnamon, raisins

180 - 200 °C             20 min            45 gr                 30 -35 min

9 kg

Κωδ. προϊόντος: 16-0704

Κωδ. προϊόντος: 16-1085
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Μηλοπιτάκι

Little apple pie

Συστατικά: Μήλο, καρύδι, κανέλα, σταφίδα
Ingredients: Apple, nut, cinnamon, raisins

180 - 200 °C             20 min            45 gr                 30 -35 min

Νηστίσιμα - Lenten food

61

XoriatikiZymi_Cataloque_275x306mm.indd   61 13/2/2019   2:03:50 μμ



Φλογέρα πατάτα

Potato roll

Συστατικά: Πατάτα, μαϊντανός, μπαχαρικά
Ingredients: Potato, parsley, spices

185 - 200 °C           25 - 30 min         270 gr             35 mins

35 kg
Φλογέρα πράσσο

Leek roll

Συστατικά: Πράσο, μαϊντανός, μπαχαρικά
Ingredients: Leek, parsley, spices

185 - 200 °C           25 - 30 min         270 gr             35 mins

35 kg

Ταχινόπιτα

Sesame paste pie

Συστατικά: Ζάχαρη, ταχίνι
Ingredients: Sugar, sesame paste

185 - 200 °C           20 - 25 min         220 gr             35 mins

20 items

PRODUCT DURING BAKING

Puff pastry
Puff pastry contains a big quantity of margarine, that is oil 
mixed with water at the melting point. While baking the puff 
pastry in the oven, the oxygen found in margarine’s water 
“explodes”, trying to  relieve pressure. Due to the numerous 
layers of the puff pastry, many “explosions” are created, 
resulting in the desired expansion of layers.

The above mentioned procedure is called “EXPLOSION 

METHOD”.

Croissants - Brioches
The products made of brioche-croissant dough and all of the 
products containing yeast, rise with the use of the yeast fungi 
regeneration. The yeast species called “saccharomyces” which 
is fed with oxygen and sugar is used in this case. The oxygen 
needed is taken from the humidity of the dough as well as 
by the dough fermentation chambers. The sugars it needs 
are taken from the dough. This procedure leads to the gas 
production that help the product rise.

The products are very sensitive and need gentle handling.

Traditional pies
The traditional pies are inert doughs which are turing color 
due to dehydration undergoing in baking.

COMMENT: Remember “the cooking method is only 50% 
of success, the other 50% is when and how much should 
bake during the day as the products stand 2 hours 
on bougatsa warmer”.

*The time and temperature (baking and proofer) 
are indicative as this depends directly on the type 
of oven and the proofer.

Κωδ. προϊόντος: 16-0994

Κωδ. προϊόντος: 16-1033

Κωδ. προϊόντος: 16-0135
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PRODUCT DURING BAKING

Puff pastry
Puff pastry contains a big quantity of margarine, that is oil 
mixed with water at the melting point. While baking the puff 
pastry in the oven, the oxygen found in margarine’s water 
“explodes”, trying to  relieve pressure. Due to the numerous 
layers of the puff pastry, many “explosions” are created, 
resulting in the desired expansion of layers.

The above mentioned procedure is called “EXPLOSION 

METHOD”.

Croissants - Brioches
The products made of brioche-croissant dough and all of the 
products containing yeast, rise with the use of the yeast fungi 
regeneration. The yeast species called “saccharomyces” which 
is fed with oxygen and sugar is used in this case. The oxygen 
needed is taken from the humidity of the dough as well as 
by the dough fermentation chambers. The sugars it needs 
are taken from the dough. This procedure leads to the gas 
production that help the product rise.

The products are very sensitive and need gentle handling.

Traditional pies
The traditional pies are inert doughs which are turing color 
due to dehydration undergoing in baking.

COMMENT: Remember “the cooking method is only 50% 
of success, the other 50% is when and how much should 
bake during the day as the products stand 2 hours 
on bougatsa warmer”.

*The time and temperature (baking and proofer) 
are indicative as this depends directly on the type 
of oven and the proofer.

PRODUCT HANDLING

Items needed for the handling-baking  
of dough products:

1. Freezer
2.   Oven
3.   Proofer
4.   Timekeeper
5.   Thermometer
6.   Spatulas
7.   Knife
8.   Brush
9.   Ovenware gloves
10. Shelf
11. Pie warmer

Types of ovens:
1.   Deck oven
2.   Convection oven
3.   Rotary convection oven
4.   Wood-fired oven

Proofer
A “proofer” is the baking chamber (regardless of size)  
in which heat and humidity are produced so that products 
(brioche, croissants etc.) containing yeast, can rise.

GENERAL GUIDELINES - KEY POINTS 
1. Defrosted products shall not be thawed
2. All products must be placed in the oven after conservation 
 and not from freezing
3. Products withstand up to 2-3 hours in bougatsa warmer
4. The time and temperature (baking and proofer) are indicative 
 as it depends directly on the type of oven and the proofer
5. We are careful how much cook for 2 reasons:
 1st so we can have as freshest products possible
 2nd for not having many disasters
6. We change places the products on the bougatsa warmer
 often so that the client get to know all our products
7. Do not forget that when we put products from frozen
 in the oven:
 1st alter product quality
 2nd consume more energy as the product needs 
 more time to cook

!
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www.xoriatiki-zimi.gr

Serres

Factory
+30 23210 97400

Larissa

+30 2410 575509

Athens

+30 210 2464930
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