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Τα εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης προϊόντα οι «γουμένισσες»,  από τον 
πρώτο χρόνο κέρδισαν την αγορά και βρήκαν τη θέση τους σε μερικά από 
τα πιο ονομαστά delicatessen, καταστήματα τροφίμων, ξενοδοχεία και 
εστιατόρια και στις μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερ μάρκετ της χώρας μας.

Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΟΥ R&D
Οι «γουμένισσες» σήμερα παράγουν χειροποίητα 

πάνω από 150 διαφορετικούς κωδικούς σε περισσό-
τερες από 20 κατηγορίες, και αναπτύσσουν συνεχώς 
νέα delicatessen προϊόντα με έμπνευση τις ελληνικές 

παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη άποψη. Αλλά δεν 
σταματούν εδώ. Προσαρμόζουν συνταγές της διεθνούς 

σκηνής, σε μεσογειακό γευστικό προφίλ, ενώ αφου-
γκραζόμενες τις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών, 

αναπτύσσουν προϊόντα vegan, με χαμηλή περιεκτικό-
τητα σε αλάτι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς γλουτένη και άλλα 

ειδικά χαρακτηριστικά για όσους ακολουθούν ένα 
εναλλακτικό τρόπο διατροφής. Με την δυναμική ομάδα 

τους στο Research & Development και επικεφαλή τον 
εμπειρότατο Τεχνολόγο Τροφίμων Χρήστο Βελιάνη, 
υπόσχονται νέες γευστικές εμπειρίες για το μέλλον.

TO ΟΝΟΜΑ 
& ΤΟ ΣΗΜΑ
Η Δήμητρα Δάρτση, θέλοντας να τιμήσει τον 
τόπο όπου μεγάλωσε, έκανε οικογένεια και 
πραγματοποίησε τα πρώτα της επαγγελματικά 
βήματα «βάφτισε» τα προϊόντα της «οι γουμένισσες».
Ενώ το σήμα της επιχείρησης αποτελεί έμπνευση 
από το αυθεντικό χειροποίητο ξυλόγλυπτο 
παράθυρο της περιοχής, ένα σήμα που τονίζει την 
αυθεντικότητα και την αγνότητα των προϊόντων της. 
Το παράθυρο αυτό το αφήνει ανοιχτό, καθώς η 
ίδια και «οι γουμένισσες» μένουν ανοιχτές 
σε νέες προκλήσεις, νέα όνειρα και γεύσεις!

«Το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον του Πάϊκου, γεμάτο χρώματα και αρώματα της 
ελληνικής Μακεδονικής γης, οι παραδόσεις της Γουμένισσας, οι κουβέντες που λένε 
οι γερόντισσες στα χωριά, τα χέρια των απλών ανθρώπων που μαζεύουν τον καρπό, 

η φροντίδα των γονιών που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με την ελπίδα ότι ο κόσμος δεν 
είναι μόνο βιομηχανικός. Αυτά όλα είναι η έμπνευσή μου. Παρασκευάζω χειροποίητες 
νοστιμιές για εσάς με προσήλωση στην ποιότητα και την αγνότητα των υλικών μου. 

Με αυτές τις νοστιμιές που μεγάλωσα και εγώ τα παιδιά μου…» 

Δήμητρα Δάρτση

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΓΟΥΜΕΝΊΣΣΕΣ
«Οι γουμένισσες» έχουν βραβευτεί κατά καιρούς από διάφορους φορείς 

και επιλέγονται από σεφ της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Ελληνίδες παραγωγοί! 

Η Δήμητρα Δάρτση, γέννημα θρέμμα της περιοχής της 
Γουμένισσας του νομού Κιλκίς της Κεντρικής Μακεδονίας, 
εμπνεύστηκε και δημιούργησε τις «γουμένισσες» το 2000, 

ξεκινώντας από ένα μικρό εργαστήριο, την χειροποίητη 
παρασκευή τροφίμων. Γνωρίζοντας καλά τα προϊόντα και 
τις γευστικές παραδόσεις του τόπου, έμαθε να μοιράζεται 

το μόχθο και την αγάπη των ανθρώπων για τη γη. Από 
παιδί παρακολουθούσε τη μητέρα και τη γιαγιά της να δια-

λέγουν τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά από το κτήμα 
για να τα κάνουν με περίσσια τέχνη μαρμελάδες, γλυκά 

του κουταλιού, σάλτσες και άλλες νοστιμιές.

