
Aλμυρές σφολιάτες 

Νερό, αλεύρι σίτου, μαργαρίνη (φυτικά έλαια & λίπη μη υδρογονωμένα( φοίνικα,ηλίανθου), νερό, αλάτι, γαλακτωματοποιητής (Ε471), ρυθμιστής οξύτητας (E330),φυσικά αρώματα)), τυρί έμενταλ 

10,5%, αυγά, τροποποιημένο άμυλο, λακτόζη και πρωτεϊνες γάλακτος, ορός γάλακτος σε σκόνη (γάλα), αποβουτυρωμένο γάλα σκόνη, λίπος φοίνικα μη υδρογονωμένο, αλάτι, μαλτοδεξτρίνη, 

τυρί ροκφόρ 0,2%,σιρόπι γλυκόζης, αρώματα, πηκτικά μέσα (E401, E450, E415, E404, E341, E339),πλήρες γάλα σε σκόνη, πρωτεϊνες γάλακτος, ζάχαρη, σταθεροποιητής (E451). 

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.  Πιθανό να περιέχει ίχνη σόγιας και ξηρών καρπών με κέλυφος.

Τυρόπιτα Έμενταλ

Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην 

συσκευασία τους.

Γλυκές Ζύμες

Ρολό Κανέλας

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           

Αλεύρι σίτου, Πλήρες Γάλα, Ζάχαρη, Καστανή ζάχαρη, Βούτυρο, Μαργαρίνη (φυτικό λιπαρά: φοινικέλαιο, νερό,γαλακτωματοποιητής: μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε 471).Φυτικά έλαια: 

Φοινικέλαιο, Ρυθμιστής οξύτητας: Κιτρικό οξύ (E 330)). Ολόκληρο αυγό,Νερό, Φυτικά λιπαρά: φοινικέλαιο, Ζύμη, Κανέλα (1%), Ιωδιωμένο άλας. Άμυλο σίτου, γαλακτωματοποιητής: μονο- και 

διγλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε 471), ανθρακικό ασβέστιο (Ε 170), λεκιθίνη σόγιας (Ε 322), άλας, άλλα αρώματα.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Πιθανό να περιέχει ίχνη σουσαμιού και ξηρών καρπών.

Κρουασάν Βουτύρου 

Aλεύρι σίτου, βούτυρο 24%(περιέχει γάλα), νερό, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο 5,5%,μαγιά, γλουτένη σίτου, πλήρες γάλα σε σκόνη, ζάχαρη, αλάτι, αυγά,προζύμι σίτου (νερό, αλεύρι σίτου 

ζύμωσης), βελτιωτικό αλεύρου:E300, χρωστική ουσία: καροτενοειδή φυσικής προέλευσης, ένζυμο. 

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Μπορεί να περιέχει ίχνη από σόγια και ξηρούς καρπούς με κέλυφος.

Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ΒΟΥΤΥΡΟ Βρετάνης 21%, νερό, σοκολάτα 12% (ζάχαρη, κακαόμαζα, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: Ε322 (ΣΟΓΙΑ), ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο 4%, μαγιά, γλουτένη σίτου, 

ΑΥΓΑ, αλάτι, πλήρες ΓΑΛΑ σε σκόνη, ζάχαρη, προζύμι ΣΙΤΟΥ (νερό, ζυμωμένο αλεύρι ΣΙΤΟΥ), βελτιωτικό αλεύρου: Ε300, χρωστική: καροτενοειδή φυσικής προέλευσης, ένζυμο.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Πιθανό να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς με κέλυφος.

Κρουασάν Σοκολάτας 

Κρουασάν Πραλίνας 

Ζύμη 79,4%: Αλεύρι σίτου, νερό, βούτυρο (κρέμα γάλακτος) 14,2%, ζάχαρη, ζύμη, γλουτένη σίτου, αλάτι, γαλακτωματοποιητής (Εστέρες του οξικού οξέος με μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών 

οξέων), βελτιωτικό αλεύρου (ασκορβικό οξύ), αδρανοποιημένη μαγιά, αλεύρι βύνης σιταριού, ένζυμα: ημικυτταρινάση, ξυλανάση, αμυλάση, κυτταρινάση, τρανσγλουταμινάση, Γέμιση 16,5%: 

ζάχαρη, φυτικά λίπη (φοινικέλαιο, έλαιο καριτέ, κραμβέλαιο), φουντούκι 18,0%, άπαχη κακάο  σκόνη 7,0%, σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, 

αρωματικές ύλες. Ντεκόρ 2,9%: ζάχαρη, κακαόμάζα, γαλακτοποιητής (κραμβέλαιο) λεκιθίνη), πηκτικό μέσο (σελάκ), αραβικό κόμμι), Επάλειψη 1,2%: Αυγό.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Μπορεί να περιέχει ίχνη από φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς.

Ρολό με Σοκολάτα και Ταχίνι

Αλεύρι ΣΙΤΟΥ (γαλακτωματοποιητής: Ε472e), μαργαρίνη[φυτικά έλαια μερικώς υδρογονωμένα (βαμβακέλαιο ή και ηλιέλαιο) και φυτικά λίπη μερικώς υδρογονωμένα (φοινικέλαιο, 

φοινικοπυρηνέλαιο), νερό, γαλακτωματοποιητές:Ε471, αλάτι, συντηρητικό: Ε202, μέσο οξίνισης: Ε 330, άρωμα, χρωστική: Ε160a(ii)], πραλίνα σοκολάτας: [ζάχαρη, φυτικό 

έλαιο(ηλιέλαιο, κραμβέλαιο) αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, σοκολάτα (8%) (ζάχαρη, κακαόμαζα, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη 

ΣΟΓΙΑΣ), ΓΑΛΑ αποβουτυρωμένο σε σκόνη, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικό άρωμα βανίλιας], ταχίνι(7,8%)(ΣΟΥΣΑΜΙ),  σιμιγδάλι (ΣΙΤΟΥ), ζάχαρη άχνη, ζάχαρη, 

μαγιά αρτοποιίας, πάστα πορτοκαλιού[φλοιοί πορτοκαλιού 30%, νερό, σιρόπι γλυκόζης, αρωματική ύλη, άμυλο, ρυθμιστής οξύτητας: Ε330, Ε331, συντηρητικά: Ε202, Ε211, Ε406, 

σταθεροποιητές: Ε415, χρωστικές: Ε110*,Ε102*,Ε124], αλάτι, βελτιωτικό αρτοποιίας: αλεύρι σίτου, γαλακτωματοποιητής: Ε471, βυνοποιημένο αλεύρι ΣΙΤΟΥ, παράγοντας 

επεξεργασίας αλεύρου:  Ε300, ένζυμα, βελτιωτικό αρτοποιίας: ΓΛΟΥΤΕΝΗ  ΣΙΤΟΥ, αλεύρι ΣΙΤΟΥ, γαλακτωματοποιητής: Ε472e, πηκτικό μέσο: Ε412, ανενεργός μαγιά, παράγοντας 

επεξεργασίας αλεύρου: Ε300, ένζυμα, χυμός πορτοκάλι, κανέλα.

Για τα αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονη γραμματοσειρά. Μπορεί να περιέχει ίχνη σόγιας και ξηρών καρπών με κέλυφος

Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων
(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022)



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην 

συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων
(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022)

Χειροποίητη Πίτα Με Φέτα 

Ζύμη 71%: Αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη [μη υδρογονωμένα φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο, αραβοσιτέλαιο), μη υδρογονωμένα φυτικά λίπη (ελαιοφοίνικας, πυρήνες ελαιοφοίνικα), 

νερό, γαλακτωματοποιητής (μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), χρωστική ουσία (β-καροτένιο), αρωματική ύλη], νερό, βούτυρο γάλακτος, μαγιά 

αρτοποιίας, αλάτι, ζάχαρη. Γέμιση 29%: Τυρί φέτα 32%, νερό, τυρί τυρογάλακτος (μυζήθρα) 28%, αυγό παστεριωμένο, σιμιγδάλι σίτου, τροποποιημένο άμυλο, ασπράδι αυγού σε σκόνη, 

σιμιγδάλι καλαμποκιού, αλάτι, πιπέρι μαύρο. 

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Το προιόν μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος (καρύδι, φουντούκι, φιστίκι 

κελυφωτό), φιστίκι αράπικο (αραχίδες), μουστάρδα, σουσάμι, προϊόντα σόγιας.

