Μαγιονέζες - Mayonnaise
Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Χειροποίητη Μαγιονέζα | Handmade
mayonnaise
Βελούδινη Μαγιονέζα με σπιτική γεύση
Αφράτη, βελούδινη μαγιονέζα με σπιτική γεύση!
Πεντανόστιμη με κρεατικά, λουκάνικα, σαλάτες
και σάντουιτς.

Βαζάκι: 270g
Velvety Mayonnaise with a homemade
taste
Fluffy, velvety mayonnaise! Delicious with meat,
sausages, salads and sandwiches.
Jar: 270 g
Ενέργεια | Energy: 2784Κj | 677KCal
Λιπαρά | Fat: 74 g
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which 12 g
Saturates:
Υδατάνθρακες | Carbohydrates: 2,3 g
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars: 1,1 g
Εδώδιμες Ίνες | Fiber: 0 g
Πρωτεΐνες | Protein: 1,1 g
Αλάτι | Salt: 0,8 g
Συστατικά: Ηλιέλαιο 72%, παστεριωμένος κρόκος αυγού
8%, ξύδι, νερό, ζάχαρη, τροποποιημένο άμυλο
καλαμποκιού, αλάτι, μουστάρδα (αλεύρι σίτου,
νερό, ελαιόλαδο, ξύδι, ζάχαρη, σκόνη
μουστάρδας, πυκνωτικό μέσο: κόμμι ξανθάνης,
συντηρητικά: βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο),
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ,
συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού, πυκνωτικό
μέσο: κόμμι γκουάρ, συντηρητικά: βενζοϊκό
νάτριο, σορβικό κάλιο, αρωματικές ύλες
Ingredients: Sunflower oil 72%, pasteurized egg yolks 8%,
vinegar, water, sugar, modified corn starch, salt,
mustard (wheat flour, water, olive oil, vinegar,
sugar, mustard, thickener: xanthan gum,
preservatives: potassium sorbate, sodium
benzoate), acidity regulator: citric acid,
concentrated lemon juice, thickener: guar gum,
preservatives: potassium sorbate, sodium
benzoate, flavourings.
Extras: Αλλεργιογόνα: Αυγό, Μουστάρδα, Γλουτένη •
Allergens: Eggs, Mustard, Gluten
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Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Smoky | Smoky
Ξεχάστε τα συνηθισμένα...
Απογειώστε τα πιάτα σας με την κρεμώδη υφή
και την πλούσια γεύση των Gourmet
Mαγιονέζων «οι γουμένισσες»!

Βαζάκι: 210ml
Forget the ordinary...
Enhance your dishes with the creamy texture
and the rich taste of this delicious Gourmet
Mayonnaise by «Goumenisses»!

Ενέργεια | Energy:
Λιπαρά | Fat:
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which
Saturates:
Υδατάνθρακες | Carbohydrates:
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars:
Πρωτεΐνες | Protein:
Αλάτι | Salt:
Συστατικά:

Jar: 210ml
2614KJ | 636KCal
69 g
11 g

2,2 g
1,1 g
1g
0,95 g
Ηλιέλαιο (67%), νερό, παστεριωμένος κρόκος
αυγού (7%), ξύδι, άρτυμα καπνιστών τροφίμων
(αλάτι, άρτυμα καπνιστών τροφίμων), ζάχαρη,
τροποποιημένο άμυλο αραβοσίτου, μουστάρδα
(αλεύρι σίτου, νερό, ελαιόλαδο, ξύδι,ζάχαρη,
σκόνη μουστάρδας, αλάτι, πηκνωτικό μέσο:
κόμμι ξανθάνης, συντηρητικά: βενζοϊκό νάτριο,
σορβικό κάλιο), ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό
οξύ, συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού, πηκνωτικό
μέσο: κόμμι γκουάρ, συντηρητικά: βενζοϊκό
νάτριο, σορβικό κάλιο, αρωματικές ύλες.
Ingredients: Sunflower oil (67%), water, pasteurized egg yolk
(7%), vinegar, smoked food flavoring (salt,
smoked food flavoring), sugar, modified corn
starch, salt, mustard (wheat flour, water, olive
oil, vinegar, sugar, mustard powder, salt,
thickener: xanthan gum, preservatives: sodium
benzoate, potassium sorbate), acidity regulator:
citric acid, concentrated lemon juice, thickener:
guar gum, preservatives: sodium benzoate,
potassium sorbate
Extras: Αλλεργιογόνα: Αυγό, Μουστάρδα, Γλουτένη •
Allergens: Eggs, Mustard, Gluten
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Truffle | Truffle
Ξεχάστε τα συνηθισμένα...
Απογειώστε τα πιάτα σας με την κρεμώδη υφή
και την πλούσια γεύση των Gourmet
Mαγιονέζων «οι γουμένισσες»!

