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Allergens are those present in the ingredients, good non-contamination practices are respected during processing, but it is not possible

to exclude any cross-contamination between the di�erent �avors during the sale. Allergic people are responsible for their consumption,

as they are present in the shop: gluten, milk, soy, peanuts, nuts, eggs.

Vegan Friendly Icon by Peepal Farm Foundation used under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Arachide Salato Γάλα Φιστίκια Σόγια

Bacio con Nocciole Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Συστατικά: επανυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, πλήρες γάλα, φρέσκια κρέμα, ζάχαρη, βούτυρο κακάο, φουντούκια, πολτός βατόμουρου, πρωτεΐνες γάλακτος, μαλτοδεξτρίνες,

δεξτρόζη, πάστα κακάο, γλυκόζη, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων. ηλιέλαιο, σκόνη ορού γάλακτος, βουτυρόγαλα σε
σκόνη, σταθεροποιητές: αλεύρι χαρουπιών, κόμμι γκουάρ, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, κόμμι ξανθάνης, καραγενάνη, γαλακτωματοποιητές: λεκιθίνη σόγιας, λεκιθίνη ηλίανθου. γεύσεις,

ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο. άμυλο.

Bacio Ruby Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Συστατικά: πλήρες γάλα, επανυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, ζάχαρη, φρέσκια κρέμα γάλακτος, αλεύρι σίτου, φυτικά έλαια και λίπη (φοίνικα, κράμβη, ηλίανθος), πρωτεΐνες
γάλακτος, μαλτοδεξτρίνη, δεξτρόζη, φουντούκια, σκόνη κακάο με χαμηλά λιπαρά, σιρόπι γλυκόζης, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, σακχαρικοί εστέρες
λιπαρών οξέων. αυγά, σταθεροποιητές: αλεύρι χαρουπιών, κόμμι γκουάρ, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη. σκόνη ορού γάλακτος, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, ανυψωτικά μέσα:

όξινο ανθρακικό αμμώνιο, όξινο ανθρακικό νάτριο, τρυγικό μονοκάλιο. αλάτι, κανέλα, αρώματα, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο

Biscottino Σόγια Γάλα Αυγό ;Ξηροί
Καρποί

Γλουτένη

Brownie (Tortino al cioccolato) Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Αυγό Γλουτένη

Συστατικά: ενυδατωμένο αποκορυφωμένο γάλα, ζάχαρη, πλήρες γάλα, φρέσκια κρέμα γάλακτος, σιρόπι γλυκόζης, σκόνη κακάο με χαμηλά λιπαρά, χυμός και πολτός μαύρου
κερασιού, πρωτεΐνες γάλακτος, αυγά, σκόνη κακάου, δεξτρόζη, πάστα κακάου, αλεύρι σίτου, βούτυρο, πεκάν, φρουκτόζη, μαλτοδεξτρίνες, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων, λεκιθίνη σόγιας, σταθεροποιητές:  καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, κόμμι τάρα, κόμμι γκουάρ,

αλεύρι χαρουπόσπορου, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο, πυκνωτικά: πηκτίνη, καραγενάνη. διαιτητικές ίνες, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, βούτυρο κακάο,

εκχύλισμα φραγκοστάφυλου, συντηρητικό: σορβικό κάλιο. αλάτι, γεύσεις.

Brownie all'amarena Γάλα Αυγό Σόγια Γλουτένη ;Ξηροί
Καρποί

Συστατικά: ενυδατωμένο αποκορυφωμένο γάλα, ζάχαρη, φρέσκια κρέμα γάλακτος, πλήρες γάλα, φρέσκια ρικότα (ορός γάλακτος προβάτου και πλήρες πρόβειο γάλα (1%), αλάτι),
πάστα κακάο, αλεύρι σίτου, δεξτρόζη, πρωτεΐνη γάλακτος, ηλιέλαιο , μαλτοδεξτρίνη, βούτυρο, γλυκόζη, αρωματικές ύλες, βύνη (εκχύλισμα βύνης κριθαριού, καραμελωμένο αλεύρι
βύνης, αλεύρι δημητριακών (σιτάρι, κριθάρι, βύνη), φρουκτόζη, γαλακτωματοποιητές: μονογλυκερίδια και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων. μέλι,
σταθεροποιητές: αλεύρι από σπόρους χαρουπιού, κόμμι γκουάρ, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, κόμμι ξανθάνης, καραγενάνη. κρόκο αυγού, αλάτι, άμυλο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη
σόγιας. βανιλίνη, μαγιά, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο.