Οικογενειακά γευστικά μυστικά, γλυκιές παραστάσεις και η αγάπη για την 
παράδοση ήταν που την ενέπνευσαν να μεταφέρει τις σπιτικές λιχουδιές στα 
ράφια των καταστημάτων τροφίμων με την δημιουργία των «γουμενισσών».

Το 2012 η κόρη της Άννα Κέζου, επέστρεψε από 
τις Βρυξέλλες όπου σπούδαζε, και ανέλαβε ενερ-
γό ρόλο στην αναδιοργάνωση και λειτουργία της 
επιχείρησης, δίνοντας νέα πνοή στο όραμα της Δή-
μητρας και το 2017 στην ομάδα των «γουμενισσών» 
εντάχθηκε η Θεσσαλονικιά Μαρία Κοσματοπούλου, 
που ολοκλήρωσε το δυναμικό δίδυμο των «Ελλη-
νίδων Παραγωγών», με την πολυετή εμπειρία της  
στο marketing και τις πωλήσεις.

Το διάστημα αυτό η γυναικεία ομάδα των 
«γουμενισσών» ανέπτυξε με αγάπη πολλές νέες 
σειρές προϊόντων, μετεγκαταστάθηκε σε νέα μονάδα, 
εκσυγχρόνισε τον εξοπλισμό της και αναπτύχθηκε 
στην αγορά της Ελλάδας και του εξωτερικού 
εξυπηρετώντας σήμερα περισσότερα από 1000 
καταστήματα τροφίμων και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Δήμητρα, Άννα & Μαρία
ΤΟ STORY

Γευστική δοκιμή από σεφ στην Anuga

Η Δήμητρα επί τω έργω το 2001

Συμμετοχή στην διεθνή έκθεση τροφίμων - ποτών Foodexpo 2012



Βελούδινη
Μαγιονέζα 

με σπιτική γεύση

Αφράτη, βελούδινη μαγιονέζα με σπιτική 
γεύση! Πεντανόστιμη με κρεατικά, 
λουκάνικα, σαλάτες και σάντουιτς.

Μαγιονέζα
με μουστάρδα 
Θεσσαλονίκης

Μία νόστιμη σάλτσα μπορεί να προσθέσει γεύση στο 
φαγητό και να κάνει ξεχωριστό κάθε σας γεύμα.  

Η Hollandaise και η Bearnaise, αποτελούν δυο από τις 
πιο διάσημες sauce της γαλλικής γαστρονομίας που επι-

λέγει όποιος ξέρει από καλή κουζίνα.

Παρασκευασμένες με πραγματικό βούτυρο ταιριάζουν με 
πολλά πιάτα αλλά κυρίως ψαριών όπως σολομού, γαρί-
δας, αστακού, φίνων αλλαντικών και λαχανικών, με πιο 
συνηθισμένα τα σπαράγγια καθώς και με αβγά Benedict.

Hollandaise
& Béarnaise

ΒΕΛΟΥΔΙΝΕΣ ΜΑΓΙΟΝΕΖΕΣ

κρεμωδεισ sauce me boytυρο

Maγιονέζα με 
Μουστάρδα Dijon 

Μια 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 διάση-
μη μουστάρδα Dijon. Υπέροχη σε σάντουιτς, κρεατικά, 

πατάτες και ως βάση για dressing σαλάτας.

με τρουφα •  καπνιστη •  με μανιταρι •  μεσογειακη •  σκορδου

Gourmet 
Μαγιονέζες

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

Μαγιονέζα 
Bacon

NEW

κλασικη •  με μουσταρδα

• egg free • gluten free 
• sugar free • dairy free 

• soy free • low salt 
• keto friendly

...και 
VEGAN 
MAYO

  Οι πιό νόστιμες vegan μαγιονέζες 
που ίσως δοκιμάσατε ποτέ! 

Χωρίς αβγά, αλλά με όλη τη γεύση!