Βαζάκι: 210ml
Forget the ordinary...
Enhance your dishes with the creamy texture
and the rich taste of this delicious Gourmet
Mayonnaise by «Goumenisses»!

Ενέργεια | Energy:
Λιπαρά | Fat:
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which
Saturates:
Υδατάνθρακες | Carbohydrates:
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars:
Πρωτεΐνες | Protein:
Αλάτι | Salt:
Συστατικά:

Jar: 210ml
2780KJ | 676KCal
74 g
12 g

2,3 g
1,1 g
1,1 g
0,8g
Ηλιέλαιο (71%), νερό, παστεριωμένος κρόκος
αυγού (8%), ξύδι, ζάχαρη, τροποποιημένο άμυλο
αραβοσίτου, αλάτι, μουστάρδα (αλεύρι σίτου,
νερό, ελαιόλαδο, ξύδι,ζάχαρη, σκόνη
μουστάρδας, αλάτι, πηκνωτικό μέσο: κόμμι
ξανθάνης, συντηρητικά: βενζοϊκό νάτριο,
σορβικό κάλιο),αρωματικές ύλες, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ, συμπυκνωμένος χυμός
λεμονιού, πηκνωτικό μέσο: κόμμι γκουάρ,
συντηρητικά: βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο.
Ingredients: Sunflower oil (71%), water, pasteurized egg yolk
(8%), vinegar, sugar, modified corn starch, salt,
mustard (wheat flour, water, olive oil, vinegar,
sugar, mustard powder, salt, thickener: xanthan
gum, preservatives: sodium benzoate,
potassium sorbate), flavorings, acidity regulator:
citric acid, concentrated lemon juice, thickener:
guar gum, preservatives: sodium benzoate,
potassium sorbate
Extras: Αλλεργιογόνα: Αυγό, Μουστάρδα, Γλουτένη •
Allergens: Eggs, Mustard, Gluten
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Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Μουσταρδομαγιονέζα | Mayonnaise with
Mustard
Βελούδινη Μαγιονέζα με Μουστάρδα
Θεσσαλονίκης
Η sauce Μαγιονέζας με Μουστάρδα «οι
Γουμένισσες» χαρίζει στο κρέας, το κοτόπουλο,
τα χάμπουργκερ, τα λουκάνικα και τα
σάντουιτς, ασύγκριτη γεύση. Υπέροχη σαν
dressing για σαλάτες ή για χρήση στη μαγειρική
σας.

Βαζάκι: 270g
Velvety Mayonnaise with Mustard with a
homemade taste
Fluffy & velvety is excellent as a salad dressing
or to use in your cooking.

Ενέργεια | Energy:
Λιπαρά | Fat:
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which
Saturates:
Υδατάνθρακες | Carbohydrates:
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars:
Πρωτεΐνες | Protein:
Αλάτι | Salt:
Συστατικά:

Jar: 270 g
2520Κj | 611KCal
63 g
10 g

8,9 g
2,4 g
1,2 g
0,90 g
Ηλιέλαιο (57%), μουστάρδα (20%), (αλεύρι
σίτου, νερό, ελαιόλαδο, ξύδι, ζάχαρη, σκόνη
μουστάρδας, αλάτι, πυκνωτικό μέσο: κόμμι
ξανθάνης, συντηρητικά: βενζοϊκό νάτριο,
σορβικό κάλιο), νερό, παστεριωμένος κρόκος
αυγού (6%), ξύδι, ζάχαρη, τροποποιημένο άμυλο
καλαμποκιού, αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας:
κιτρικό οξύ, συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού,
πυκνωτικό μέσο: κόμμι γκουάρ, αρωματικές
ύλες, συντηρητικά: βενζοϊκό νάτριο, σορβικό
κάλιο.
Ingredients: Sunflower oil (57%), mustard (20%), (wheat
flour, water, olive oil, vinegar, sugar, mustard
spice, salt, condenser: xanthan gum,
preservatives: potassium sorbate, sodium
benzoate), water, pasteurized egg yolks (6%),
vinegar, sugar, modified corn starch, salt, acidity
regulator: citric acid, concentrated lemon juice,
thickener: guar gum, flavourings, preservatives:
potassium sorbate, sodium benzoate.
Extras: Αλλεργιογόνα: Αυγό, Μουστάρδα, Γλουτένη •
Allergens: Egg, Mustard, Gluten
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Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Μαγιονέζα Μανιτάρι | Mushroom
Mayonaise
Ξεχάστε τα συνηθισμένα...
Απογειώστε τα πιάτα σας με την κρεμώδη υφή
και την πλούσια γεύση των Gourmet
Mαγιονέζων «οι γουμένισσες»!

Βαζάκι: 210ml
Forget the ordinary...
Enhance your dishes with the creamy texture
and the rich taste of this delicious Gourmet
Mayonnaise by «Goumenisses»!
Jar: 210ml
Ενέργεια | Energy: 2771 KJ | 673 KCal
Λιπαρά | Fat: 74 g
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which 8,0 g
Saturates:
Υδατάνθρακες | Carbohydrates: 1,0 g
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars: 0 g
Πρωτεΐνες | Protein: 1,3 g
Αλάτι | Salt: 0,30 g
Συστατικά: Ηλιέλαιο 72% (ΕΕ), νερό, παστεριωμένος
κρόκος αυγού, ξύδι, τροποποιημένο άμυλο,
χλωριούχο κάλιο, αφυδατωμένα μανιτάρια σε
κομμάτια 0,3%, αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας:
κιτρικό οξύ, συντηρητικά: βενζοϊκό νάτριο,
σορβικό κάλιο, σταθεροποιητές: κόμμι
ξανθάνης, άμυλο αραβοσίτου,άρτυμα καπνιστών
τροφίμων, γλυκαντικό: σουκραλόζη.
Ingredients: Sunflower oil 72% (EU), water, pasteurized egg
yolk, vinegar, modified starch, potassium
chloride, dehydrated mushrooms in pieces 0,3%,
salt, acidity regulator: citric acid, preservatives:
sodium benzoate, potassium sorbate, stabilizers:
xanthan gum, corn starch, smoked food
flavoring, sweetener: sucralose.
Extras: Αλλεργιογόνα: Αυγό, Μανιτάρι • Allergens:
Eggs, Mushroom
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Μαγιονέζες - Mayonnaise
Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Μαγιονέζα Μεσογειακή | Mayonnaise
Mediterranean
Ξεχάστε τα συνηθισμένα...
Απογειώστε τα πιάτα σας με την κρεμώδη υφή
και την πλούσια γεύση των Gourmet
Mαγιονέζων «οι γουμένισσες»!