Cannolo Siciliano Γάλα Σόγια Γλουτένη Αυγό

Castagna Γάλα



Συστατικά: επανενυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, πλήρες γάλα, ζάχαρη, φρέσκια κρέμα γάλακτος, φράουλες, αλεύρι (αλεύρι σίτου, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρος, νιασίνη,

θειαμίνη), πρωτεΐνες γάλακτος, ανάμεικτα μούρα (βατόμουρα, βατόμουρα, βατόμουρα, κόκκινη σταφίδα, φραγκοστάφυλο), γλυκόζη σιρόπι, μαλτοδεξτρίνη, δεξτρόζη, φυτικά λίπη
(φοίνικα), σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, οξικοί εστέρες μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες σακχαρόζης
λιπαρών οξέων. αλεύρι σίτου ολικής αλέσεως, σταθεροποιητές: κόμμι χαρουπιού, κόμμι γκουάρ, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, καραγενάνη. σκόνη κουάρκ, οξινιστές: κιτρικό
οξύ; Συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, ανυψωτικά μέσα: ανθρακικό νάτριο, μηλικό οξύ. άμυλο καλαμποκιού, αρωματικές ύλες, αλάτι, πυκνωτικό: πηκτίνη. 

Cheesecake con frutti rossi Γάλα Γλουτένη

Cioccolato all'Arancia Γάλα Σόγια

Cioccolato Bianco e Frutti esotici Γάλα Σόγια

Συστατικά: επανυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, πλήρες γάλα, ζάχαρη, φρέσκια κρέμα, άπαχη σκόνη κακάο, πρωτεΐνη γάλακτος, δεξτρόζη, πάστα κακάο, γλυκόζη,

μαλτοδεξτρίνη, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων, λεκιθίνη σόγιας , σταθεροποιητές: κόμμι χαρουπιού,

κόμμι γκουάρ, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη. φυσικό άρωμα βανίλιας, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο.

Cioccolato con Cioccolato Belga Γάλα Σόγια

Συστατικά: νερό, ζάχαρη, χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά σκόνη κακάο, μαύρη σοκολάτα (κακάο min.72%) (κακαόμαζα, ζάχαρη, χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά σκόνη κακάο,

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, φυσικό άρωμα βανίλιας), σκόνη κακάο, φρουκτόζη, αφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης, διαιτητικές ίνες, σταθεροποιητές: καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη,

υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, κόμμι tara, καραγενάνη. γαλακτωματοποιητές: σακχαρικοί εστέρες λιπαρών οξέων. αλάτι.

Cioccolato Fondente con cioccolato al
72% (senza latte)

Vegan Σόγια

Συστατικά: επανυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, πλήρες γάλα, ζάχαρη, φρέσκια κρέμα, φουντούκια, σκόνη κακάο με χαμηλά λιπαρά, φυτικό λίπος (ηλίανθος), πρωτεΐνες
γάλακτος, μαλτοδεξτρίνες, δεξτρόζη, γλυκόζη, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες όξινης σακχαρόζης λίπος ; πάστα κακάο, σταθεροποιητές: αλεύρι
χαρουπιών, κόμμι γκουάρ, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη. βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας; γεύσεις, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο.

Cioccotella Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Συστατικά: πλήρες γάλα, επανενυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, ζάχαρη, φρέσκια κρέμα γάλακτος, αποξηραμένη καρύδα, πρωτεΐνη γάλακτος, μαλτοδεξτρίνη, δεξτρόζη, σιρόπι
γλυκόζης, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων. γλυκόζη, σταθεροποιητές: αλεύρι χαρουπιών, κόμμι γκουάρ,

καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη. γεύσεις, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο.