Sorrento με mozzarela και ντομάτα 

Τυρόπιτα Κουρού Γραβιέρα

Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, μαργαρίνη (φυτικά έλαια μερικώς υδρογονωμένα[βαμβακέλαιο ή και ηλιέλαιο]φυτικά λίπη μερικώς υδρογονωμένα [φοινικέλαιο], νερό, γαλακτωματο-ποιητής: μόνο και 

δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων, αλάτι, συντηρητικό :σορβικό κάλιο, μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, αρωματικές ύλες, χρωστική ουσία: β-καροτένιο), ΤΥΡΙ φέτα (ΓΑΛΑ), ΓΑΛΑ, ΑΥΓΟ, 

μαγειρικό λίπος (μερικώς υδρογο-νωμένα φυτικά έλαια [βαμβακέλαιο ή και ηλιέλαιο]και μερικώς υδρογονωμένα φυτικά λίπη [φοινικέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο], αρωματική ύλη, 

χρωστική ουσία: β-καροτένιο), παστεριωμένος κρόκος ΑΥΓΟΥ, ΤΥΡΙ gouda (ΓΑΛΑ),ΒΟΥΤΥΡΟ καροτίνης (ΓΑΛΑ),νερό, ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ, τροποποιημένο άμυλο, ΤΥΡΙ γραβιέρα (0,83%) 

(ΓΑΛΑ), ΤΥΡΙ κεφαλογραβιέρα (0,83%) (ΓΑΛΑ), μαγιά, αλάτι, ημίσκληρο ΤΥΡΙ (ΓΑΛΑ), μίγμα αρτοποιίας (ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ, αλεύρι ΣΙΤΟΥ, γαλακτωματοποιητής: διακετυλοτρυγικοί 

εστέρες των μόνο- και δι-γλυκεριδίων λιπαρών οξέων Ε472e, πηκτωματογόνο: κόμμι γκουαρ, ανενεργός μαγιά, παράγοντας επεξεργασίας αλεύρου: ασκορβικό οξύ, ένζυμα),μίγμα 

αρτοποιίας (ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ, γαλακτωματοποιητής: διακετυλοτρυγικοί εστέρες των μόνο- και δι-γλυκεριδίων λιπαρών οξέων, παράγοντας επεξεργασίας αλεύρου: ασκορβικό οξύ, 

ένζυμα), , διογκωτικό μέσο:[(E450i), διττανθρακική σόδα, ζάχαρη, ανενεργή μαγιά.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονη γραμματοσειρά. Το προιόν μπορεί να περιέχει ίχνη από Αρχαίδες, Σόγια, Ξηρούς Καρπούς, Σέλινο,Μουστάρδα, Σουσάμι,Λούπινο.

Pizzarto Μεσογειακό

Ζύμη 60%: Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, φυτική μαργαρίνη [μη υδρογονωμένα φυτικά λίπη (ελαιοφοίνικας, πυρήνες ελαιοφοίνικα, μη υδρογονωμένα φυτικά έλαια (βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο, 

αραβοσιτέλαιο), νερό, γαλακτωματοποιητής (μόνο- και διγλυκερίδια των λιπαρών οξέων), αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), χρωστική (β-καροτένιο), αρωματικές ύλες], μαγιά 

αρτοποιίας, ΑΥΓΟ πλήρες παστεριωμένο, αλάτι, ζάχαρη, μπέικιν πάουντερ [διογκωτικοί παράγοντες (δι- και πολυφωσφορικά άλατα, ανθρακικά άλατα του νατρίου), άμυλο ΣΙΤΟΥ, 

σταθεροποιητής (ανθρακικό ασβέστιο)]. Επίπαση ζύμης 2%: Σπόροι παπαρούνας. Γέμιση 38%: Γέμισή ΤΥΡΙΟΥ 69% [Νερό, ΤΥΡΙ τυρογάλακτος (μυζήθρα) 26,5%, ΤΥΡΙ φέτα 15%, 

λευκό ΤΥΡΙ (ΛΑΚΤΟΖΗ) 15%, ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΙΤΟΥ, τροποποιημένο άμυλο, ασπράδι ΑΥΓΟΥ σε σκόνη, σιμιγδάλι καλαμποκιού, αλάτι,πιπέρι μαύρο], τομάτα 31%.

Pretzel

Αλεύρι σίτου, νερό, βούτυρο 11% (ΒΟΥΡΤΥΡΟ, salt), κραμβέλαιο, μαγιά, αλάτι, αλέυρι βύνης (ΑΛΕΥΡΙ,ΚΡΙΘΑΡΙ), γλουτένη σίτου, ζάχαρη, παράγοντας επεξεργασίας άλευρου: E300; παράγοντας 

επικάλυψης (ρυθμιστής οξύτητας: E524).

Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, ΤΥΡΙ mozzarella 20,5% (ΓΑΛΑ, salt, πυτιά), τομάτα πολτός 15%, ελαιόλαδο, αλάτι, ρίγανη, μαγιά.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Το προιόν μπορεί να περιέχει ίχνη από σόγια.

Sorrento με τομάτα και ψητά λαχανικά

Αλέυρι ΣΙΤΟΥ, Νερό, 15% Ημίσυμππυκνωμένη Ντομάτα,12,3% Μίξ Ψητών Λαχανικών (μελιτζάνα, κολοκυθάκι, κόκκινες πιπεριές, κίτρινες πιπεριές), 7,9% Τόφου, (σπόροι ΣΟΓΙΑΣ, 

νερό, πηκτικό: χλωριούχο μαγνήσιο), Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο, Αλάτι, Ηλιέλαιο, Βασιλικός, Ρίγανη, Μαγιά.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονη γράμματοσειρά. Το προιόν μπορεί να περιέχει ίχνη από ΑΥΓΌ, ΓΑΛΑ, ΣΕΛΙΝΟ, ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ, ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΎΣ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ, ΘΕΙΩΔΕΣ ΑΛΑΣ.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονη γράμματοσειρά. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη από: Σουσάμι, Ξηρούς Καρπούς με κέλυφος (καρύδι, φουντούκι, φιστίκι κελυφωτό), Φιστίκι Αράπικο 

(Αραχίδες), προϊόντα Σόγιας, Μουστάρδα.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Το προιόν μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην 

συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων
(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022)

Ζύμη: Αλεύρι σίτου (ΓΛΟΥΤΕΝΗ), νερό, φυτικά λιπαρά (φοινικέλαιο), φυτικό έλαιο (ηλιέλαιο), δεξτρόζη, μαγιά, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, σκόνη ορού ΓΑΛΑΚΤΟΣ, διογκωτικά μέσα (Ε450, Ε500), αλάτι, 

γαλακτωματοποιητές (E471, Ε481), αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ σε σκόνη, ΑΥΓΟ σε σκόνη, χρωστική (Ε160a) και αρωματική ύλη. Γέμιση 26,7%: Ζάχαρη, φυτικό έλαιο (ηλιέλαιο), αποβουτυρωμένο 

κακάο σε σκόνη 2,0%, σκόνη ορού ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυτικά λίπη (καρύδας και φοινικοπυρηνέλαιο), φουντουκόπαστα (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ), γαλακτωματοποιητής (Ε322) και αρωματικές ύλες. Επικάλυψη 

14,7%: Ζάχαρη, φυτικά λίπη (καρύδας και φοινικοπυρηνέλαιο), αποβουτυρωμένο κακάο σε σκόνη 1%, σκόνη ΓΑΛΑΚΤΟΣ, αρωματικές ύλες και γαλακτωματοποιητής (Ε322(ΣΟΓΙΑ))

Nτόνατς

Ντόνατ με Γέμιση Σοκολάτας

Αλεύρι σίτου (ΓΛΟΥΤΕΝΗ), νερό, φυτικά λιπαρά (φοινικέλαιο), ζάχαρη(12%), δεξτρόζη, φυτικό έλαιο (ηλιέλαιο), μαγιά, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, σκόνη ορού ΓΑΛΑΚΤΟΣ, διογκωτικά μέσα (Ε450, Ε500), αλάτι, 

γαλακτωματοποιητές (E471, Ε481), αρωματικές ύλες, ολόκληρο ΑΥΓΟ σε σκόνη, χρωστική (Ε160a) και αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ σε σκόνη. 

Ντόνατ με Επικάλυψη Σοκολάτας

Ζύμη: Αλεύρι σίτου (ΓΛΟΥΤΕΝΗ), νερό, φυτικά λιπαρά (φοινικέλαιο), φυτικό έλαιο (ηλιέλαιο), δεξτρόζη, μαγιά, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, σκόνη ορού ΓΑΛΑΚΤΟΣ, διογκωτικά μέσα (Ε450, Ε500), αλάτι, 

γαλακτωματοποιητές (E471, Ε481), αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ σε σκόνη, ΑΥΓΟ σε σκόνη, χρωστική (Ε160a) και αρωματική ύλη. Επικάλυψη 26,7%: Ζάχαρη, φυτικά λίπη (καρύδας και 

φοινικοπυρηνέλαιο), αποβουτυρωμένο κακάο σε σκόνη 2,0%, σκόνη ΓΑΛΑΚΤΟΣ, αρωματικές ύλες και γαλακτωματοποιητής (Ε322).

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. 

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. 

Μπισκότα

Ντόνατ Ζάχαρης

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. 

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Πιθανό να περιέχει ίχνη από ΣΟΓΙΑ & ξηρούς καρπούς.