Βαζάκι: 210ml
Forget the ordinary...
Enhance your dishes with the creamy texture
and the rich taste of this delicious Gourmet
Mayonnaise by «Goumenisses»!
Jar: 210ml
Ενέργεια | Energy: 2767 KJ | 673 KCal
Λιπαρά | Fat: 74 g
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which 8,0 g
Saturates:
Υδατάνθρακες | Carbohydrates: 1,0 g
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars: 0 g
Πρωτεΐνες | Protein: 1,2 g
Αλάτι | Salt: 0,30 g
Συστατικά: Ηλιέλαιο 72% (ΕΕ), νερό, παστεριωμένος
κρόκος αυγού, ξύδι, τροποποιημένο άμυλο,
χλωριούχο κάλιο, εστραγκόν 0,2%, σχοινόπρασο
0,1%, αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ,
συντηρητικά: βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο,
σταθεροποιητές: κόμμι ξανθάνης, αρωματική
ύλη, γλυκαντικό: σουκραλόζη.
Ingredients: Sunflower oil 72% (EU), water, pasteurized egg
yolk, vinegar, modified starch, potassium
chloride, tarragon 0.2%, chives 0.1%, salt,
acidity regulator: citric acid, preservatives:
sodium sodium benzoate, potassium sorbate,
stabilizers: xanthan gum, flavoring, sweetener:
sucralose.
Extras: Αλλεργιογόνα: Αυγό • Allergens: Eggs
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Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Dijoνέζα | Dijoneza
Μαγιονέζα με μουστάρδα Dijon
Mια νέα δημιουργία από τις «γουμένισσες» για
τους λάτρεις της μουστάρδας Dijon. Αυτή η
υπέροχη Dijoνέζα έχει σαν βάση την βελούδινη
μαγιονέζα «οι γουμένισσες» συνδυασμένη με
την διεθνώς διάσημη μουστάρδα Dijon. Υπέροχη
σε σάντουιτς, κρεατικά, πατάτες και ως βάση
για dressing σαλάτας
Mayonnaise with Dijon Mustard
A new creation by the «goumenisses» for the
Dijon mustard’s lovers. This wonderful Dijonese
sauce is based on the velvety mayonnaise by
«goumenisses» combined with the
internationally famous Dijon mustard. Great in
sandwiches, with meats, potatoes and as a base
for salad dressing.
Ενέργεια | Energy: 2566Kj | 624KCal
Λιπαρά | Fat: 64,5 g
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which 7,7 g
Saturates:
Μονοακόρεστα | Monounsaturated:
Πολυακόρεστα | Polyunsaturated:
Υδατάνθρακες | Carbohydrates: 2,2 g
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars: 1,2 g
Εδώδιμες Ίνες | Fiber:
Πρωτεΐνες | Protein: 1,8 g
Αλάτι | Salt: 1 g
Συστατικά: Hλιέλαιο 64%, νερό, μουστάρδα Dijon 10%
(σιναπόσπορος, ξίδι, νερό, αλάτι),
παστεριωμένος κρόκος αυγού 7%, ξίδι, ζάχαρη,
τροποποιημένο άμυλο καλαμποκιού, αλάτι,
αρωματικές ύλες, μουστάρδα (αλεύρι σίτου,
νερό, ελαιόλαδο, ξύδι, ζάχαρη, κιτρινόριζα,
αλεσμένοι σιναπόσποροι, αλάτι,
μαλτοδεξτρίνη), ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό
οξύ, χυμός λεμονιού, πυκνωτικό μέσο: κόμμι
ξανθάνης, συντηρητικά: βενζοϊκό νάτριο,
σορβικό κάλιο, καρύκευμα (σιρόπι γλυκόζης,
νερό, ξύδι, αρωματική ύλη, έλαιο
ελαιοκράμβης).
Ingredients: Sunflower oil 64%, water, Dijon mustard 10%,
(mustard seeds, vinegar, water, salt),
pasteurized egg yolk 7%, vinegar, sugar,
modified corn starch, salt, flavourings, mustard
(wheat flour, water, olive oil, vinegar, sugar,
turmeric, ground mustard, salt, maltodextrin)
acidity regulator: citric acid, lemon juice,
thickener: xanthan gum, preservatives:
potassium sorbate, sodium benzoate, seasoning
(glucose syrup, water, vinegar, flavouring,

7/9

Μαγιονέζες - Mayonnaise
Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

rapeseed oil).
Extras: Αλλεργιογόνα: Αυγό, Μουστάρδα, Γλουτένη •
Allergens: Eggs, Mustard
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Μαγιονέζα με άρωμα Σκόρδου | Garlic Mayo
Ξεχάστε τα συνηθισμένα...
Απογειώστε τα πιάτα σας με την κρεμώδη υφή
και την πλούσια γεύση των Gourmet
Mαγιονέζων «οι γουμένισσες»!

Βαζάκι: 210ml
Forget the ordinary...
Enhance your dishes with the creamy texture
and the rich taste of this delicious Gourmet
Mayonnaise by «Goumenisses»!
Jar: 210ml

Ενέργεια | Energy:
Λιπαρά | Fat:
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which
Saturates:
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars:
Εδώδιμες Ίνες | Fiber:

2760 kJ | 671 kcal
73 g
12 g
1,1 g
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