Cocco Γάλα

Crema Γάλα Αυγό Σόγια

Crema all'Arancia con Croccantino
al Cioccolato

Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Crema Catalana Αυγό Γάλα

Συστατικά: επανυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, πλήρες γάλα, φρέσκια κρέμα γάλακτος, ζάχαρη, κρόκος αυγού, πρωτεΐνες γάλακτος, 100% καφές Arabica, μαλτοδεξτρίνη,

δεξτρόζη, γλυκόζη, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων, σταθεροποιητές: σπόροι αλεύρι χαρούπι, κόμμι γκουάρ,

καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη. ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο.

Crema di Ca�è 100% Arabica Γάλα Αυγό

Συστατικά: επανυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, πλήρες γάλα, φρέσκια κρέμα, ζάχαρη, φιστίκια, πρωτεΐνες γάλακτος, σμέουρα, σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη, δεξτρόζη,

ηλιέλαιο, αφυδατωμένη γλυκόζη, πηκτικά: αδιπικό ακετυλιωμένο άμυλο, πηκτίνες, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερικά λιπαρά, σακχαρικοί εστέρες λιπαρών οξέων. λευκή
σοκολάτα (ζάχαρη, βούτυρο κακάο, πλήρες γάλα σε σκόνη, αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, γαλακτωματοποιητές: λεκιθίνη σόγιας), συντηρητικό: σορβικό κάλιο. σταθεροποιητές:

κόμμι γκουάρ, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, κόμμι χαρουπιού. αρωματικές ύλες, φασόλια βανίλιας, γλυκό αλάτι Cervia, χρώματα: ριβοφλαβίνη, β-καροτίνη, κουρκουμίνη, κοχινέλα,

καροτίνες. εκχύλισμα σαφράν, αλάτι, αντιοξειδωτικό: τοκοφερόλη, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο.

Crema vaniglia allo za�erano con
salsa ai lamponi e pistacchi salati

Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Cremino Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια



Συστατικά: επανυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, πλήρες γάλα, ζάχαρη, φρέσκια κρέμα, ποικιλία φουντουκιού "Tonda Gentile Trilobata", βούτυρο κακάο, πλήρες γάλα σε σκόνη,

φυτικά λιπαρά (ηλίανθος), πρωτεΐνη γάλακτος, μαλτοδεξτρίνη, φουντούκια, σκόνη κακάο με χαμηλά λιπαρά, δεξτρόζη, ηλιέλαιο υψηλής περιεκτικότητας σε ελαϊκό οξύ, γλυκόζη,

γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων, σταθεροποιητές: αλεύρι χαρουπιών, κόμμι γκουάρ, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη.

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας; αρωματικές ύλες, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ηλίανθου; ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο.

Καρποί

Cremino al Pistacchio Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Cremoso alla Nocciola ;Ξηροί
Καρποί

Γάλα Σόγια

Cuore Croccante Σόγια Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Συστατικά: επανενυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, πλήρες γάλα, ζάχαρη, φρέσκια κρέμα, φιστίκια, σιρόπι γλυκόζης, πρωτεΐνες γάλακτος, βούτυρο κακάο, μαλτοδεξτρίνες,

δεξτρόζη, πάστα κακάο, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων, λεκιθίνη σόγιας. λίπος γάλακτος, σταθεροποιητές:

πηκτίνη, κόμμι γκουάρ, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, αλεύρι χαρουπιών. αρωματικές ύλες, μαγειρική σόδα, πηκτικά: άγαρ άγαρ, καραγενάνη; μούρα βανίλιας, αλάτι, βαφές: ριβοφλαβίνη, β-

καροτίνη, θειώδες αμμώνιο καραμέλας, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ.