Μπισκότο με Κομμάτια Σοκολάτας  

Βέλγικη σοκολάτα γάλακτος (31%) (Ζάχαρη; σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ ; βούτυρο κακάο; κακαό μαζα; γαλακτοματοποιητές: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ; Flavouring); αλέυρι ΣΙΤΟΥ (αλέυρι ΣΙΤΟΥ; ανθρακικό 

ασβέστιο; Νιασίνη; Σίδηρος; Θειαμίνη); Ζάχαρη; Λίπος Φοίνικα; αλατισμένο ΒΟΥΤΥΡΟ (ΒΟΥΤΡΟ; αλάτι); Καμβαέλαιο; Σκόνη ορού ΓΑΛΑΚΤΟΣ; ανεστραμένο σιρόπι ζάχαρης; Υγροποιητικό: 

Γλυκερόλη; Σκόνη από ΑΥΓΟ πλήρες; Αυξητικός παράγοντας: ανθρακικό νάτριο, Διφωσφορικά; αλάτι; Αρωματικές ύλες(περιέχουν ΓΑΛΑ). 

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Πιθανό να περιέχει ίχνη από ΣΟΓΙΑ.

Μπισκότο Σοκολάτας

Αλεύρι ΣΙΤΟΥ; Ζάχαρη; Βέλγικη Λευκή σοκολάτα (16%) (Ζάχαρη; Βούτυρο Κακάο*; Σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ; Γαλακτοματοποιητές: (Λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ ; Φυσικές αρωματικές ύλες βανίλιας); Βέλγικη 

Μαύρη σοκολάτα (8%) (Ζάχαρη; Κακάο μάζα*; Βούτυρο Κακάο*; Γαλακτοματοποιητές: (Λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ ; Φυσικές αρωματικές ύλες  βανίλιας); Βέλγικη σοκολάτα Γάλακτος (8%) (Ζάχαρη;Σκόνη 

πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ; Βούτυρο Κακάο*; Κακάο μάζα*; Γαλακτοματοποιητές: (Λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ ; Φυσικές ύλες γεύσης βανίλιας); Λίπος Φοίνικα; ΒΟΥΤΥΡΟ; Ανεστραμένο σιρόπι ζάχαρης; Κραμβέλαιο; 

αποβουτυρομένη σκόνη κακάο*(3%); νερό; Προζελατινοποιημένο αλεύρι ρυζιού; Γλυκιά σκόνη ορού ΓΑΛΑΚΤΟΣ; Αυξητικοί παράγοντες: Ανθαρκικό νάτριο, Γλυκονο-δέλτα λακτόνη; Αλάτι; 

Μελάσσα; Φυσικές αρωματικές ύλες

Vegan Pretzel 

Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, Νερό, Κραμβέλαιο, Μαγιά, Αλάτι, Αλεύρι ΒΥΝΗΣ (ΣΙΤΟΣ, ΚΡΙΘΑΡΙ), ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ, Άμυλο ΣΙΤΟΥ, Ζάχαρη, Παρασκευή Άλατος (αλεύρι ριζιού, αλάτι, φυτικά λίπη 

(φοίνικα,καρύδας)), παράγοντας επεξεργασίας άλευρου: ασκορβικό οξύ; παράγοντας επικάλυψης (ρυθμιστής οξύτητας: υδροξείδιο του νατρίου)

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Το προιόν μπορεί να περιέχει ίχνη από γάλα και σουσάμι.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην 

συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων
(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022)

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Πιθανό να περιέχει ίχνη από φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς.

Mάφιν Βανίλιας με Αλμυρή Καραμέλα

Ζάχαρη, αλεύρι ΣΙΤΟΥ, γέμιση με αλατισμένη καραμέλα ΒΟΥΤΥΡΟΥ 19,3% (ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, νερό, ζαχαρούχο συμπυκνωμένο ΓΑΛΑ (ΛΑΚΤΟΖΗ), αλατισμένο ΒΟΥΤΥΡΟ, καραμελωμένη 

ζάχαρη, τροποποιημένο άμυλο, πηκτικό μέσο (Ε440), φυσικό άρωμα, αλάτι), μη υδρογονωμένο έλαιο κράμβης, ασπράδια ΑΥΓΩΝ, ΑΥΓΑ, ψιλοκομμένα ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ 2,5%, τροποποιημένο άμυλο, 

ορός γάλακτος σκόνη (ΓΑΛΑ), διογκωτικά μέσα (Ε450, Ε500), γαλακτωματοποιητές (Ε477,Ε471,Ε481), αλάτι, ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ, άρωμα, πυκνωτικά μέσα (Ε412, Ε415)

Κέικς

Κέικ Καρότου με Κρέμα Τυριού

Ζάχαρη, καρότα (18,66%), ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ [ΓΑΛΑ, ΚΡΕΜΑ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ), καλλιέργειες, άλας, γαλακτωματοποιητής: Ε410, σταθεροποιητές: Ε415 & Ε412], έλαιο ΣΟΓΙΑΣ, αλευρι ΣΙΤΟΥ, ΑΥΓΑ, ΒΟΥΤΥΡΟ, 

Λευκή κρέμα ζαχαροπλαστικής [ζάχαρη,φοινικοπυρηνέλαιο, φοινικέλαιο, ορός ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΓΑΛΑ), άπαχο ΓΑΛΑ, γαλακτωματοποιητής: Ε322 (ΣΟΓΙΑ), βανίλια], ΚΑΡΥΔΙΑ, καστανή 

ζάχαρη,ανανάς,φοινικέλαιο,σταφίδες,σιρόπι καλαμποκιού, υγροποιητές:Ε965, κανέλα,άλας,έλαιο καρύδας, βανίλια Μαδαγασκάρης, μοσχοκάρυδο, νερό

Mάφινς - Cupcakes - Macarons 

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονη γραμματοσειρά. Πιθανό να περιέχει ίχνη από ΣΟΓΙΑ και άλλους ξηρούς καρπούς με κέλυφος.

Kέικ Βανίλιας Σοκολάτας 

Ζάχαρη; αλεύρι ΣΙΤΟΥ; Κραμβέλαιο; Νερό; Άμυλο Πατάτας; Σκόνη πλήρους ΑΥΓΟΥ ελευθέρας βοσκής ; Σταγόνες Μάυρης Σοκολάτας (4,7%) (Μάζα κακάο; Ζάχαρη; Βούτυρο Κακάο; 

Αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο; Γαλακτοματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ); ΒΟΥΤΥΡΟ (ΓΑΛΑ); Λίπος Φοίνικα; Αποβουτυρβμένη σκόνη κακάο (2,1%); Μαλτοδεξτρίνη; Γλυκός ορός ΓΑΛΑΚΤΟΣ; 

Διογκωτικός παράγοντας: Διφοσφάτες, Ανθρακικό Νάτριο, Ανθρακικό Ασβέστιο; Υγροποιητές: Γλυκερόλη; Αλάτι; Φυσικές ύλες βανίλιας; Γαλακτοματοποιητές: Εστέρες Γαλακτικού οξέως μονο και 

διγλυκιρεδίων λιπαρών οξέων, Προπάνιο-1,2-διολεστέρες λιπαρών οξέων, Λεκιθίνες; Φυσικές αρωματικές ύλες ; Αποξηραμένο σιρόπι γλυκόζης; Σκόνη αποβουτυρωμένου ΓΑΛΑΚΤΟΣ; 

Συμπηκνωμένο καρότο; Κουρκουμάς.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονη γράμματοσειρά. Πιθανά να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς με κέλυφος, ΦΙΣΤΙΚΙΑ, ΣΟΓΙΑ, ΑΥΓΑ και ΓΑΛΑ.

Κέικ Λεμονιού

Αλέυρι ΣΙΤΟΥ; Κραμβέλαιο; Νερό; Άμυλο Πατάτας; πλήρη παστεριωμένα ΑΥΓΑ ελευθέρας βοσκής; ΒΟΥΤΥΡΟ (ΓΑΛΑ); Φυτικά έλαια και λίπη (Πυρήνας Φοίνικα, Καρύδα, Φοίνικας, Σία); 

Μαλτοδεξτρίνη; Γλυκός ορός ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΓΑΛΑ); Διογκωτικός παράγοντας: Διφοσφωρικά, Ανθρακικό Νάτριο, Ανθρακικό ασβέστιο; Υγροποιητές: Γλυκερόλη; Φυσικές αρωματικές ύλες; Αλάτι; 

Γαλακτοματοποιητές: Εστέρες Γαλακτικού Οξέως μονο και διγλυκεριδίων λιπαρών οξέων, Προπάνιο-1,2-διολεστέρες λιπαρών οξέων, Λεκιθίνη Ηλιοτρόπιου, Τριστεατική σορβιτάνη; Αποξηραμένο 

σιρόπι γλυκόζης; Σκόνη αποβουτυρωμένου ΓΑΛΑΚΤΟΣ; Συμπυκνωμένο καρότο; Κουρκουμάς; Φυσικές γεύσεις λεμονιού

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονη γράμματοσειρά. Πιθανά να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς με κέλυφος, ΦΙΣΤΙΚΙΑ, ΣΟΓΙΑ, ΑΥΓΑ και ΓΑΛΑ.

