Γλυκά του κουταλιού - Fruit Preserve
Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Γλυκό του κουταλιού Αγριόσυκο | Wild Fig
Fruit Preserve
Τα γλυκά κουταλιού φτιάχνονται χωρίς νερό µόνο µε διαλεγµένα φρούτα, ζάχαρη & λίγο χυµό
λεµονιού- σε µικρές χάλκινες κατσαρόλες, όπως
παλιά, για να κρατήσουν τις υπέροχες γεύσεις
των φρούτων του Πάικου. Δοκιμάστε τα σε
κρέπες, cheese cake, παγωτό, με δημητριακά ή
απολαύστε τα κλασικά στο κουταλάκι...
Βαζάκι: 350 g
The fruit preserves are made of carefully
selected fruits, sugar and natural lemon juice.
These are the only ingredients that we place into
copper pans and let them boil very slowly in
order to maintain their shape and freshness.
They are the perfect toppings for your
cheesecakes, served with ice creams…

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

Jar: 350 g
1095,78Κj | 260,90Kcl
0,1 g
0g
66 g
64,5 g
1,5 g
0,4 g
0g
Αγριόσυκο, Ζάχαρη, Μέσο οξύνισης: Κιτρικό Οξύ
Wild Fig, Sugar, Acidity regulator: citric acid
✖Χωρίς Συντηρητικά | No preservatives
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Γλυκά του κουταλιού - Fruit Preserve
Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Γλυκό του κουταλιού Βύσσινο | Sour
Cherry Fruit Preserve
Τα γλυκά κουταλιού φτιάχνονται χωρίς νερό µόνο µε διαλεγµένα φρούτα, ζάχαρη & λίγο χυµό
λεµονιού- σε µικρές χάλκινες κατσαρόλες, όπως
παλιά, για να κρατήσουν τις υπέροχες γεύσεις
των φρούτων του Πάικου. Δοκιμάστε τα σε
κρέπες, cheese cake, παγωτό, με δημητριακά ή
απολαύστε τα κλασικά στο κουταλάκι...
Βαζάκι: 350 g
The fruit preserves are made of carefully
selected fruits, sugar and natural lemon juice.
These are the only ingredients that we place into
copper pans and let them boil very slowly in
order to maintain their shape and freshness.
They are the perfect toppings for your
cheesecakes, served with ice creams…

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

Jar: 350 g
1099,56Κj | 261,80Kcl
0,2 g
0g
65 g
63,5 g
1,75 g
1g
0g
Βύσσινο, Ζάχαρη, Μέσο οξύνισης: Κιτρικό Οξύ
Sour Cherry, Sugar, Acidity regulator: citric acid
✖Χωρίς Συντηρητικά | No preservatives
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Γλυκά του κουταλιού - Fruit Preserve
Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Γλυκό του κουταλιού Κάστανο | Chestnut
Fruit Preserve
Τα γλυκά κουταλιού φτιάχνονται χωρίς νερό µόνο µε διαλεγµένα φρούτα, ζάχαρη & λίγο χυµό
λεµονιού- σε µικρές χάλκινες κατσαρόλες, όπως
παλιά, για να κρατήσουν τις υπέροχες γεύσεις
των φρούτων του Πάικου. Δοκιμάστε τα σε
κρέπες, cheese cake, παγωτό, με δημητριακά ή
απολαύστε τα κλασικά στο κουταλάκι...
Βαζάκι: 350 g
The fruit preserves are made of carefully
selected fruits, sugar and natural lemon juice.
These are the only ingredients that we place into
copper pans and let them boil very slowly in
order to maintain their shape and freshness.
They are the perfect toppings for your
cheesecakes, served with ice creams…

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

Jar: 350 g
1359 kJ | 320 kcal
0,5 g
0,1 g
77 g
63,4 g
2,5 g
0,7 g
0g
Κάστανο, Ζάχαρη, Μέσο οξύνισης: Κιτρικό Οξύ
Chestnut, Sugar, Acidity regulator: citric acid
✖Χωρίς Συντηρητικά | No preservatives
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Γλυκά του κουταλιού - Fruit Preserve
Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Γλυκό του κουταλιού Κυδώνι | Quince Fruit
Preserve
Τα γλυκά κουταλιού φτιάχνονται χωρίς νερό µόνο µε διαλεγµένα φρούτα, ζάχαρη & λίγο χυµό
λεµονιού- σε µικρές χάλκινες κατσαρόλες, όπως
παλιά, για να κρατήσουν τις υπέροχες γεύσεις
των φρούτων του Πάικου. Δοκιμάστε τα σε
κρέπες, cheese cake, παγωτό, με δημητριακά ή
απολαύστε τα κλασικά στο κουταλάκι...
Βαζάκι: 350 g
The fruit preserves are made of carefully
selected fruits, sugar and natural lemon juice.
These are the only ingredients that we place into
copper pans and let them boil very slowly in
order to maintain their shape and freshness.
They are the perfect toppings for your
cheesecakes, served with ice creams…