Dolce Salato Γάλα Σόγια Φιστίκια

Dulce de Leche Γάλα

Fiordilatte Γάλα

Συστατικά: φράουλες, νερό, ζάχαρη, δεξτρόζη, γλυκόζη, φρουκτόζη, ζάχαρη από λευκό ζαχαροκάλαμο, σταθεροποιητές: κόμμι γκουάρ, κόμμι ξανθάνης, καραγενάνη,

γαλακτωματοποιητές: εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων, μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων. μαλτοδεξτρίνη, άμυλο, σταθεροποιητές: κόμμι tara, κόμμι χαρουπιού.

Fragola Vegan

Frutti di Bosco Vegan

Συστατικά: επανυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, πλήρες γάλα, ζάχαρη, φρέσκια κρέμα, βούτυρο κακάο, αμύγδαλα, ηλιέλαιο, σκόνη ορού γάλακτος, σιρόπι γλυκόζης, πρωτεΐνες
γάλακτος, καραμελωμένη ζάχαρη, μαλτοδεξτρίνη, φιστίκια Αιγίνης, δεξτρόζη, κουκουνάρι, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέα, σακχαρικοί εστέρες λιπαρών
οξέων, λεκιθίνη ηλίανθου, λεκιθίνη σόγιας. πυκνωτικό: άγαρ άγαρ, σταθεροποιητές: κόμμι γκουάρ, κόμμι χαρουπιού, καραγενάνη. αλατισμένο βούτυρο, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη,

αλάτι, αφυδατωμένη γλυκόζη, αρωματικές ύλες, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, βαφές: διοξείδιο του τιτανίου, οξείδιο του σιδήρου. ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο.

GIOELIA Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Lampone Vegan

Lampone e Mirtillo Vegan

Συστατικά: νερό, φυσικός χυμός λεμονιού, ζάχαρη, δεξτρόζη, γλυκόζη, μαλτοδεξτρίνη, σταθεροποιητές: κόμμι ξανθάνης, κόμμι γκουάρ, καραγενάνη. άμυλο, γαλακτωματοποιητής: μονο
και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, σταθεροποιητής: κόμμι χαρουπιού.

Limone Vegan

Malaga Αυγό Γάλα Θειώδη ;Ξηροί
Καρποί

Συστατικά: πολτός μάνγκο, νερό, ζάχαρη, δεξτρόζη, γλυκόζη, σταθεροποιητές: κόμμι ξανθάνης, κόμμι γκουάρ, καραγενάνη, κόμμι tara, κόμμι χαρουπιού. φρουκτόζη, ζάχαρη από λευκό
ζαχαροκάλαμο, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων. άμυλο, μαλτοδεξτρίνη.

Mango Vegan



Melagrana Vegan

Melone Vegan

Συστατικά: νερό, πεπόνι, ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, δεξτρόζη, φρουκτόζη, φυτικές ίνες, μαλτοδεξτρίνη, άμυλο, αφυδατωμένος χυμός πεπονιού, γεύσεις, σταθεροποιητές: κόμμι ξανθάνης,

κόμμι γκουάρ, καραγενάνη. οξινιστής: κιτρικό οξύ, γαλακτωματοποιητής: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, βαφές: κουρκουμίνη, εκχύλισμα πάπρικας, annatto.

Melone e Ibiscus Vegan

Menta e Cioccolato Σόγια Γάλα

Συστατικά: ενυδατωμένο αποκορυφωμένο γάλα, πλήρες γάλα, φρέσκια κρέμα γάλακτος, ζάχαρη, φυτικά έλαια και λίπη (φοίνικας, ηλίανθος, καρύδα), αλεύρι σίτου, παστεριωμένος
κρόκος αυγού, πρωτεΐνη γάλακτος, Κρασί Marsala (περιέχει θειώδη άλατα), πάστα κακάου , μαλτοδεξτρίνες, δεξτρόζη, αλκοόλη, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, σακχαρικοί εστέρες λιπαρών οξέων, λεκιθίνη σόγιας. γλυκόζη, σιρόπι γλυκόζης, σταθεροποιητές: κόμμι γκουάρ, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, άγαρ-άγαρ, αλεύρι σπόρων
χαρουπιού, αρωματικές ύλες, αλάτι, σκόνη κακάο χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, βούτυρο κακάο, χρωστικές ουσίες: β-καροτένιο· ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό
νάτριο, συντηρητικό: σορβικό κάλιο..