Μουστάρδα 
dijon style & classic

Οι μουστάρδες Dijon style & Classic από τις 
«οι Γουμένισσες», απογειώνουν γευστικά ψητά κρέατα, 

λουκάνικα και κοτόπουλο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε σάλτσες, σε βινεγκρέτ καθώς και για να δώσουν

νοστιμιά στη μαγειρική σας.

Μουστάρδες 
Θεσσαλονίκης

Δοκιμάστε τη δημοφιλή Μουστάρδα Θεσσα-
λονίκης σε τρεις απολαυστικές γεύσεις. Βασί-
ζεται στη συνταγή που ανακαλύψαμε στα ση-
μειωματάρια της γιαγιάς Θεοπούλας ενώ ήταν 
το γευστικό μυστικό γνωστής ψησταριάς της 
παλιάς Θεσσαλονίκης κοντά στο Καυτατζό-
γλειο και αγαπημένη μουστάρδα στη Διεθνή 
Έκθεση (ΔΕΘ) με το περίφημο λουκάνικο και 

τη μαύρη μπύρα.

με μελι •  κλασικη •  πικαντικη

ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΜΕ ΑΠΟΨΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ CHUTNEY

Φτιαγμένα «με το χέρι» της Δήμητρας, από ελληνικά κηπευτικά, φρούτα 
και μυρωδικά, τα gourmet chutney «οι γουμένισσες» θα σας οδηγή-

σουν σε νέα γευστικά ταξίδια!  Απολαύστε τα με κρεατικά και πουλερι-
κά, με ώριμα κίτρινα ή λευκά τυριά και με πικάντικα αλλαντικά!

•  κρεμμυδι •  ντοματα •  γλυκια πιπερια •  συκο •  μηλο 
•  φραουλα •  πορτοκαλι •  δαμασκηνο •  πικαντικο παντζαρι 

•  πικαντικο καροτο

Bacon Chutney 
με τραγανά κομματάκια μπέικον ωρίμανσης

3 ΝΕΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 
Βερίκοκο, Πράσινη Ελιά & Μάνγκο

Με κομματάκια τραγανού μπέικον ωρίμανσης, αυτό το chutney θα σας συναρπάσει! 
Μοναδικό στη χώρα μας με σφραγίδα ελληνικής παραγωγής, απολαύστε το με πι-
κάντικα ή αλοιφώδη τυριά, burger, λουκάνικα και κάθε είδους ψητά κρεατικά, αβγά 
scrambled, με πατάτες τηγανιτές, σε σάντουιτς και κάθε είδους μαγειρικές δημιουργίες!

απαλη με μελι •  μεσογειακη •  καυτερηGourmet 
Μουστάρδες 

Τρείς gourmet μουστάρδες χωρίς λάδι που αξίζει να δοκιμάσετε. Απαλή 
με μέλι, Μεσογειακή με βότανα, και Καυτερή με κόκκινη πιπεριά. 
Όποια κι αν διαλέξετε θα σας ταξιδέψει γευστικά. 



KETCHUP & ΣΑΛΤΣΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ

Κέτσαπ 
από ώριμες ελληνικές 

ντομάτες

Καπνιστή 
Barbecue Sauce 

Μυρωδάτες, κατακόκκινες ελληνικές τομάτες 
γίνονται κέτσαπ με «άλλη»γεύση από τα 
συνηθισμένα, που αξίζει να δοκιμάσετε. 

Η πεντανόστιμη και υγιεινή Ketchup Kiddie παρασκευ-
άζεται απο Ελληνικές ώριμες ντομάτες χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης για να μπορούν οι μικροί μας φίλοι  να γεύονται 
άφοβα τα αγαπημένα τους μπιφτέκια, τις πατάτες και τα 

σάντουιτς.

κλασικη •   καυτερη •  χωρισ προσθηκη ζαχαρησ

Δοκιμάστε την Barbecue sauce «Οι Γουμένισσες» 
σε ψητό κρέας, λουκάνικα και μπιφτέκια στη σχάρα. 

Η υπέροχη καπνιστή της γεύση και το άρωμα της 
θα δώσουν έξτρα απόλαυση στο γεύμα σας.