Mάφιν με Μύρτιλλα

Αλεύρι σίτου [Αλεύρι σίτου, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρος, νιασίνη, θειαμίνη], παστεριωμένο AΥΓΟ ελεύθερης βοσκής, έλαιο ελαιοκράμβης, ζάχαρη, κομμάτια μαύρης σοκολάτας (10%) [μάζα 

κακάου, ζάχαρη, βούτυρο κακάου, σκόνη κακάου, γαλακτωματοποιητής: , γλύκισμα σοκολάτας (9%) [ζάχαρη, νερό, μαύρη σοκολάτα (μάζα κακάου, ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη κακάου, 

γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ), ζαχαρούχο άπαχο γάλα (Γάλα, ζάχαρη, λακτόζη)  υγραντικό: γλυκερίνη, μάζα κακάου, βούτυρο (ΓΑΛΑ), κορν φλαουρ, πηκτικός παράγοντας: πηκτίνη, άλας], 

υγροσκοπικό: γλυκερίνη, κομμάτια μαύρης σοκολάτας (3%) [μάζα κακάου, ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ], άμυλο ΣΙΤΟΥ, άλευρο σίτου, βούτυρο 

(ΓΑΛΑΚΤΟΣ), αραβοσιτέλαιο, , παράγοντες αύξησης: πυροφωσφορικό οξύ νατρίου, φωσφορικό μονοασβέστιο, διττανθρακικό νάτριο, ανθρακικά καλίου, άμυλο πατάτας, γαλακτωματοποιητής: 

μονο και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, γλουτένη ΣΙΤΟΥ, σκόνη ΑΥΓΟΥ λευκής βοσκής, σκόνη ορού γάλακτος (ΓΑΛΑ), αρωματική ουσία, πυκνωτικό: κόμμι ξανθάνης, νερό, αλάτι.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη σόγιας, φιστικιών, καρύδια πεκάν, φουντούκια, αμύγδαλα, καρύδια και καρύδια macadamia.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην 

συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων
(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022)

Popdots Φράουλα 

Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, Ζάχαρη, Φυτικά λίπη (φοίνικα,πυρηνα φοίνικα,κακάο), Νερό, Ορός ΓΑΛΑΚΤΟΣ, Λακτόζη(ΓΑΛΑ), Φυτικά έλαια (ηλιέλαιο), Δεξτρόζη, Άμυλο, Μαγιά, Χρωστικές

(E160a, E162), Αλεύρι ΣΟΓΙΑ, Γαλακτοματοποιητές (E322 , E471, E481), Αυξητικοί Παράγοντες (E450, E500), Αλάτι, Σιρόπι Γλυκόζης, φυσικές ύλες, σκόνη αποβουτυρωμένου ΓΑΛΑΚΤΟΣ , παράγοντες 

επεξεργασίας άλευρου (E300), πηκτοματοποιητές (E901, E904), εκχύλισμα σαμπούκου, οξύ (E330).

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονη γραμματοσειρά. Πιθανό να περιέχει ίχνη από σόγια, φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς με κέλυφος.

  Popdots Λευκή Σοκολάτα και Καραμέλα  

Αλέυρι ΣΙΤΟΥ, Φυτικά λίπη (φοίνικας,πυρήνας φοίνικα, καρύδας), Ζάχαρη, Νερό, Σκόνη Ορού ΓΑΛΑΚΤΟΣ, Φυτικά έλαια (ηλιέλαιο,φοινικέλαιο), Δεξτρόζη, Λακτόζη (ΓΑΛΑ), Άμυλο, Μαγιά,

ΒΟΥΤΥΡΟ, Αλέυρι ΣΟΓΙΑ , Γαλακτοματοποιητές (E471, E481 , E322, E322 (ΣΟΓΙΑ)), Σκόνη ΓΑΛΑΚΤΟΣ, Αλάτι, Αυξητικοί Παράγοντες(E450, E500),Σκόνη Αποβουτυρωμένου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, Παράγοντες 

Επεξεργασίας Άλευρου (E300), Χρωστικές (E160a), Φυσικές Ύλες

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονη γραμματοσειρά. Πιθανό να περιέχει ίχνη από σόγια, φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς με κέλυφος.

 Popdots Σοκολάτα

Αλέυρι ΣΙΤΟΥ, Φυτικά λίπη (φοίνικας, πυρήνας φοίνικα, καρύδα), Νερό, Ζάχαρη, Φυτικά έλαια (ηλιέλαιο), Δεξτρόζη, Σκόνη Κακάο Με Μειωμένα Λιπαρά,

Μαγιά, Σκόνη ΓΑΛΑΚΤΟΣ, Αλεύρι ΣΟΓΙΑ, Σκόνη Ορού ΓΑΛΑΚΤΟΣ, Αυξητικοί παράγοντες (E450, E500), Αλάτι, Γαλακτοματοποιητές (E322, E471, E481), Χρωστικές (E160a), Φυσικές Υλες, Σκόνη 

Αποβουτυρωμένου ΓΑΛΑΚΤΟΣ, Παράγοντες Επεξεργασίας Άλευρου(E300)

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονη γραμματοσειρά. Πιθανό να περιέχει ίχνη από σόγια, φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς με κέλυφος.

Mάφιν Σοκολάτας

Ζάχαρη, γέμιση σοκολάτα ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ 19,3% (ζάχαρη, μη υδρογονωμένα φυτικά λίπη φοίνικα και ελαιοκράμβης, πάστα ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 10,5%, σοκολάτα σε σκόνη 9,5% (κακάο σε σκόνη, 

ζάχαρη), αποβουτυρωμένο ΓΑΛΑ (ΛΑΚΤΟΖΗ) σε σκόνη, γαλακτωματοποιητής (Ε322), φυσικό εκχύλισμα βανίλιας), αλεύρι ΣΙΤΟΥ (ΓΛΟΥΤΕΝΗ), μη υδρογονωμένο φυτικό έλαιο κράμβης, ασπράδια 

ΑΥΓΩΝ, ΑΥΓΑ, κομμάτια μαύρης σοκολάτας 3,8 % (πάστα κακάο, ζάχαρη, βούτυρο κακάο), αποβουτυρωμένο κακάο σε σκόνη 3,1%, τροποποιημένο άμυλο, ορός γάλακτος σε σκόνη (ΓΑΛΑ), 

διογκωτικά μέσα (Ε450,Ε500), γαλακτωματοποιητές (Ε477, Ε471, Ε481), αλάτι, ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ, αρωματική ουσία, πηκτικά μέσα (Ε412, Ε415).

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονη γραμματοσειρά. Πιθανό να περιέχει ίχνη από ΣΟΓΙΑ και άλλους ξηρούς καρπούς με κέλυφος.

Macaron

Ζάχαρη, ΑΜΥΓΔΑΛΑ 15%, ασπράδι ΑΥΓΟΥ, ΒΟΥΤΥΡΟ, άσπρη σοκολάτα [ζάχαρη, βούτυρο κακάο, πλήρη σκόνη ΓΑΛΑΚΤΟΣ, γαλακτοματοποιητής (λεκιθίνη), φυσικές ύλες βανίλιας], νερό, 

βατόμουρο 3%, σιρόπι γλυκόζης, σοκολάτα 1,6% [κακάο μάζα, ζάχαρη, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, γαλακτοματοποιητής (λεκιθίνη), φυσικές ύλες βανίλιας], άμυλο, σοκολάτα ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

[sugar, cocoa butter, πλήρης σκόνη ΓΑΛΑΚΤΟΣ, μάζα κακάο, γαλακτοματοποιητής (λεκιθίνη), φυσικές ύλες βανίλιας], αλατισμένη καραμέλα ΒΟΥΤΥΡΟΥ 0,6% [σιρόπι γλυκόζης - φρουκτόζης, 

συμπυκνωμένο ζαχαρούχο ΓΑΛΑ (συμπυκνωμένο ΓΑΛΑ, ζάχαρη), αλατισμένο ΒΟΥΤΥΡΟ (ΒΟΥΤΥΡΟ, αλάτι), ζάχαρη, νερό, αλάτι], ΦΙΣΤΙΚΙΑ 0,2%, αποβουτυρωμένη σκόνη κακάο, λίπος φοίνακα, 

συμπηκνωμένος χυμός λεμονιού 0,1%, γαλακτοματοποιητές (μονό- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, εστέρες πολυγλυκερόλης λιπαρών οξέων, λεκιθίνη), καραμέλα 0,1% (ζάχαρη, νερό), φυσικές 

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονη γραμματοσειρά. Πιθανό να περιέχει ίχνη από γλουτένη, φιστίκια και άλλους ξηρούς καρπούς με κέλυφος.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην 

συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων
(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022)

ΤLTA Wrap

Σταρένια τορτίγια (34%) {Πολωνία} Αλέυρι σίτου 66% , νερό, φοινικέλαιο,γλυκερόλη, ζάχαρη, γλουτένη σίτου, αλάτι, γαλακτωματοποιητές: μονο- και δι-

γλυκερίδια λιπαρών οξέων, σταθεροποιητής: Ε466, κόμμι ξανθάν, κόμμι γκουάρ,μέσα οξίνισης: κιτρικό οξύ, μηλικό οξύ, συντηρητικά: σορβικό κάλιο, προπιονικό κάλιο, αυξητικός παράγοντας: 

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά, δημηριακά (γλουτένη), γάλα (λακτόζη), ιχθυηρά, ξηρούς καρπούς, σουσάμι,σόγια, θειώδη και μουστάρδα.