Millefoglie Γλουτένη Γάλα Αυγό Σόγια Θειώδη

Montebianco ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

Συστατικά: επανυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, πλήρες γάλα, ζάχαρη, φρέσκια κρέμα, ποικιλία φουντουκιού "Tonda Gentile Trilobata", πρωτεΐνες γάλακτος, μαλτοδεξτρίνες,

δεξτρόζη, γλυκόζη, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων, σταθεροποιητές: καρόμπ αλεύρου σπόροι, κόμμι γκουάρ,

καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη. ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο.

Nocciola Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Συστατικά: ενυδατωμένο αποκορυφωμένο γάλα, πλήρες γάλα, φρέσκια κρέμα γάλακτος, ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, πρωτεΐνη γάλακτος, μαλτοδεξτρίνη, δεξτρόζη,

γαλακτωματοποιητές: μονογλυκερίδια και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων. φυτικά λίπη (φοίνικας), άμυλο καλαμποκιού, σταθεροποιητές: καραγενάνη,

αλεύρι χαρουπιού, κόμμι γκουάρ, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη. καραμελωμένη ζάχαρη, αρωματικές ύλες, πυκνωτικό: ακετυλιωμένο αδιπικό διαμίδιο. άλας, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ,

διττανθρακικό νάτριο.

Panna Cotta con Caramello Γάλα

Panna montata Γάλα

Pesca e Mango Vegan

Συστατικά: νερό, ροδάκινα, ζάχαρη, δεξτρόζη, διαιτητικές ίνες, φρουκτόζη, σιρόπι αφυδατωμένης γλυκόζης, οξινιστής: κιτρικό οξύ, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών
οξέων, εστέρες προπανοδιόλης λιπαρών οξέων, άλατα ασβεστίου λιπαρών οξέων, σταθεροποιητές: καρβοξυμεθυλικό κύτταρο του γκουάρ, αρωματικές ύλες, βαφές: αφυδατωμένο
εκχύλισμα σαμπούκου, βήτα καροτίνη, ριβοφλαβίνη.

Pesca e Rosa Vegan

Pinolata Γάλα

Συστατικά: επανυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, πλήρες γάλα, ζάχαρη, φρέσκια κρέμα γάλακτος, φιστίκια, πρωτεΐνες γάλακτος, μαλτοδεξτρίνες, δεξτρόζη, γλυκόζη,

γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων, σταθεροποιητές: κόμμι χαρουπιού, κόμμι γκουάρ, καρβοξύμης ; γλυκό αλάτι Cervia,

ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο, βαφές: σύμπλοκα χαλκού χλωροφύλλης, εκχύλισμα κουρκουμά.

Pistacchio con pesto di Pistacchi Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Συστατικά: φρέσκια ρικότα (ορός γάλακτος προβάτου και πλήρες πρόβειο γάλα, αλάτι), ενυδατωμένο αποκορυφωμένο γάλα, ζάχαρη, πλήρες γάλα, φρέσκια κρέμα γάλακτος, σύκα,

δεξτρόζη, πρωτεΐνες γάλακτος, μαλτοδεξτρίνες, μέλι, γλυκόζη, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια όξινων λιπών, εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων, σταθεροποιητές: κόμμι

Ricotta e Fichi Caramellati Γάλα



Special Ice Cream

Slush

ξανθάνης, κόμμι γκουάρ, καραγενάνη, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, αλεύρι από σπόρους χαρουπιού. ξύσμα λεμονιού, άμυλο, βανιλίνη, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό
νάτριο.

Συστατικά: επανενυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, πλήρες γάλα, φρέσκια κρέμα γάλακτος, αμύγδαλα, ζάχαρη, φιστίκια, πρωτεΐνες γάλακτος, μαλτοδεξτρίνες, δεξτρόζη,

γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες σακχαρόζης λιπαρών οξέων. γλυκόζη, αλάτι, σταθεροποιητές: αλεύρι χαρουπιών, κόμμι γκουάρ,

καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη. Φυσικό χρώμα: σύμπλοκα χαλκού χλωροφύλλης, εκχύλισμα κουρκουμά. φυσικό εκχύλισμα βανίλιας, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο.