Σάλτσες Ντομάτας 
έτοιμες για σερβίρισμα

Μελωμένες σπιτικές σάλτσες με φρέσκα μυρωδικά 
και ζουμερές ντομάτες που φτιάχνονται χειροποίητα 
σε μικρές χάλκινες κατσαρόλες, όπως παλιά. 

Με βασιλικό • Με θυμάρι - ρίγανη 
• Πικάντικη με Κόκκινη & Πράσινη Πιπεριά 
• Σκορδάτη• με Πράσινες Ελιές 

Σάλτσα για Πίτσα
με Βασιλικό

Ντοματοχυμός 
από χωραφίσιες ντομάτες

Χειροποίητη 
Αλεσμένη
Ντομάτα

Σε  ελαφρά συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας

✓Εποχιακά



Gourmeδιές

H σειρά gourmeδιές από τις γουμένισσες, αντανακλά 
την αγάπη για γκουρμέ απολαύσεις με ορεκτικά και 
συνοδευτικά που μπορούν να προσθέσουν μια πινελιά 
γευστικής πολυτέλειας στο καθημερινό μας τραπέζι.

Gourmeδιές

Απολαύστε το απόλυτο Ελληνικό τυρί σε άλειμμα 
με Πράσινη Ελιά ή καυτερή Πιπεριά Cherry, σαν 

topping, σε σάντουιτς ή στην μαγειρική σας.

DRESSINGS & VINAIGRETTE

Salad Vinaigrette

Aπογειώστε γευστικά τις σαλάτες σας με τις τρεις υπέροχες vinaigrette 
«οι γουμένισσες». Μουστάρδα με μέλι για σαλάτες τύπου caesar, 

με Μυρωδικά για να ενισχύσετε απο μια απλή μαρουλοσαλάτα μέχρι 
μια χωριάτικη & με Εσπεριδοειδή για δροσιστικές γευστικές σαλάτες!

•  citrus  με χυμο πορτοκαλι,  λεμονι,  βαλσαμικο & μελι 
•  μουσταρδα  & μελι  •  herbs  με εστραγκον & βασιλικο

• αλειμμα λιαστης ντοματας για μπρουσκετες 
•  πατε σπαραγγιων με ελληνικη φετα

• spread φετας με πρασινη ελια
 •  spread φετας με πιπερια cherry

Cheesy Cream
DRESSING  

Γευστικές νότες στα πιάτα σας! 

Τo dressing Cheesy Cream «Οι Γουμένισσες» συνοδεύει 
κάθε σας πιάτο χαρίζοντας γευστικές νότες. Από μια 
δροσερή σαλάτα, σε κρεατικά και ψητές ή τηγανητές 
πατάτες μέχρι πικάντικα αλλαντικά και λουκάνικα. Με 

πλούσια γεύση τυριού η κρεμώδης υφή του και η υπέρο-
χη γεύση του θα σας ενθουσιάσουν.

GOURMEΔΙΕΣ

PESTO

Πάστα Ελιάς
Καλαμών με 
Μυρωδικά & 
Πράσινη με Πιπεριά

Γευστικά Pesto
•  πeστο βασιλικοy με βασιλικo & μιγμα τυριων 

•  πeστο φeτας με ελληνικh φeτα & βασιλικo 
•  πεστο rosso με ντομaτα και μυζηθρα 

Προσθέστε τa pesto σε ζεστά ζυμαρικά της 
επιλογής σας και ανακατέψτε τα ελαφρά. 
Προσθέστε λίγο αλάτι και έξτρα τυριά σύμφωνα 
με τις προτιμήσεις σας.  Απολαύστε τa!



Ντολμαδάκια
με ελαφριά 

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

σάλτσα λεμονιού που τα συνοδεύει.
Γευτείτε τα πεντανόστιμα dips από κόκκινες πιπεριές 
που μαζεύονται στον καιρό τους, ψήνονται στα  κάρ-
βουνα μέχρι να μελώσουν και σιγοβράζουν με αγνά 

υλικά ώσπου να χυλώσουν. 

Dips Πιπεριάς

Λιαστές Ντομάτες
σε ελαιόλαδο

Ένα υπέροχο μεσογειακό υλικό που κλείνει στη σάρκα του τον ελ-
ληνικό ήλιο! Οι λιαστές ντομάτες σε ελαιόλαδο «οι γουμένισσες» 
αποτελούν ένα νόστιμο ορεκτικό ενώ μπορείτε να τις προσθέσετε 
σε σαλάτες, ομελέτες, σάντουιτς και σε διαφόρων ειδών σάλτσες.