 Sandwiches & Wraps

Τurkey Melt Toast

Κριθαρένιο ψωµί (61%){Αγγλία}[Αλεύρι σίτου, νερό, βυνοποιηµένο σιτάρι (7,5%), µαγιά, αλεύρι από κριθάρι, αλάτι, φρυγανισµένο σιτάρι, γλουτένη σίτου, γαλακτωµατοποιητής: E472e, Ε471, 

ζάχαρη, αλεύρι σόγιας, Συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο Ε282, ζάχαρη, αλεύρι από φαγόπυρο, φυτικό έλαιο, ασκορβικό οξύ (Ε300), Ρυθµιστής οξύτητας: E524, ένζυµο, Σταθεροποιητής: E415, 

Βελτιωτικό αλεύρου Ε535], Καπνιστή Γαλοπούλα (17%){Ελλάδα}[ Φιλέτο γαλοπούλας (87%) , νερό , αλάτι , πρωτεΐνες γάλακτος, πρωτεΐνη σόγιας, λακτόζη , δεξτρόζη , ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης, 

φυσικά καρυκεύµατα , αντιοξειδωτικό :ερυθορβικό Να , ασκορβικό νάτριο, κιτρικό νάτριο, ρυθµιστής οξύτητας; γαλακτικό νάτριο, ενισχυτικό γεύσης: γλουταµινικό νάτριο, συντηρητικό: νιτρώδες 

Να], Τυρί κασέρι (17%){Ελλάδα} [Παστεριωµένο Αιγoπρόβειο γάλα ], Μαργαρίνη (5%) [Φυτικά λίπη και έλαια, µερικώς υδρογονοποιηµένα 80%, νερό, αλάτι 0.5%, γαλακτωµατοποιητές 

Ε322(σόγια) – Ε471, αντιοξειδωτικά: Ε306, Ε330, αρωµατικές ύλες, χρωστική: Ε160α, βιταµίνη Α:900mcq/100g, βιταµίνη D3: 7.5mcq/100g].

Συντηρητικά: Νιτρώδες Νάτριο (Ε250), προπιονικό ασβέστιο (E282).Αντιοξειδωτικά: Ασκορβικό Οξύ (Ε300), Εκχυλίσµατα τοκοφερολών (Ε306), Λεκιθίνη (Ε322), Ερυθορβικό νάτριο (Ε316), 

ασκορβικό νάτριο (Ε301), κιτρικό νάτριο (Ε331). Γαλακτωµατοποιητές - Σταθεροποιητές: Μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε471), Εστέρες του µονο- και δι-ακετυλο-τρυγικού οξέος µεµονο- 

και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε472ε), Κόµµι ξανθάν (Ε415), Χρωστική: Καροτένιο (Ε160α).Ρυθµιστής οξύτητας: Κιτρικό οξύ (Ε330), Υδροξείδιο νατρίου (Ε524), Γαλακτικό νάτριο (Ε325). 

Βελτιωτικό αλεύρου: Σιδηροκυανιούχο νάτριο (Ε535), Ενισχυτικό γεύσης: γλουταµινικό νάτριο (Ε621)

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά, δημηριακά (γλουτένη), γάλα (λακτόζη), ιχθυηρά, ξηρούς καρπούς, σουσάμι, σόγια, θειώδη και μουστάρδα.

Turkey & Light Cheese Square

Κριθαρένιο ψωµί (42%) [Αλεύρι σίτου, νερό, βυνοποιηµένο σιτάρι (8,5%), µαγιά, βυνοποιηµένο αλεύρι κριθαριού, φρυγανισµένο σιτάρι, αλάτι, πρωτεΐνη σίτου, δεξτρόζη, ζάχαρη, 

γαλακτωµατοποιητής: E472e, αλεύρι σόγιας, συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο, φαγόπυρο αλεύρι, φυτικό έλαιο, βελτιωτικό αλεύρου: ασκορβικό οξύ, ρυθµιστής οξύτητας: υδροξείδιο 

του νατρίου, ένζυµο, σταθεροποιητής: κόµµι ξανθάν], Καπνιστή Γαλοπούλα (18%) [Στήθος γαλοπούλας (80%), νερό, άµυλο πατάτας, αλάτι, καρυκεύµατα, γαλακτωµατοποιητής: 

φωσφορικά άλατα, συντηρητικό: νιτρώδες νάτριο, αντιοξειδωτικό: ερυθορβικό νάτριο], Τυρί µε χαµηλά λιπαρά (18%) [Παστεριωµένο αγελαδινό γάλα, αλάτι, καλλιέργειες,µικροβιακή 

πυτιά], Μαρούλι Iceberg (9%), Light Sauce (9%) [Νερό, φυτικό έλαιο (30%) (σογιέλαιο-ηλιέλαιο), ξύδι από σταφύλι, τροποποιηµένο άµυλο (περιέχει γλουτένη), ζάχαρη, αλάτι, 

µουστάρδα (νερό, σπόροι σιναπιού, ξύδι, γλυκόζη, άµυλο αραβοσίτου, αλάτι, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, σταθεροποιητής: κόµµι ξανθάνης), σταθεροποιητές: κόµµι γκουάρ, κόµµι 

ξανθάν, καρυκεύµατα, συντηρητικά: βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο], Μαργαρίνη (4%) [Φυτικά λίπη και έλαια 80% (µερικώς υδρογονωµένο φοινικέλαιο, κραµβέλαιο, φοινικέλαιο), 

νερό, αλάτι 0.5%, γαλακτωµατοποιητές: λεκιθίνη σόγιας, µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων, αντιοξειδωτικό: κιτρικό οξύ, αρωµατικές ύλες, χρωστική: β-καροτένιο, βιταµίνη 

Α:900µg/100g, βιταµίνη D3: 7.5µg/100g]. Συντηρητικά: Νιτρώδες νάτριο (Ε250), Σορβικό κάλιο (Ε202), Προπιονικό ασβέστιο (Ε282), Βενζοϊκό νάτριο (Ε211), Ασκορβικό οξύ (Ε300). 

Αντιοξειδωτικά: Λεκιθίνη (Ε322), Ερυθορβικό νάτριο (Ε316). Γαλακτωµατοποιητές: Εστέρες του µονο- και δι- ακετυλο-τρυγικού οξέος µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων 

(Ε472e),Φωσφορικά άλατα (Ε452), Κόµµι γκουάρ (Ε412), Κόµµι ξανθάν (Ε415), Μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε471). Χρωστικές: β-καροτένιο (Ε160a). Ρυθµιστές 

οξύτητας: Κιτρικό οξύ (Ε330), Υδροξείδιο του νατρίου (Ε524).

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά, δημηριακά (γλουτένη), γάλα (λακτόζη), ιχθυηρά, ξηρούς καρπούς, σουσάμι, σόγια, θειώδη και 

μουστάρδα..

Αλμυρά Κρουασάν & Toστ

 ΦΡΕΣΚΟ ΦΑΓΗΤΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων τροφίμων - sandwich, παρακαλούμε ανατρέξτε στην συσκευασία τους.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην 

συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων
(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022)

Salmon Lox & Katiki cheese 

Κριθαρένιο ψωμί (51%) [Αλεύρι σίτου, νερό, βυνοποιημένο σιτάρι (8,5%), μαγιά,βυνοποιημένο αλεύρι κριθαριού, φρυγανισμένο σιτάρι, αλάτι, πρωτεΐνη σίτου, δεξτρόζη, ζάχαρη, 

γαλακτωματοποιητής: E472e, αλεύρι σόγιας, συντηρητικό:προπιονικό ασβέστιο, φαγόπυρο αλεύρι, φυτικό έλαιο, βελτιωτικό αλεύρου: ασκορβικό οξύ, ρυθμιστής οξύτητας: υδροξείδιο του 

νατρίου, ένζυμο,σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάν], Καπνιστός Σολομός (25%) [Σολομός (97%), αλάτι, ζάχαρη, καπνός οξυάς, σιδηροκυανιούχο νάτριο], Κατίκι Δομοκού (8%)[Παστεριωμένο 

αιγοπρόβειο γάλα, αλάτι], Μαργαρίνη (6%) [Φυτικά λίπη και έλαια 80% (μερικώς υδρογονωμένο φοινικέλαιο, κραμβέλαιο, φοινικέλαιο), νερό, αλάτι0.5%, γαλακτωματοποιητές: λεκιθίνη σόγιας, 

μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων,αντιοξειδωτικό: κιτρικό οξύ, αρωματικές ύλες, χρωστική: β-καροτένιο, βιταμίνη Α:900μg/100g, βιταμίνη D3: 7.5μg/100g], Τυρί κρέμα (4%) [Παστεριωμένο 

αγελαδινό γάλα, οξυγαλακτική καλλιέργεια, αλάτι], Κάρδαμο (4%), Γάλα παστεριωμένο, Άρτυμα λεμονιού.

