
Νοστιμιές του καλού καιρού...

ΝΕΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ  2019



ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ
απαλό & crunchy 

με Σοκολάτα
Θρεπτικό επάλειμμα φυστικιού!

Δοκιμάστε το Χειροποίητο Απαλό Φυστικοβούτυρο & 
το crunchy με σοκολάτα «Οι Γουμένισσες» σε σνακ, 
ως επάλειμμα σε ψωμί, με φρούτα και σε συνταγές 
μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, συνδυάζοντας τη 
φανταστική γεύση με όλα τα διατροφικά οφέλη του 

φυστικιού.

ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΜΕΛΙ & 
ΤΑΧΙΝΙ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
χωρίς συντηρητικά & πρόσθεταΜΟΥΣΤΑΡΔΑ 

 classic
Η μουστάρδα Classic από τις 

«οι Γουμένισσες», απογειώνει γευστικά ψητά κρέατα, 
λουκάνικα και κοτόπουλο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε σάλτσες, σε βινεγκρέτ καθώς και για να δώσει 
νοστιμιά στη μαγειρική σας.

Η sauce Μαγιονέζας με Μουστάρδα «οι Γουμένισσες» 
χαρίζει στο κρέας, το κοτόπουλο, τα χάμπουργκερ, τα λου-
κάνικα και τα σάντουιτς, ασύγκριτη γεύση. Υπέροχη σαν 

dressing για σαλάτες ή για χρήση στη μαγειρική σας.

ΜΟΥΣΤΑΡΔΟΜΑΓΙΟΝΕΖΑ
με μουστάρδα Θεσσαλονίκης

Το Ταχίνι «Οι Γουμένισσες» από αποφλοιωμένο σησάμι δι-
ατίθεται τώρα σε 2 νέες γεύσεις, 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.   



ΥΠΕΡΟΧΗ ΓΕΥΣΗ
100% Φυσικοί Πολτοί

Δοκιμάστε τους νέους φυσικούς πολτούς ξηρών καρπών 
«οι γουμένισσες», φτιαγμένοι με 100% Φουντούκι, Αμύ-
γδαλο και Φυστίκι. Τρείς υπέροχοι πολτοί για ένα υπερ-θρε-
πτικό & απολαυστικό πρωινό. Είναι πλούσια σε βιταμίνες, 

μέταλλα, αντιοξειδωτικά & φυτικές ίνες.  
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης & αλατιού- Χωρίς Συντηρητικά!

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΤΟΥΡΣΙΑ

Γεύσεις όπως και τότε... σας φέρνει το χειροποίητο τουρσί «οι γουμένισσες». 
Απολαύστε το ως συνοδευτικό με όσπρια, ψητό κρέας και σε σαλάτες. 

Eξαιρετικός μεζές για ούζο και τσίπουρο. 

Λάχανο
Κουνουπίδι, Καρότο & Πιπεριά Φλωρίνης

Λάχανο, Καρότο, Πιπεριά Φλωρίνης & Σέλινο

Νέες Γεύσεις!

Το απόλυτο ορεκτικό με ανατολίτικη καταγωγή! 
Το χούμους «οι γουμένισσες» παρασκευάζεται με 

Ελληνικά ρεβίθια, Ελληνικό ταχίνι και χυμό λεμονιού για 
να το απολαύσετε πάνω σε ψωμί, τορτίγια ή αραβική 
πίτα, συνοδεύστε το με ψητά κρεατικά ή σαν ντρέσινγκ, 

προσθέτοντας ελαιόλαδο, πάνω σε σαλάτες.

ΧΟΥΜΟΥΣ
με ταχίνι και χυμό λεμονιού



ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ
με ελαφριά σάλτσα λεμονιού

ΛΙΑΣΤΕΣ 
ΝΤΟΜΑΤΕΣ

Ένα υπέροχο μεσογειακό υλικό που κλείνει στη σάρκα 
του τον ελληνικό ήλιο! Οι λιαστές ντομάτες σε ελαιόλα-
δο «οι γουμένισσες» αποτελούν ένα νόστιμο ορεκτικό 
ενώ μπορείτε να τις προσθέσετε σε σαλάτες, ομελέτες, 

σάντουιτς και σε διαφόρων ειδών σάλτσες.

Τα Σπαράγγια «οι γουμένισσες» είναι ελληνικά και 
βιολογικά και πάνω από όλα τρυφερά. Απολαύστε 
τα σκέτα ή σε συνδυασμό με αβγό που είναι το ιδα-
νικό ταίρι των σπαραγγιών καθώς και σε σούπες, 

ομελέτες, πίτσες, πίτες ή στις σαλάτες σας.

Βιολογικά Ελληνικά

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ
σε Άλμη

σε ελαιόλαδο

Xειροποίητη 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΟ

με Ελληνικά Ροδάκινα

Εξαιρετικά χειροποίητα Ντολμαδάκια «οι γουμένισσες» με τρυφερά 
αμπελόφυλλα από το όρος Πάικο, μυρωδικά από την Πέλλα και ρύζι από 
τους ορυζώνες του Αξιό , θα σας θυμίσουν γεύσεις του καλού καιρού… 
Απολαύστε τα σαν ορεκτικό ή σαν πλήρες γεύμα με γιαούρτι ή σκέτα 

με την ελαφριά σάλτσα λεμονιού που τα συνοδεύει.

Απολαύστε την χειροποίητη κομπόστα ροδάκινο 
“οι γουμένισσες” που παράγεται απο ελληνικά 
ροδάκινα της Πέλλας. Δοκιμάστε τη γεμάτη γεύ-
ση τους ως επιδόρπιο με σαντιγί ή σκέτα, με δη-
μητριακά, σε γλυκές πίτες ή σε φρουτοσαλάτες.



Παρασκευή Παραδοσιακών Προϊόντων
Οδός 9, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σίνδος
info@oigoumenisses.gr
+302310795101-102  
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Ποιότητα
• Η μονάδα παραγωγής μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO  
22000:2005 διασφαλίζοντας την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας. 
• Επενδύουμε καθημερινά στην τήρηση της πολιτικής ποιότητας που εφαρμό-
ζουμε. Οι επιλεγμένες πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας, οι προσεγμένες 
μας εγκαταστάσεις, που πληρούν αυστηρούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, 
ο σύγχρονος εξοπλισμός και το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, δια-
σφαλίζουν την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 