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ DIPS 

Μελιτζανοσαλάτa

Η μελιτζανοσαλάτα έχει 
θέση σε κάθε Ελληνικό τρα-
πέζι και την θεωρούμε ως 
ένα καθαρά Ελληνικό ορε-
κτικό. «οι γουμένισσες» σε 
αυτή τη συνταγή δίνουν βά-
θος και έξτρα νοστιμιά στην 
βασική μελιτζανοσαλάτα 
προσθέτοντας ταχίνι, το βα-
σικό συστατικό της διεθνώς 
αγαπητής συνταγής baba 
ghanoush, που κυριαρχεί 
σε όλη τη Μέση Ανατολή 
και έχει ταξιδέψει με επιτυ-
χία σε Ευρώπη και Αμερική.

με ταχινι

H διάσημη σάλτσα σριράτσα (sriracha) δια χει-
ρός γουμενισσών! Την γνωστή πικάντικη σάλτσα 

από την Ταϊλάνδη που φτιάχνεται από πάστα 
καυτερής πιπεριάς τσίλι στην παραδοσιακή της 

εκδοχή, εδώ θα την απολαύσετε με την γευστική 
πινελιά που βάζουν οι γουμένισσες με κόκκινες 
πικάντικες πιπεριές cherry. Η γεύση της είναι 

ιδιαίτερα πικάντικη, αφήνοντας και μια υποψία 
γλυκιάς επίγευσης, γι’ αυτό και όσοι τη δοκιμά-

σουν δεν μπορούν να την αντικαταστήσουν. 

Sriracha

Ψητές
Πιπεριές 
Φλωρίνης

Ψιλοκομμένο
Σκόρδο 
σε λάδι

Ethnic Cuisine
by Goumenisses

ΓΛΥΚΟΞΙΝΗ 
Σάλτσα Ντομάτας

με Βερίκοκα 

Το απόλυτο ορεκτικό με ανατολίτικη 
καταγωγή! Το χούμους «οι γουμένισσες» 
παρασκευάζεται με Ελληνικά ρεβίθια, 
Ελληνικό ταχίνι και παρθένο ελαιόλαδο 
για να το απολαύσετε πάνω σε ψωμί, 
τορτίγια ή αραβική πίτα.

Χούμους
με ταχίνι και 
παρθένο ελαιόλαδο

Με Ασιατικές Επιρροές 
«οι γουμένισσες» δημιούργησαν αυτή τη 
γλυκόξινη σάλτσα ντομάτας με βερίκοκα. 

Συνδυάστε την με ρύζι, noodles, κοτόπουλο 
ή ψητά κρέατα ή συνοδέψτε ψητά λαχανικά.



Μαρμελάδες 
για νόστιμες 

καλημέρες

Οι μαρμελάδες μας φτιάχνονται χωρίς νερό - μόνο με φρούτα 
και ζάχαρη - σε μικρές χάλκινες κατσαρόλες, όπως παλιά, για 
να κρατήσουν τις υπέροχες γεύσεις των φρούτων του Πάικου. 
Για νόστιμες καλημέρες!  Δεν περιέχουν συντηρητικά, χρώμα, 
νερό, πηκτίνες ή άλλα πρόσθετα.

Υπέροχα φρουτώδη και πλούσια σε γεύση αλείμματα φρούτων 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με μόνο φρούτο και φυσικό χυμό 
σταφυλιού, για να έχετε όλη τη νοστιμιά με χαμηλές θερμίδες.

Αλείμματα Φρούτων 
όλη η νοστιμιά χωρίς προσθήκη ζάχαρης

92%

Υπέροχη 
Γεύση!

ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΊΟΥ 

για απόλαυση 
χωρίς ενοχές

Χωρίς προσθήκη κρυσταλλικής ζάχαρης, 
μόνο με χυμό σταφυλιού!