Siciliana Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Συστατικά: επανυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, πλήρες γάλα, φρέσκια κρέμα γάλακτος, ζάχαρη, πρωτεΐνη γάλακτος, κακάο μάζα, μαλτοδεξτρίνη, δεξτρόζη, βούτυρο κακάο,

γλυκόζη, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες λιπαρού οξέος σακχαρικού οξέος, σταθεροποιητές: κόμμι χαρουπιού , κόμμι γκουάρ,

καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη. γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας; άρωμα, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο.

Stracciatella Γάλα Σόγια

Συστατικά: επανενυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, πλήρες γάλα, ζάχαρη, φρέσκια κρέμα γάλακτος, lady�ngers (αυγά, αλεύρι μαλακού σίτου, ζάχαρη, μέλι), 100% καφές Arabica,

πρωτεΐνη γάλακτος, σκόνη κακάο χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, μαλτοδεξτρίνη, δεξτρόζη, γλυκόζη, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες
σακχαρόζης λιπαρών οξέων, σταθεροποιητές: αλεύρι χαρουπιών, κόμμι γκουάρ, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο.

Tiramisù Bianco Γλουτένη Γάλα Αυγό

Yogurt bianco Γάλα

Yogurt greco con miele e semi Γάλα Σουσάμι

Συστατικά: ελληνικό γιαούρτι, επανενυδατωμένο αποβουτυρωμένο γάλα, ζάχαρη, πλήρες γάλα, φρέσκια κρέμα, σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, δεξτρόζη, πουρές maracuja, πολτός
μάνγκο, πρωτεΐνη γάλακτος, μαλτοδεξτρίνη, ζάχαρη από λευκό ζαχαροκάλαμο, γαλακτωματοποιητές: μονο και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, σακχαρόζη εστέρες λιπαρών οξέων,

σταθεροποιητές: κόμμι γκουάρ, κόμμι ξανθάνης, καραγενάνη, αλεύρι χαρουπιών, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, κόμμι απόβαρο. άμυλο, πηκτικά: τροποποιημένο άμυλο, άγαρ-άγαρ,

ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, διττανθρακικό νάτριο, χρωστική: καροτίνη. αρωματικές ύλες, συντηρητικό: σορβικό κάλιο.

Yogurt Greco Mango e Maracuia Γάλα

Yogurt Soft Γάλα

Zabaione Γάλα Αυγό Θειώδη

Granita alla Siciliana alla Fragola Vegan

Granita alla Siciliana con
Mandorle

;Ξηροί
Καρποί

Vegan

Granita alla Siciliana con Cacao e Vegan Σόγια



Biccherini, Cakes, Voluté, Cups, Minuetti

Cioccolato

Granita alla Siciliana con Limone Vegan

Granita alla Siciliana con more di
Gelso

Vegan

Bicchierino Biscottino Γλουτένη Γάλα Αυγό ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Bicchierino Crema e Frutti Rossi Γάλα Αυγό

Bicchierino Cremino Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Bicchierino Cremino al Pistacchio Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Bicchierino Cuore Croccante Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια Θειώδη

Bicchierino Dolce e Salato Φιστίκια Γάλα Αυγό Σόγια

Bicchierino gelato Ca�è con
cioccolato

Γάλα Αυγό ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Bicchierino gelato Cheesecake ai
Frutti di bosco

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

Bicchierino Gianduiotto Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Bicchierino Panna Cotta e
Caramello

Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Bicchierino Siciliana Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Bicchierino Tiramisù Bianco Γλουτένη Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Chantilly alla crema (vaniglia) con
frutti rossi

Γλουτένη Αυγό Γάλα



frutti rossi

Minuetto Dulce de Leche Γλουτένη Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Γάλα