Κριθαρένιο ψωµί (42%) [Αλεύρι σίτου, νερό, βυνοποιηµένο σιτάρι (8,5%), µαγιά, βυνοποιηµένο αλεύρι κριθαριού, φρυγανισµένο σιτάρι, αλάτι, πρωτεΐνη σίτου, δεξτρόζη, ζάχαρη, γαλακτωµατοποιητής: E472e, αλεύρι 

σόγιας, συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο, φαγόπυρο αλεύρι, φυτικό έλαιο, βελτιωτικό αλεύρου: ασκορβικό οξύ, ρυθµιστής οξύτητας: υδροξείδιο του νατρίου, ένζυµο, σταθεροποιητής: κόµµι ξανθάν], Καπνιστή 

Γαλοπούλα (18%) [Στήθος γαλοπούλας (80%), νερό, άµυλο πατάτας, αλάτι, καρυκεύµατα, γαλακτωµατοποιητής: φωσφορικά άλατα, συντηρητικό: νιτρώδες νάτριο, αντιοξειδωτικό: ερυθορβικό νάτριο], Τυρί µε χαµηλά 

λιπαρά (18%) [Παστεριωµένο αγελαδινό γάλα, αλάτι, καλλιέργειες,µικροβιακή πυτιά], Μαρούλι Iceberg (9%), Light Sauce (9%) [Νερό, φυτικό έλαιο (30%) (σογιέλαιο-ηλιέλαιο), ξύδι από σταφύλι, τροποποιηµένο άµυλο 

(περιέχει γλουτένη), ζάχαρη, αλάτι, µουστάρδα (νερό, σπόροι σιναπιού, ξύδι, γλυκόζη, άµυλο αραβοσίτου, αλάτι, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, σταθεροποιητής: κόµµι ξανθάνης), σταθεροποιητές: κόµµι γκουάρ, κόµµι 

ξανθάν, καρυκεύµατα, συντηρητικά: βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο], Μαργαρίνη (4%) [Φυτικά λίπη και έλαια 80% (µερικώς υδρογονωµένο φοινικέλαιο, κραµβέλαιο, φοινικέλαιο), νερό, αλάτι 0.5%, γαλακτωµατοποιητές: 

λεκιθίνη σόγιας, µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων, αντιοξειδωτικό: κιτρικό οξύ, αρωµατικές ύλες, χρωστική: β-καροτένιο, βιταµίνη Α:900µg/100g, βιταµίνη D3: 7.5µg/100g]. Συντηρητικά: Νιτρώδες νάτριο (Ε250), 

Σορβικό κάλιο (Ε202), Προπιονικό ασβέστιο (Ε282), Βενζοϊκό νάτριο (Ε211), Ασκορβικό οξύ (Ε300). Αντιοξειδωτικά: Λεκιθίνη (Ε322), Ερυθορβικό νάτριο (Ε316). Γαλακτωµατοποιητές: Εστέρες του µονο- και δι- ακετυλο-

τρυγικού οξέος µε µονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε472e),Φωσφορικά άλατα (Ε452), Κόµµι γκουάρ (Ε412), Κόµµι ξανθάν (Ε415), Μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε471). Χρωστικές: β-καροτένιο (Ε160a). 

Ρυθµιστές οξύτητας: Κιτρικό οξύ (Ε330), Υδροξείδιο του νατρίου (Ε524).

Turkey & Light Cheese Square

Chicken Parm Wrap

Τορτίγια τομάτας (38%) [αλεύρι σίτου, νερό, φυτικό έλαιο (παλμολεϊνη),σταθεροποιητής: γλυκερόλη, καρύκευμα ντομάτας(σκόνη ντομάτας(1,0%), κόκκινη

πιπεριά, πάπρικα, βασιλικός(0,1%)), γαλακτωματοποιητές :Ε472e, Ε401, Ε471,ρυθμιστές οξύτητας: κιτρικό οξύ, μηλικό οξύ, αλάτι, ζάχαρη, διογκωτικός παράγοντας (Ε500), συντηρητικά (Ε202, 

Ε282), χρωστικές (Ε160a,Ε160c)],Κοτόπουλο (29%)[Στήθος κοτόπουλου (92%), Αντιοξειδωτικά: (Ε325,

Ε331) Πρωτεΐνες γάλακτος και σόγιας, Νερό, Αλάτι, Λακτόζη, Γαλακτωματοποιητής:(Ε407a), Σταθεροποιητής: (Ε451) Φυτικά έλαια (καλαμπόκι)], Τυρί κρέμα

(7%)[παστεριωμένο αγελαδινό γάλα, οξυγαλακτική καλλιέργεια, αλάτι], Μαρούλι iceberg (6%), Αγγούρι (6%), Σπανάκι (4%), Βούτυρο (3%)[Παστεριωμένο γάλα],Ρόκα (2%), Παρμεζάνα (2%)[ 

Μερικώς αποβουτυρωμένο γάλα αγελάδος, αλάτι,πυτιά, συντηρητικό: λυσοζύμη από πρωτεΐνη αυγών], Πιπεριές ψητές (2%)[Πιπεριές,νερό, αλάτι, ζάχαρη, ξύδι], Άρτυμα λεμονιού [φυσικός χυμός 

λεμόνι,νερό], Ζάχαρη,Αλάτι, Πιπέρι μαύρο, Ρίγανη, Βασιλικό ξηρό.Πρόσθετα Συντηρητικά: Σορβικό κάλιο (Ε202), Προπιονικό ασβέστιο (Ε282).Αντιοξειδωτικά: Γαλακτικό Νάτριο (Ε325), Δισόξινο 

κιτρικό Νάτριο (Ε331).Γαλακτωματοποιητές: τροποποιημένα φύκη Eucheuma (Ε407a), Αλγινικό νάτριο(Ε401), Μονο- και δι- γλυκερίδια των λιπαρών οξέων (Ε471), Εστέρες των μονο- και 

διγλυκεριδίων (Ε472e). Χρωστικές: καροτένιο (Ε160a), εκχύλισμα πιπεριάς (Ε160c).Σταθεροποιητής: Τριφοσφωρικά άλατα (Ε451), γλυκερόλη (Ε422).Ρυθμιστές οξύτητας: Μηλικό οξύ(Ε296), Κιτρικό 

οξύ (Ε330).Μέσο οξίνισης: Οξικό οξύ (Ε260). Διογκωτικός παράγοντας: ανθρακικό νάτριο(Ε500).

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα .Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά, δημηριακά (γλουτένη), γάλα (λακτόζη), ιχθυηρά, ξηρούς καρπούς, σουσάμι, σόγια, θειώδη και μουστάρδα.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά, δημηριακά (γλουτένη), γάλα (λακτόζη), ιχθυηρά, ξηρούς καρπούς, σουσάμι, σόγια, θειώδη και μουστάρδα..

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά, δημηριακά (γλουτένη), γάλα (λακτόζη), ιχθυηρά, ξηρούς καρπούς, σουσάμι, σόγια, θειώδη και μουστάρδα.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην 

συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων
(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022)

Prosciutto con porcini Sandwich Square

Κριθαρένιο ψωμί (50%) [αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, βυνοποιημένο ΣΙΤΑΡΙ , μαγιά, αλεύρι από ΚΡΙΘΑΡΙ, φρυγανισμένο ΣΙΤΑΡΙ, αλάτι, πρωτεΐνη ΣΙΤΟΥ, ζάχαρη, γαλακτωματοποιητής: γλυκερίδια λιπαρών 

οξέων, ζάχαρη, συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο, αλεύρι από φαγόπυρο, κραμβελαιο, βελτιωτικό αλεύρου: ασκορβικό οξύ, ρυθμιστής οξύτητας: υδροξυδιο του νατριου, ένζυμο, πηκτωματογόνο: 

ξανθάνη], τυρι mozzarella (20%)( ΓΑΛΑ, αλάτι, καλλιέργεια, ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξυ ), αλλοιφώμενο τυρί ( ΓΑΛΑ, οξυγαλακτική καλλιέργεια, αλάτι), προσούτο (10%)(χοιρινο, αλατι, 

συντηρητικό: νιτρικο καλιο), ΒΟΥΤΥΡΟ, ρόκα, άρτυμα λεμονιού [ χυμός λεμόνι, νερο, μεσο οξινησης :κιτρικό οξύ , συντηρητικό: σορβικο καλιο , βενζοικο νάτριο, αντιοξειδωτικό πυροθειώδες καλιο 

( ΘΕΙΩΔΗ )], πάστα porcini (0.5%)[ μανιτάρια ( Boletus Edulis) (65%), νερο, ηλιέλαιο, φοινικέλαιο, κρεμμύδια, σκόρδο, μαιντανός, ΣΕΛΙΝΟ, ντομάτα, καρότο, αλάτι, ΛΑΚΤΟΖΗ, εκχύλισμα 

βοδινού,εκχύλισμα μαγιάς, μοσχοκάρυδο, κουρκουμάς, ενισχυτικό γεύσης: γλουταμινικο μονονατριο, αντισυσσωματικό: διοξείδιο του πυριτίου, τροποποιημένο άμυλο, ρυθμιστής οξύτητας 

:γαλακτικό οξύ]

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Μπορεί να περιέχει ίχνη από ξηρούς καρπούς & σουσάμι.