Γλυκά κουταλιού 
από εκλεκτά φρούτα

Τα γλυκά κουταλιού φτιάχνονται χωρίς νερό - μόνο με 
διαλεγμένα φρούτα, ζάχαρη & λίγο χυμό λεμονιού -  σε 
μικρές χάλκινες κατσαρόλες με τον παραδοσιακό τρόπο. 
Υπέροχα σε κρέπες, cheese cake, παγωτό, με δημητρια-

κά ή κλασικά στο κουταλάκι...

β υ σ σ ι ν ο  •  κ ε ρα σ ι  ρ ου π κ α  •  π ε ρ γα μ ο ν το  •  π ο ρ το κ α λ ι  •  α γ ρ ι οσ υ κο  •   κ υδ ω ν ι  •  κ α σ τα ν ο

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ & ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ

βυσσινο •  κερασι  ρουπκα 

φραουλα • ροδακινο • βερικοκο  •  φρουτα του δασουσ • κερασι ρουπκα • αγριοσυκο  • καστανο   •   ρ ο δ ι  •  π ο ρ τ ο κ α λ ι  •  δ α μ α σ κ η ν ο  •   ροδι & φραουλα

φ ρα ουλ α  •   φρουτα του δασουσ •  ρ ο δ α κ ι ν ο  •  β ε ρ ι κο κο  •  ρ ο δ ι  •   δ α μ α σ κ η ν ο  •  φ ρα γ κοσ τα φ υλ ο  &  φ ρα ουλ α



Αμυγδαλοβούτυρο & 
Φουντουκοβούτυρο
με Μέλι & με Σοκολάτα

Χειροποίητα Αμυγδαλοβούτυρα & Φουντουκοβούτυρa 
«Οι Γουμένισσες», με αγνό ελληνικό μέλι ή με σοκολάτα 
συνδυάζοντας τη φανταστική τους γεύση με όλα τα διατρο-
φικά οφέλη του ξηρού καρπού. Ένας θρεπτικός θησαυρός 
με σοκολάτα και μέλι για ένα νόστιμο πρωινό ή σνακ.  

Φυστικοβούτυρο
απαλό & crunchy 

με Σοκολάτα
Θρεπτικό επάλειμμα φυστικιού!
Δοκιμάστε το Χειροποίητο Απαλό Φυστικοβούτυρο & το 
crunchy με σοκολάτα «Οι Γουμένισσες» σε σνακ, ως επά-
λειμμα σε ψωμί, με φρούτα και σε συνταγές μαγειρικής 
και ζαχαροπλαστικής, συνδυάζοντας τη φανταστική γεύ-

ση με όλα τα διατροφικά οφέλη του φυστικιού.

Mix Ξηρών Καρπών

Εξαιρετικά θρεπτικό επάλλειμα «οι γουμένισσες» από τρεις 
πολύτιμους ξηρούς καρπούς. Φυστίκι, Αμύγδαλο και Φουντούκι. 
Ιδανικό για να το αλείφετε σε  ψωμί, τοστ,  ρυζογκοφρέτες ή 
στα αγαπημένα σας φρούτα!

με Σοκολάτα

ΥΠΕΡΟΧΗ ΓΕΥΣΗ
100% Φυσικοί Πολτοί

Φυσικοί πολτοί ξηρών καρπών & σπόρων «οι γουμένισσες», 
για ένα υπερ-θρεπτικό & απολαυστικό πρωινό. Είναι πλούσια 

σε βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά & φυτικές ίνες.  
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης & αλατιού

Χωρίς Συντηρητικά!

Ταχινόκρεμα
με Σοκολάτα

ΕΠΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

ΤΑΧΙΝΙ

α μ υ γδ α λ ο β ου τ υ ρ ο  •  φ ου ν του κο β ου τ υ ρ ο  •  φ υ σ τ ι κο β ου τ υ ρ ο

ταχίνιa
χωρίς συντηρητικά 

& πρόσθετα
Τα Ταχίνια «Οι Γουμένισσες» διατίθεται σε τέσσε-
ρις γεύσεις.  Συνδυάζουν τα πλούσια θρεπτικά 
συστατικά του σησαμιού που συμβάλει στην καλή 
λειτουργία του οργανισμού, με την υπέροχη, αυ-

θεντική γεύση της ελληνικής παράδοσης. 

