
Σπιτικές Νοστιμιές!



Φυστικοβούτυρο
Απαλό

Δοκιµάστε το Χειροποίητο Απαλό Φυστικοβούτυρο «Συ-

νταγές από Σπίτι» 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.

Μαρμελάδες
για extra απόλαυση

Γλυκά κουταλιού 

από εκλεκτά φρούτα

Απολαύστε τις χειροποίητες µαρµελάδες “Συνταγές Από 

Σπίτι” που παρασκευάζονται παραδοσιακά σε χάλκινες 

κατσαρόλες για να κρατήσουν όλη τη γεύση και τα αρώ-

µατα των φρούτων τους.  Υπέροχες πάνω σε φρέσκο ζεστό 

ψωµάκι, µε κρουασάν, σε κρέπες, γιαούρτι, κέικ, maffin, 

πάστα φλώρα, γεµιστά µπισκότα µαρµελάδας καθώς και 

σε συνταγές ζαχαροπλαστικής.  Τρεις εξαιρετικά γευστικές 

µαρµελάδες για νόστιµες καληµέρες!

Τα γλυκά κουταλιού, “Συνταγές Από Σπίτι” φτιάχνονται 

χωρίς νερό - µόνο µε διαλεγµένα φρούτα, ζάχαρη & λίγο 

χυµό λεµονιού -  σε µικρές χάλκινες κατσαρόλες µε τον 

παραδοσιακό τρόπο. Υπέροχα σε κρέπες, cheese cake, πα-

γωτό, µε δηµητριακά ή κλασικά στο κουταλάκι.

Τρείς γευστικές µουστάρδες που αξίζει να δοκιµάσετε. 

Απαλή κλασσική, Απαλή µε µέλι  &  Καυτερή. Όποια κι 

αν διαλέξετε θα σας ταξιδέψει γευστικά.  Απολαύστε τις 

χειροποίητες Μουστάρδες “Συνταγές Από Σπίτι” µε λου-

κάνικα, κεφτεδάκια, τηγανιές, ψητό κρέας & σουβλάκια, σε 

σάντουιτς και σαν σως για σαλάτες.

Απολαύστε τις Χειροποίητες Κέτσαπ «Συνταγές από Σπίτι» 

κλασική & καυτερή µε λουκάνικα, ψητά κρέατα, hamburger, 

κεφτεδάκια, σουβλάκια, σάντουιτς και τηγανητές πατάτες.  

Σπιτική γεύση της καλής παραδοσιακής κουζίνας απο 

ελληνικές ώριµες ντοµάτες.   Δοκιµάστε τη Χειροποίητη 

Barbecue Sauce «Συνταγές από Σπίτι» µε ψητό κρέας, λου-

κάνικα & µπιφτέκια.  Η υπέροχη καπνιστή της γεύση και 

άρωµα, θα απογειώσουν γευστικά το γεύµα σας.

Κetchup & 
Barbecue Sauce

από ελληνικές ντομάτες 

Μουστάρδες
Απαλή, Απαλή με Μέλι 

& Kαυτερή

Η χειροποίητη µαγιονέζα  «Συνταγές από Σπίτι», φτιαγµέ-

νη µε την κλασσική συνταγή,  παράγεται από αγνά συστα-

τικά. Έχει πλούσια, γεµάτη γεύση που χαρίζει στο κρέας, 

το κοτόπουλο, το ψάρι, τις σαλάτες και τα σάντουιτς ασύ-

γκριτη γεύση.

Χειροποίητη 

Μαγιονέζα



Συνταγές απο Σπίτι µε αγάπη...
Η Δήµητρα Δάρτση είναι η εµπνεύστρια, ιδρύτρια και δηµιουργός των «Γουµενισσών». Γέννηµα 

θρέµµα της περιοχής, γνωρίζει καλά τα προϊόντα και τις γευστικές παραδόσεις του τόπου, στον 

οποίο έµαθε να µοιράζεται το µόχθο και την αγάπη των ανθρώπων για τη γη. Από παιδί παρα-

κολουθούσε τη µητέρα και τη γιαγιά της να διαλέγουν 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.

Σήµερα µαζί µε την κόρη της Άννα, προχώρησαν στην δηµιουργία του δεύτερου brand της εταιρί-

ας, “Συνταγές Από Σπίτι” , όπου µε την ίδια φροντίδα παρασκευάζουν συνταγές µε σπιτική γεύση, 

κρατώντας πάντα ψηλά την ποιότητα των προιόντων τους.

«Το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον του Πάϊκου, γε-
μάτο χρώματα και αρώματα της ελληνικής Μακεδο-
νικής γης, οι παραδόσεις της Γουμένισσας, οι κουβέ-
ντες που λένε οι γερόντισσες στα χωριά, τα χέρια των 
απλών ανθρώπων που μαζεύουν τον καρπό, η φρο-

ντίδα των γονιών που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με 
την ελπίδα ότι ο κόσμος δεν είναι μόνο βιομηχανικός. 
Αυτά όλα είναι η έμπνευσή μου. Παρασκευάζω χειρο-
ποίητες νοστιμιές για εσάς με προσήλωση στην ποιό-
τητα και την αγνότητα των υλικών μου. Με αυτές τις 
νοστιμιές που μεγάλωσα και εγώ τα παιδιά μου…»

Δήμητρα Δάρτση

Ποιότητα
•  Η µονάδα παραγωγής µας είναι πιστοποιηµένη σύµ-

φωνα µε το πρότυπο ISO  22000:2005 διασφαλίζο-

ντας την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων µας. 

•  Επενδύουµε καθηµερινά στην τήρηση της πολιτικής 

ποιότητας που εφαρµόζουµε. Οι επιλεγµένες πρώ-

τες ύλες και υλικά συσκευασίας, οι προσεγµένες µας 

εγκαταστάσεις, που πληρούν αυστηρούς κανόνες υγι-

εινής και ασφάλειας, ο σύγχρονος εξοπλισµός και το 

εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό µας, διασφαλί-

ζουν την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων και υπη-

ρεσιών µας και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Δήμητρα Δάρτση
Παρασκευή Παραδοσιακών Προϊόντων
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