Minuetto Millefoglie con sfoglia e
frutti rossi

Γλουτένη Αυγό Γάλα

Minuetto Zabaione e Croccante Γάλα Αυγό ;Ξηροί
Καρποί

Pandoro semifreddo Γλουτένη Γάλα Αυγό Φιστίκια Σόγια Θειώδη

;Ξηροί
Καρποί

Tazza Golosa al mascarpone Σόγια Γάλα Αυγό Γλουτένη ;Ξηροί
Καρποί

Φιστίκια

Tazza Millefoglie con frutti rossi Γλουτένη Αυγό Γάλα

Tazza semifreddo Biscottino Γλουτένη Γάλα Αυγό ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Tazza semifreddo Esotica Γλουτένη Γάλα Σόγια Αυγό

Tazza Semifreddo Tiramisù
Classico ( senza alcool)

Γλουτένη Αυγό Γάλα

Torta Cannolo Siciliano con ricotta,
pere e cioccolato

Γλουτένη Γάλα Θειώδη Αυγό

Torta Chantilly alla Nocciola Γλουτένη Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια Αυγό

Torta Cheesecake al Cioccolato Γλουτένη Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Torta Cheesecake al mango Γλουτένη Γάλα

Torta Cheesecake al mango con
maracuia

Γλουτένη Γάλα

Torta Cheesecake al Pistacchio Γλουτένη Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Torta Crema vaniglia e Cheesecake
ai frutti di bosco

Γλουτένη Γάλα Αυγό

Torta Cremino Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια



Torta di gelato alla nocciola
ricoperta di cioccolato al gianduia e
nocciole

Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Torta Gelato Chantilly alla Crema
e Frutti di Bosco

Γλουτένη Γάλα Αυγό

Torta Gelato Cheesecake con frutti
rossi

Γλουτένη Γάλα

Torta gelato con Pistacchio e Crema
all'arancia con Croccantino al
cioccolato

Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Αυγό

Torta Gelato Crema Catalana Γάλα Γλουτένη Αυγό

Torta Gelato Cremino al Pistacchio Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Torta gelato Cremino e Cioccotella Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια Γλουτένη

Torta Gelato Cuore Croccante e
Cioccolato

Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Torta Gelato Panna e Nocciola ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια Γάλα

Torta Gioelia Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Torta Golosa Γλουτένη Γάλα Αυγό ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Torta Pistacchio e Cioccolato bianco Γλουτένη Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Torta Ruby Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Torta Semifreddo al Dulce de Leche Γλουτένη Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Torta Semifreddo Millefoglie con
Frutti Rossi

Γλουτένη Γάλα Αυγό

Torta Semifreddo Tiramisù Classico
( senza alcool)

Γλουτένη Γάλα Αυγό



Pastry

Volutè allo Zabaione e Cioccolato Γλουτένη Γάλα Αυγό ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Volutè Chantilly Crema e Vaniglia
con Frutti rossi

Γλουτένη Γάλα Αυγό

Volutè Cheesecake ai Frutti Rossi Γάλα Γλουτένη

Volutè Cheesecake ai Frutti Tropicali Γλουτένη Γάλα

Volutè Cheesecake al Cioccolato Γάλα Σόγια Γλουτένη ;Ξηροί
Καρποί

Volutè Cheesecake al Pistacchio Γλουτένη Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Volutè Cioccolato Bianco e Frutti
Esotici

Γάλα Αυγό Σόγια Γλουτένη

Volutè Crema Catalana Γλουτένη Γάλα Αυγό

Volutè Cremoso alla Nocciola Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Γάλα Αυγό

Volutè Dulce de Leche Γλουτένη Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Volutè Gioelia Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Volutè Nocciola con cioccolato e
meringa

Γλουτένη Γάλα Αυγό ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Babà alla Crema e Gianduia Γλουτένη Γάλα Αυγό ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Babà alla Crema Pasticcera e
Amarene

Γλουτένη Γάλα Αυγό

Babà alla Crema Pasticcera e
Pistacchio

Γλουτένη Γάλα Αυγό ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Brownies Γλουτένη Γάλα Αυγό Σόγια ;Ξηροί
Κ ί



Brownies Καρποί

Ca�è espresso ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

Ca�è speciali Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Cannoli Siciliani alla Gianduia Γλουτένη Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια Αυγό Αυγό