•  κλασικο •  με μελι & σοκολατα



Ξίδια
μηλοξιδο •  ξιδι απο κοκκινο κρασι •  ξιδι απο 

λευκο κρασι •  βαλσαμικο ξιδι απο μοντενα

xeiροποιητα

Gourmet 
Τουρσιά 

Mε ψαράκι, μεζεδάκια ή ουζάκι, δοκιμάστε τα 
χειροποίητα gourmet τουρσιά «οι γουμένισσες».

αγγουρι με μυρωδικα •  πρασινη ντοματα 
•   πολυχρωμεσ πιπεριεσ

Χειροποίητα 
Τουρσιά

Γεύσεις όπως και τότε... σας φέρνει 
το χειροποίητο τουρσί «οι γουμένισ-

σες». Απολαύστε το ως συνοδευτικό με 
όσπρια, ψητό κρέας και σε σαλάτες. 

Eξαιρετικός μεζές για ούζο και τσίπουρο. 

λ α χ α ν ο 
κου ν ου π ι δ ι,  κ α ρ οτο  &  π ι π ε ρ ι α  φ λ ω ρ ι ν η ς

λ α χ α ν ο,  κ α ρ οτο,  π ι π ε ρ ι α  φ λ ω ρ ι ν η ς  &  σ ε λ ι ν ο

ΓΛΥΚΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΣΙΑ & ΞΥΔΙΑ

Το κυδωνόπαστο «Οι Γουμένισσες» είναι ένα υπέροχο 
delicatessen προϊόν που παρασκευάζεται από την 

ψημένη σάρκα του φρούτου, η οποία πολτοποιείται, 
ενώνεται με ζάχαρη και σιγοψήνεται σε μικρές χάλκι-
νες κατσαρόλες μέχρι να φύγει η υγρασία. Ανασύρετε 
παιδικές μνήμες με το κυδωνόπαστο «Οι Γουμένισσες».

Κυδωνόπαστο 
το καλύτερο της αγοράς

Χειροποίητη 
Κομπόστα

Ροδάκινο

✓Εποχιακό

Strawberry 
Collection

Δοκιμάστε το gourmet επιδόρπιο 
«Strawberry Collection» για υψηλές γαστρι-
μαργικές απολαύσεις!  Ζουμερές ολόκληρες 

φράουλες με καστανή ζάχαρη & άρωμα 
ρούμι, που θα απογειώσουν τη γεύση σας.



•  χ υλ ο π ι τ ε σ 

με αλεύρι
DINKEL

ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ

πλιγουρι • κουσ κουσ • τραχανασ λαχανικων • τραχανασ ξινοσ • τραχανασ γλυκοσ 

ρ ι ζ οτο  μ ε  μ α ν ι τα ρ ι α  π ο ρ τ σ ι ν ι 

Ριζότο 
έτοιμο για μαγείρεμα
Ίσως το καλύτερο ριζότο - έτοιμο για μαγείρεμα - της ελληνικής 
αγοράς σε μια υπέροχη συνταγή. Νοστιμότατο, χυλώνει τέλεια 
και μοσχοβολά.

ΖΥΜΑΡΙΚΑ & ΡΙΖΟΤΟ

«Οι Γουμένισσες» πιστές στην αναβίωση ξεχασμένων γεύσεων, φέρνουν στο τραπέζι σας μια νέα 

σειρά παραδοσιακών ζυμαρικών που αξίζει να δοκιμάσετε.  Φτιαγμένα με δημητριακά  από την 

περιοχή της Πέλλας και της ορεινής Χαλκιδικής, αβγά και γάλα από πιστοποιημένες φάρμες του Κιλ-

κίς, προσφέρουμε υψηλής ποιότητας χειροποίητο κους-κους, παραδοσιακό τραχανά γλυκό,ξινό & με 

κατσικίσιο γάλα, εξαιρετικό τραχανά λαχανικών καθώς και πεντανόστιμο πληγούρι!  Απολαύσετε τα!

Παραδοσιακά Ζυμαρικά 

χ υλ ο π ι τ ε σ  •  χ υλ ο π ι τα κ ι  •  κ ρ ι θ α ρα κ ι   •  π α π α ρδ ε λ ε σ

Τόσο νόστιμα που μπορείτε να τα απολαύσετε και σκέτα!

