Ταχίνια - Χαλβάδες - Tahini - Halva
Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Ταχίνι από αποφλοιωμένο σησάμι | Tahini
χωρίς συντηρητικά & πρόσθετα
Το Ταχίνι «οι γουμένισσες» διατίθεται σε δύο
γεύσεις. Ταχίνι από αποφλοιωμένο και
αναποφλοίωτο σησάμι. Συνδυάζουν τα πλούσια
θρεπτικά συστατικά του σησαμιού που συμβάλει
στην καλή λειτουργία του οργανισμού, με την
υπέροχη, αυθεντική γεύση της ελληνικής
παράδοσης. Δοκιμάστε τα πάνω σε φρέσκο ψωμί
σκέτο ή με μέλι, στα δημητριακά και σε
γευστικούς.
without preservatives and additives
Find our natural Tahinis, in 4 amazing flavors,
Natural, Whole Grain, with Honey and with
Chocolate & Honey and combine the rich
nutritional value of sesame, with the wonderful
and authentic taste of Greek tradition. Try them,
on fresh bread, plain or with honey, on cereals
or in savory combinations in your cooking and
pastry!
Ενέργεια | Energy: 2827Κj | 673Kcal
Λιπαρά | Fat: 62,2 g
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which 9,6 g
Saturates:
Υδατάνθρακες | Carbohydrates: 3,9 g
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars: 0,6 g
Πρωτεΐνες | Protein: 24,5 g
Αλάτι | Salt: 0,3 g
Συστατικά: 100% Αποφλοιωμένο Σησάμι
Ingredients: 100% Peeled Sesame
Extras: Αλλεργιογόνα: Σησάμι • Contains: Sesame
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Έμπνευση παράδοσης…με σύγχρονη άποψη!

Ταχίνι σοκολάτα μέλι | Tahini with
Chocolate and Honey
χωρίς συντηρητικά & πρόσθετα
Το Ταχίνι «Οι Γουμένισσες» διατίθεται σε
τέσσερις γεύσεις. Ταχίνι από αποφλοιωμένο και
αναποφλοίωτο σησάμι, με Μέλι και με Σοκολάτα
& Μέλι. Συνδυάζουν τα πλούσια θρεπτικά
συστατικά του σησαμιού που συμβάλει στην
καλή λειτουργία του οργανισμού, με την
υπέροχη, αυθεντική γεύση της ελληνικής
παράδοσης. Δοκιμάστε τα φρέσκο ψωμί,
κρουασάν, pancakes, κρέπες, με δημητριακά ή
σε συνταγές ζαχαροπλαστικής
without preservatives and additives
Find our natural Tahinis, in 4 amazing flavors,
Natural, Whole Grain, with Honey and with
Chocolate & Honey and combine the rich
nutritional value of sesame, with the wonderful
and authentic taste of Greek tradition. Try them,
on fresh bread, plain or with honey, on cereals
or in savory combinations in your cooking and
pastry!
Ενέργεια | Energy: 2682Κj | 648Kcal
Λιπαρά | Fat: 57 g
εκ των οποίων Κορεσμένα | of which 10 g
Saturates:
Υδατάνθρακες | Carbohydrates: 13 g
εκ των οποίων Σάκχαρα | of which Sugars: 10 g
Εδώδιμες Ίνες | Fiber: 0,8 g
Πρωτεΐνες | Protein: 20 g
Αλάτι | Salt: 0,24 g
Συστατικά: Αλεσμένο αποφλοιωμένο Σησάμι (78%),
σοκολάτα κουβερτούρα (10%) (κακαόμαζα,
ζάχαρη, βουτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας ), ανθόμελο, ηλιέλαιο
Ingredients: Ground peeled sesame seeds (78%), chocolate
couverture (10%) (cocoa mass, sugar, cocoa
butter, emulsifier: soy lecithin), flower honey,
sunflower oil
Extras: Αλλεργιογόνα: Σησάμι, Σόγια • Contains:
Sesame, Soy
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