Cannolo siciliano al pistacchio Γλουτένη Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Αυγό Αυγό

Cannolo Siciliano alla Nocciola Γλουτένη Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Αυγό

Cannolo Siciliano alla vaniglia Γλουτένη Γάλα Αυγό Αυγό

Cannolo siciliano classico Γλουτένη Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια Αυγό Αυγό

Chocup (coppe in cialda con
cioccolato)

Γλουτένη Γάλα Αυγό Φιστίκια Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Cioccolata Calda Γάλα Σόγια

Cookies Γλουτένη Γάλα Αυγό ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Crepes Γλουτένη Γάλα Αυγό

Delizia al Caramello salato Γλουτένη Γάλα Αυγό Φιστίκια Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Gaufre Γλουτένη Γάλα Αυγό

Pro�tterol Γλουτένη Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Smoothie Vegan

Tartellette al dulce de leche Γλουτένη Αυγό Γάλα

Tartellette al Gianduia Γλουτένη Αυγό ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια Γάλα

Tartellette al Pistacchio Γλουτένη Αυγό ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια Γάλα



Extras

Tartellette alla Crema Γλουτένη Γάλα Αυγό

Tenerina al Cioccolato Γλουτένη Γάλα Αυγό Σόγια

Tiramisù Γλουτένη Γάλα Αυγό

Torta Cheesecake con Frutti di Bosco Γλουτένη Γάλα Αυγό

Torta di mele- ricetta della nonna Γλουτένη Γάλα Αυγό

Zabaione caldo Γάλα Αυγό

Arachidi Dolci e Salate Φιστίκια

Arrotolato al cioccolato Gioelia Γλουτένη Αυγό Σόγια Γάλα

Cacao ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

Chocup Γλουτένη Γάλα Αυγό ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Cialde arrotolate croccanti Γλουτένη Γάλα Αυγό Σόγια

Coni con farina di riso Σόγια

Coni e decorazioni in cialda classica Γλουτένη Αυγό Γάλα Σόγια

Cono arrotolato cioccolato Gioelia Γλουτένη Γάλα Αυγό Σόγια

Cono Black Pistacchio Γλουτένη Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Cono pralinato Cocco Γλουτένη Γάλα Αυγό Σόγια

Cono pralinato Color Γλουτένη Γάλα Αυγό Σόγια

Cono pralinato Granella Γλουτένη Γάλα Αυγό Σόγια ;Ξηροί
Καρποί



Cono pralinato Rock Γλουτένη Γάλα Αυγό Σόγια

Cremoso al cioccolato Fondente
Gioelia

Γάλα Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Cremoso al pistacchio Gioelia Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Cremoso alla gianduia Gioelia ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

Cremoso bianco Gioelia Γάλα

Cremoso gusto Gioelia (caramello
salato)

Γάλα

Farina di Cocco Vegan

Gocce cioccolato fondente Σόγια

Lenti al cioccolato Γάλα Σόγια

Minimix - Riso so�ato al cioccolato Γάλα Σόγια

Nocciole intere o in granella ;Ξηροί
Καρποί

Pistacchi interi e in granella ;Ξηροί
Καρποί

Polpa di Mango ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

Salsa alla Fragola Vegan

Topping al Dulce de leche Γάλα

Variegato amarena ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

Vasetto Amarene in sciroppo Θειώδη

Vasetto Caramello salato Γάλα

Vasetto Cremoso al cioccolato Σόγια ;Ξηροί
Καρποί

Γάλα

Vasetto Cremoso alla Gianduia Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια



Vasetto Salsa al Pistacchio Γάλα ;Ξηροί
Καρποί

Σόγια

DOWNLOAD PDF   

Allergens are those present in the ingredients, good non-contamination practices are respected during processing, but it is not
possible to exclude any cross-contamination between the different flavors during the sale. Allergic people are responsible for their
consumption, as they are present in the shop: gluten, milk, soy, peanuts, nuts, eggs.
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https://www.dropbox.com/s/yg8mlhcxaa5y1c8/tabla-alergenos-ingredientes-gioeliacremeria-ES.pdf?dl=1