Τα ζυμαρικά «Οι Γουμένισσες» φτιάχνονται σε μπρούτζινα 
καλούπια και στη συνέχεια αποξηραίνονται σε συνθήκες 

αργής ξήρανσης για να διατηρούν όλα τα θρεπτικά 
τους συστατικά και την υπέροχη γήινη γεύση τους.

• κοχυλια 
•κουσ κουσ 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΕΝΙΑ & 
φυσικά ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ

Τρίχρωμα 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

με αυγά &  γάλα

ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ

παντζάρι  •  σπανάκι  •  κόκκινη πιπεριά

σπαγγετι



Πετιμέζι 
Το παραδοσιακό πετιμέζι ή έψιμα όπως το αποκαλούν στην 

Κύπρο, παρασκευάζεται με την παραδοσιακή μέθοδο. Τα στα-
φύλια συλλέγονται από το χωράφι και σε 24 ώρες τα βράζουν 
σε ανοιχτό καζάνι. Χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο ζάχαρης.

Κρεμώδες Βιολογικό Χούμους, ιδιαίτερα θρε-
πτικό δίνει ένταση σε ότι άλλο επιλέξετε να το 
συνοδεύστε.  Ακόμα είναι ιδανικό υλικό για 
ντρέσινγκ, προσθέτοντας απλά ελαιόλαδο.

Ένα πολύτιμο ορεκτικό της φύσης, ο βιολογικός 
ανθός κάπαρης «οι γουμένισσες», μαζεύεται 
την άνοιξη στην ηλιόλουστη χώρα μας και δια-
τηρείται σε άλμη για να τον έχετε όλο το χρόνο 
στο τραπέζι σας.  Υπέροχος στη χωριάτικη σα-
λάτα, στη φάβα, σε σως και μαρινάδες, στην 
πατατοσαλάτα, σε ψητό ψάρι και μαγιονέζες. 

Χούμους

Ανθός 
Κάπαρης

Πολτός Σκόρδου

Ελληνικά
Σπαράγγια

σε Άλμη

Τα Βιολογικά Σπαράγγια «οι γουμένισσες» είναι 
ελληνικά και βιολογικά και πάνω από όλα τρυ-
φερά. Απολαύστε τα σκέτα ή σε συνδυασμό με 
αβγό που είναι το ιδανικό ταίρι των σπαραγγιών 
καθώς και σε σούπες, ομελέτες, πίτσες, πίτες ή 

στις σαλάτες σας.

✓Εποχιακό

Κληματόφυλλα βιολογικά «οι γουμένισ-
σες» λεπτά και τρυφερά από αμπέλια 
σουλτανίνας για τα πιό νόστιμα ντολμα-

δάκια που φτιάξατε ποτέ!

Ελληνικά
Aμελόφυλλα

σε Άλμη

✓Εποχιακό

Μυρωδάτες, κατακόκκινες ελληνικές τομάτες γίνονται κέ-
τσαπ με «άλλη» γεύση από τα συνηθισμένα, που αξίζει 
να δοκιμάσετε. Απογειώνει γευστικά τα σάντουιτς, το hot 

dog, τα hamburger και τις τηγανητές πατάτες.

Κέτσαπ
Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

και σε συσκευασίες HORECA

1kg • 4kg • 5kg



Παραγωγή & Εμπορία Delicatessen, 
Βιολογικών και Vegan τροφίμων ΙΚΕ
14η Οδός, ΒΙ.ΠΕ.Θ. 57022 Σίνδος
info@oigoumenisses.gr
+302310795101-102  
y/ fb oigoumenisses.gr

Ποιότητα
• Η μονάδα παραγωγής μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
22.000:2005 διασφαλίζοντας την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας και 
παράλληλα διαθέτουμε πιστοποίηση Bio απο την Bio Hellas καθώς και Vegan πιστο-
ποιητικό.
• Επενδύουμε καθημερινά στην τήρηση της πολιτικής ποιότητας που εφαρμόζουμε. 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, διασφαλίζουν την ανώτερη ποιότητα 
των προϊόντων και υπηρεσιών μας και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Let ‘s Connect!
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ

: @oigoumenisses