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

Jar: 350 g
996 kJ | 235 kcal
0,1 g
0g

57,7 g
56,3 g
1g
0,2 g
0g
Κυδώνι (50%), Νερό, Ζάχαρη, Μέσο οξύνισης:
Κιτρικό Οξύ
Ingredients: Quince, Sugar, Acidity regulator: citric acid
Extras: ✖Χωρίς Συντηρητικά | No preservatives
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Γλυκά του κουταλιού - Fruit Preserve
Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Γλυκό του κουταλιού Περγαμόντο |
Bergamot Fruit Preserve
Τα γλυκά κουταλιού φτιάχνονται χωρίς νερό µόνο µε διαλεγµένα φρούτα, ζάχαρη & λίγο χυµό
λεµονιού- σε µικρές χάλκινες κατσαρόλες, όπως
παλιά, για να κρατήσουν τις υπέροχες γεύσεις
των φρούτων του Πάικου. Δοκιμάστε τα σε
κρέπες, cheese cake, παγωτό, με δημητριακά ή
απολαύστε τα κλασικά στο κουταλάκι...
Βαζάκι: 350 g
The fruit preserves are made of carefully
selected fruits, sugar and natural lemon juice.
These are the only ingredients that we place into
copper pans and let them boil very slowly in
order to maintain their shape and freshness.
They are the perfect toppings for your
cheesecakes, served with ice creams…

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

Jar: 350 g
1285 kJ | 303 kcal
0,1 g
0g

74,8 g
74,1 g
0,6 g
0,3 g
0g
Περγαμόντο (30%), Νερό, Ζάχαρη, Μέσο
οξύνισης: Κιτρικό Οξύ
Ingredients: Bergamont, Sugar, Acidity regulator: citric acid
Extras: ✖Χωρίς Συντηρητικά | No preservatives

5/7

Γλυκά του κουταλιού - Fruit Preserve
Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Γλυκό του κουταλιού Πορτοκάλι | Orange
Fruit Preserve
Τα γλυκά κουταλιού φτιάχνονται χωρίς νερό µόνο µε διαλεγµένα φρούτα, ζάχαρη & λίγο χυµό
λεµονιού- σε µικρές χάλκινες κατσαρόλες, όπως
παλιά, για να κρατήσουν τις υπέροχες γεύσεις
των φρούτων του Πάικου. Δοκιμάστε τα σε
κρέπες, cheese cake, παγωτό, με δημητριακά ή
απολαύστε τα κλασικά στο κουταλάκι...
Βαζάκι: 350 g
The fruit preserves are made of carefully
selected fruits, sugar and natural lemon juice.
These are the only ingredients that we place into
copper pans and let them boil very slowly in
order to maintain their shape and freshness.
They are the perfect toppings for your
cheesecakes, served with ice creams…

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

Jar: 350 g
1077 kJ | 254 kcal
0,1 g
0g
61,6 g
58,6 g
2g
0,6 g
0g
Πορτοκάλι, Ζάχαρη, Μέσο οξύνισης: Κιτρικό Οξύ
Orange, Sugar, Acidity regulator: citric acid
✖Χωρίς Συντηρητικά | No preservatives
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Γλυκά του κουταλιού - Fruit Preserve
Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Γλυκό του κουταλιού Ρούπκα κεράσι |
Roupka Cherry Fruit Preserve
Τα γλυκά κουταλιού φτιάχνονται χωρίς νερό µόνο µε διαλεγµένα φρούτα, ζάχαρη & λίγο χυµό
λεµονιού- σε µικρές χάλκινες κατσαρόλες, όπως
παλιά, για να κρατήσουν τις υπέροχες γεύσεις
των φρούτων του Πάικου. Δοκιμάστε τα σε
κρέπες, cheese cake, παγωτό, με δημητριακά ή
απολαύστε τα κλασικά στο κουταλάκι...
Βαζάκι: 350 g
The fruit preserves are made of carefully
selected fruits, sugar and natural lemon juice.
These are the only ingredients that we place into
copper pans and let them boil very slowly in
order to maintain their shape and freshness.
They are the perfect toppings for your
cheesecakes, served with ice creams…

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

Jar: 350 g
1099,56Κj | 261,80Kc
0,2 g
0g

65 g
63,5 g
1,75 g
1g
0g
Κεράσι Ρούπκα, Ζάχαρη, Μέσο οξύνισης: Κιτρικό
Οξύ
Ingredients: Cherry, Sugar, Acidity regulator: citric acid
Extras: ✖Χωρίς Συντηρητικά | No preservatives
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