Caesar's Deluxe Square

Κριθαρένιο ψωμί (33%) [Αλεύρι σίτου, νερό, βυνοποιημένο σιτάρι (8,5%), μαγιά,βυνοποιημένο αλεύρι κριθαριού, φρυγανισμένο σιτάρι, αλάτι, πρωτεΐνη σίτου, δεξτρόζη, ζάχαρη, 

γαλακτωματοποιητής: E472e, αλεύρι σόγιας, συντηρητικό: προπιονικό ασβέστιο, φαγόπυρο αλεύρι, φυτικό έλαιο, βελτιωτικό αλεύρου: ασκορβικό οξύ, ρυθμιστής οξύτητας: υδροξείδιο του 

νατρίου, ένζυμο, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάν], Κοτόπουλο (20%) [Στήθος κοτόπουλου (92%), αντιοξειδωτικά: γαλακτικό νάτριο, δισόξινο κιτρικό νάτριο, πρωτεΐνες γάλακτος και σόγιας, νερό, 

αλάτι, λακτόζη, γαλακτωματοποιητής: Ε407a, σταθεροποιητής: τριφοσφωρικά άλατα], Γραβιέρα (14%) [Σκληρό τυρί από παστεριωμένο

αιγοπρόβειο γάλα, οξυγαλακτική καλλιέργεια, πυτιά, αλάτι], Τομάτα (14%), Light Sauce (8%) [Νερό, φυτικό έλαιο (30%) (σογιέλαιο-ηλιέλαιο), ξύδι από σταφύλι,τροποποιημένο άμυλο (περιέχει 

γλουτένη), ζάχαρη, αλάτι, μουστάρδα (νερό, σπόροι σιναπιού, ξύδι, γλυκόζη, άμυλο αραβοσίτου, αλάτι, συντηρητικό: σορβικό κάλιο, σταθεροποιητής: κόμμι ξανθάνης), σταθεροποιητές: κόμμι 

γκουάρ, κόμμι ξανθάν, καρυκεύματα, συντηρητικά: βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλιο], Μαρούλι Iceberg (7%), Μαργαρίνη (3%) [Φυτικά λίπη και έλαια 80% (μερικώς υδρογονωμένο φοινικέλαιο, 

κραμβέλαιο, φοινικέλαιο), νερό, αλάτι 0.5%, γαλακτωματοποιητές: λεκιθίνη σόγιας, μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων, αντιοξειδωτικό: κιτρικό οξύ, αρωματικές ύλες, χρωστική: β-καροτένιο, 

βιταμίνη Α:900μg/100g, βιταμίνη D3: 7.5μg/100g], Ξύδι, Μουστάρδα, Αγγουράκι τουρσί, Κρεμμύδι φρέσκο, Ζάχαρη, Μαϊντανός, Ρίγανη, Αλάτι, Πιπέρι. Συντηρητικά: Σορβικό κάλιο (Ε202), 

Προπιονικό ασβέστιο (Ε282), Βενζοϊκό νάτριο(Ε211), Ασκορβικό οξύ (Ε300). Αντιοξειδωτικά: Γαλακτικό νάτριο (Ε325), Δισόξινο κιτρικό νάτριο (Ε331), Λεκιθίνη (Ε322), Γαλακτωματοποιητές: 

Τροποποιημένα φύκη Eucheuma (Ε407a), Τριφοσφωρικά άλατα (Ε451), Εστέρες του μονο- και δι-ακετυλο-τρυγικού οξέος με μονο- και δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε472e), Κόμμι γκουάρ(Ε412), 

Κόμμι ξανθάν (Ε415), Μονο- και δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων (Ε471).

Χρωστικές:β-καροτένιο (Ε160a). Ρυθμιστές οξύτητας: Κιτρικό οξύ (Ε330), Υδροξείδιο του νατρίου (Ε524).

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα.Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγά, δημηριακά (γλουτένη), γάλα (λακτόζη), ιχθυηρά, ξηρούς καρπούς, σουσάμι,σόγια, θειώδη και μουστάρδα.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην 

συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων
(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022)

ΚΑΣΙΟΥΣ(25%), ΑΜΥΓΔΑΛΑ (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ) (25%), σταφίδες (25%) [σταφίδες, συντηρητικά: διοξείδιο του θείου (ΘΕΙΩΔΗ), ηλιέλαιο] αποξηραμενα κρανμπερις εμπλουτισμένα με χυμό ανανά 

[ζάχαρη ανανά, αποξηραμένα κρανμπερις, συμπύκνωμα χυμού ανανά, ηλιέλαιο]

Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Μπορεί να περιέχει ίχνη άλλων ξηρών καρπών, φιστικιών και σησαμιού.

Για τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Για τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Συστατικά: Muffin 42.9% [Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ξηρά ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ, προζύµι (αλεύρι ΣΙΤΟΥ, νερό, µαγιά), νερό ΓΑΛΑ αγελάδος, ΒΟΥΤΥΡΟ (ΓΑΛΑ), ζάχαρη, αλάτι, µαγιά, γαλακτοµατοποιητής (µόνο- και 

δι- γλυκερίδια λιπαρών οξέων,προπυλενογλυκολικοί εστέρες των λιπαρών οξέων), Φιλέτο γαλοπούλας 18.4% [Στήθος γαλοπούλας (80%), νερό, άµυλο πατάτας, αλάτι, καρυκεύµατα, 

γαλακτωµατοποιητής (φωσφορικά άλατα), συντηρητικό (νιτρώδες νάτριο), αντιοξειδωτικό (ερυθορβικό νάτριο)], ΤΥΡΙ Edam 18.4% [Παστεριωµένο Αγελαδινό ΓΑΛΑ, αλάτι, καλλιέργειες, 

µικροβιακή πυτιά, σταθεροποιητής (χλωριούχοασβέστιο)], Egg Salad 15.3% {Οµελέτα [Ανάµικτο ΑΥΓΟ υγρό, ασπράδι ΑΥΓΟΥ υγρό, νερό, σκόνη ΓΑΛΑΚΤΟΣ, φυτικό λάδι (ηλιέλαιο), άµυλο 

καλαµποκιού, αλάτι, Μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ (Ε330), Πηκτικό µέσο: κόµµι ξανθάνης (E415)], ΤΥΡΙ κρέµα [παστεριωµένο αγελαδινό ΓΑΛΑ, οξυγαλακτική καλλιέργεια, αλάτι], ΜΟΥΣΤΑΡ∆Α [νερό, 

ΣΙΝΑΠΟΣΠΟΡΟΣ, ξύδι, αλάτι, ζάχαρη, σταθεροποιητής (κόµµι ξανθάνης), αρωµατικές ύλες, χρωστική (κουρκουµίνη), συντηρητικό (Ε202)] , σχοινόπρασσο, Άρτυµα Λεµονιού [φυσικός χυµός λεµόνι, 

νερό, µέσο οξίνισης (κιτρικό οξύ), συντηρητικό (σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο), αντιοξειδωτικό(πυροθειώδες νάτριο)], αλάτι, πιπέρι}, ΒΟΥΤΥΡΟ (ΓΑΛΑ) 4.9%.

Για αλλεργιογόνα δείτε τα συστατικά με έντονα γράμματα. Μπορεί να περιέχει ίχνη από σινάπι & ξηρούς καρπούς.

Starbucks Μιξ φρούτων & Ξηρών καρπών 

(Αμύγδαλα,Κάσιους,Κράνμπερις & 

Σταφίδες)

Αλεύρι Αραβοσίτου (άλευρο ΣΙΤΟΥ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρος, νιασίνη, θειαμίνη), ζάχαρη, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, κραμβέλαιο), μερικώς ανεστραμμένο ραφιναρισμένο σιρόπι, μαύρο 

διάκοσμο [μελάσα ζαχαροκάλαμου,σιρόπι ανεστραμμένης γλυκόζης], ξηρό σιρόπι γλυκόζης, παράγοντας αύξησης:ανθρακικό ασβέστιο, αποξηραμένο ασπράδι ΑΥΓΟΥ ελευθέρας βοσκής, 

υγραντικό: φυτική γλυκερόλη, μπαχαρικά, κορνφλαουρ, φυτικά και φρουτώδη συμπυκνώματα [κρόκος κοζάνης, λεμόνι], σπιρουλίνα, χρώμα: ανθρακικός άνθρακας, σταθεροποιητής: κόμμι 

ξανθάνης.

Για τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Μπορεί επίσης να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών και σόγιας.

English Breakfast

 Μπισκότο Τζίντζερ 

 Μίξ Ψημένων Ξηρών Καρπών 
Ψημένα Αλατισμένα ΑΜΥΓΔΑΛΑ [Ψημένα ΑΜΥΓΔΑΛΑ, αλάτι], Ψημένα ΚΑΣΙΟΥΣ, Ψημένα Αλατισμένα ΦΙΣΤΙΚΙΑ [Ψημένα ΦΙΣΤΙΚΙΑ, αλάτι], ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

Βάφλες Καραμέλας

Σιρόπι (34%) [σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, σιρόπι ζάχαρης], άλευρο ΣΙΤΟΥ, βούτυρο (ΓΑΛΑ) (14%), ζάχαρη, φυτικά έλαια [φοινικέλαιο, κραμβέλαιο] ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, αλεύρι ΣΟΓΙΑΣ, 

αλάτι, γαλακτοματοποιητές: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, Ε471; παράγοντες αύξησης: διφωσφορικά, όξινα ανθρακικά άλατα νατρίου, κανέλα, φυσική βανίλια τύπου Bourbon, ΑΥΓΑ απο αχυρώνα, οξύ: κιτρικό 

οξύ.

Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με έντονη γραμματοσειρά. Μπορεί να περιέχει ίχνη άλλων ξηρών καρπών που περιέχουν γλουτένη και σπόρους σησαμιού.

Starbucks Μοισκότα Βουτύρου
Αλεύρι σίτου [Αλεύρι ΣΙΤΟΥ, ανθρακικό ασβέστιο, σίδηρος, νιασίνη, θειαμίνη], αλατισμένο βούτυρο (37%) [αλάτι ,βουτύρο (ΓΑΛΑ)], ζάχαρη.



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην 

συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων
(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022)

Μπάρα Βρώμης με Μήλο - Κανέλλα

ΒΡΩΜΗ 44,5% (ΕΕ), μέλι (ΕΕ), φυτικά έλαια (λάδι καρύδας), αποξηραμένο μήλο 4,9% (περιέχει ΘΕΙΩΔΗ)(ΕΕ), διογκωμένο ρύζι (περιέχει ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ),ΚΑΝΕΛΛΑ0,1% 

(ΕΚΤΟΣ ΕΕ), αρωματική ύλη.

Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με έντονη γραμματοσειρά. Μπορεί να περιέχει  ίχνη από ξηρούς καρπούς, αραχίδα, αυγό, γάλα και σησάμι. 

 Νόμισμα Σοκολάτας

"REAL" - τσιπς με Θαλασσινό Αλάτι
Πατάτες, ηλιέλαιο και θαλασσινό αλάτι

Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

Ζάχαρη, σκόνη πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ, μάζα κακάου, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη ηλιέλαιου, γεύση φυσικής βανίλιας. Στερεά κακάο: ελάχιστο 28%, στερεά γάλακτος: ελάχιστο 

15%.

Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Μπορεί να περιέχει ίχνη φιστικιών, ξηρών καρπών και σόγιας.

Γλειφιτζούρι King Of Candy  
Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με ΕΝΤΟΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Μπορεί να περιέχει ίχνη  σόγιας

Σοκολατάκια με γέμιση 

φυστικοβούτυρου

Σοκολάτα Υγείας (53%) [κακαομάζα, ζάχαρη, βούτυρο κακάο, σκόνη κακαό με μειωμένα λιπαρά, γαλακτοματοποιητές: λεκιθίνη ΣΟΓΙΑΣ, φυσικές ύλες βανίλιας, πάστα ΦΙΣΤΙΚΙΏΝ 

(39%), φυτικά λίπη [λάδια Σίας, λάδι καρύδας], σιρόπι αγάβης, θαλασσινό αλάτι.

Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με έντονη γραμματοσειρά. Μπορεί να περιέχει ίχνη φιστικιών, ξηρών καρπών και γάλακτος.

Καλαμάκι από Μπισκότο 

Ζάχαρη, αλεύρι ΣΙΤΟΥ (ΓΛΟΥΤΕΝΗ), φυτικά έλαια [φοινικέλαιο, βούτυρο καριτέ], σκόνη αποβουτυρωμένου ΓΑΛΑΤΟΣ (ΛΑΚΤΟΖΗ), σκόνη αποβουτυρωμένου κακάο, σκόνη ορού ΓΆΛΑΚΤΟΣ 

(ΛΑΚΤΟΖΗ), φοινικέλαιο, σκόνη πλήρους ΑΥΓΟΥ, γαλακτοματοποιητής: λεκιθίνη ηλιοτρόπιου, εκχύλισμα βανίλιας, αλάτι, φυσικές φυσικό άρωμα σοκολάτας

Για τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με έντονα γράμματα. Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών.

Σοκολάτας Γάλακτος

Ζάχαρη, Βούτρο Κακάο, Σκόνη Πλήρους ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΛΑΚΤΟΖΗ), Κακαομάζα, Καραμελωμένη Ζάχαρη, Γαλακτοματοποιητής: [λεκιθίνη ηλιοτρόπιου], Φυσικά Αρώματα Βανίλιας, Αλάτι

Για τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με έντονα γράμματα. Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών.

Σοκολάτας Υγείας

Κακαομάζα, Ζάχαρη, Βούτυρο Κακάο, Γαλάκτοματοποιητής: [λεκιθίνη ηλιοτρόπιου], Φυσικά Αρώματα Βανίλιας

Για τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων των δημητριακών που περιέχουν γλουτένη, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με έντονα γράμματα. Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών.

Ισομαλτιτόλη, νερό, μπλέ V(E131), ταρταζίνη (Ε102)



Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα συστατικά, ανά προιόν, γνωστοποιούνται βάσει των λιστών με τα συστατικά που δίδονται από τον εκάστοτε προμηθευτή 

 Για πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα συστατικά σε όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων και των φρέσκων τροφίμων/sandwiches, παρακαλούμε ανατρέξτε στην 

συσκευασία τους.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΙΧΝΗ,  ΚΑΘΩΣ Η 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.                                                                                                                                                                                                                                    

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αλλεργιογόνα, ρωτήστε τον barista σας.                                           
Αλλεργιογόνα προϊόντων 
τροφίμων
(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022)

Μπάρα Πρωτεΐνης  με Φιστικοβούτυρο 

Μέλι (ΕΕ) , ΒΡΩΜΗ 19% (ΕΕ) ,ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΣΟΓΙΑΣ, φυτικά έλαια (λάδι καρύδας), ΟΡΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε σκόνη, ΦΙΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ 3,4% (ΕΕ), αρωματική ύλη. 

Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με έντονη γραμματοσειρά. Μπορεί να περιέχει  ίχνη από ξηρούς καρπούς, αραχίδα, αυγό, γάλα και σησάμι. 

 Μπάρα Βρώμης Banoffee

ΒΡΩΜΗ 42,7% (EU), μέλι (EU), φυτικά έλαια (λάδι καρύδας), μπισκότο (ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΟΥ ολικής αλέσεως, γλυκαντικά (μαλτιτόλη, ισομαλτιτόλη), φυτικά έλαια (ηλιέλαιο), 

ολιγοφρουκτόζη, διογκωτικοί παράγοντες (όξινο ανθρακικό νάτριο, όξινο ανθρακικό αμμώνιο), διογκωμένο ρύζι (περιέχει ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ), αρωματική ύλη

Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με έντονη γραμματοσειρά. Μπορεί να περιέχει  ίχνη από ξηρούς καρπούς, αραχίδα, αυγό, γάλα και σησάμι. 

Μπάρα Βρώμης Πραλίνα

ΒΡΩΜΗ 44,5% (ΕΕ), μέλι (ΕΕ), φυτικά έλαια (λάδι καρύδας), σοκολάτα 4,7% (κακαόμαζα, γλυκαντική ύλη: μαλιτόλη, βούτυρο κακάο,  γαλακτωματοποιητής: ΛΕΚΙΘΙΝΗ ΣΟΓΙΑΣ, 

φυσική αρωματική ύλη, γλυκαντική ύλη: γλυκοζίτες στεβιόλης), ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΨΙΧΑ 1,8%(ΕΚΤΟΣ ΕΕ), διογκωμένο ρύζι (περιέχει ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΣΙΤΟΥ),  αρωματική ύλη

Για τα αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά που επισημαίνονται με έντονη γραμματοσειρά. Μπορεί να περιέχει  ίχνη από ξηρούς καρπούς, αραχίδα, αυγό, γάλα και σησάμι. 


