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Απαγορεύεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση χωρίς έγγραφη άδεια. Η Rezos Brands δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε χαρακτηριστικά προϊόντων. Οι φωτογραφίες 
των προϊόντων έχουν διαφοροποιηθεί για τις ανάγκες του καταλόγου. ©Rezos Brands ΑΕ, 202315

Για μια ακόμη χρονιά ο νέος προϊοντικός 
κατάλογος είναι εδώ για εσάς.
Αγαπητοί Συνεργάτες,

Για μια ακόμη χρονιά ο πλήρης κατάλογος της Rezos Brands για το 2023, έρχεται πλήρως 
ανανεωμένος με ένα πλήθος νέων προϊόντων. 

Ανακαλύψτε:
• τα handcrafted bitters by Soulshakers Bar Services, δημιουργημένα από την εταιρεία μας 

εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα
• τις γευστικές, τραγανές μπουκίτσες Cheese o’s με 100% τυρί cheddar
• τα μη ανθρακούχα αναψυκτικά με κομμάτια ζελέ καρύδας, Queen’s nata de coco 
• τις ξεχωριστές λεμονάδες Gunna με συσκευασία που τραβάει τα βλέμματα
• το αναζωογονητικό νερό Susu με απαλή γεύση φρούτων και γιαουρτιού
• νέους κωδικούς σε σιρόπια και πουρέδες της Mathieu Teisseire και στα drink mixers της ς 

αλλά και νέες συσκευασίες στον χυμό Ocean Spray 

Ευχαριστούμε θερμά τον κάθε έναν από εσάς για τη συνεργασία μας. 

Με εκτίμηση, 

Η ομάδα πωλήσεων της Rezos Brands

25



www.rezosbrands.com

Περιεχόμενα ανά brand (αλφαβητικά)
ARGENTE | Premium ισπανικά crisbreads με ελαιόλαδο  ........................................................................................ 59
BLIZZARD | Fruit wine cocktails από το πετυχημένο brand Blizzard ...................................................................... 45
BOOST Drinks| Η Νο2 εταιρεία ισοτονικών ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο ....................................................... 40
BRITVIC | Τα διακεκριμένα mixers από την πιο αναγνωρισμένη εταιρεία της Βρετανίας ............................... 35
CADBURY | Απολαυστικά μπισκότα με την αξιοπιστία της σοκολάτας Cadbury ............................................... 50
CADBURY | Οι διαχρονικές σοκολάτες γάλακτος  ..................................................................................................... 49
CATHEDRAL CITY | Το βραβευμένο cheddar με τη διαχρονικά υψηλή ποιότητα  .............................................. 62
CHEESE O’s | Μπουκίτσες 100% τυριού cheddar με μοναδικές γεύσεις ............................................................. 57
DEL MONTE | Φρουτοποτά και χυμοί από φρούτα πρώτης διαλογής ................................................................... 18
DUERR΄S | Μοναδικό σε γεύση φυστικοβούτυρο με έως 96% καβουρντισμένα φιστίκια ............................... 65
GALILEI | Αφρώδεις οίνοι με απολαυστική φρουτώδη γεύση  ............................................................................... 47
GUNNA LEMONADE | Οι ξεχωριστές λεμονάδες με την αναζωογονητική έκρηξη γεύσης ............................ 39
HANDCRAFTED BITTERS by SOULSHAKERS BAR SERVICES | Τα ελληνικά χειροποίητα bitters ................... 23
HIPPOCRATES FARM GREECE | Η μυθική φάρμα με προϊόντα της μητέρας φύσης ......................................... 06
MATHIEU TEISSEIRE | Με εμπειρία πάνω από 300 χρόνια στην παραγωγή σιροπιών ..................................... 25
MATHIEU TEISSEIRE | Πουρέδες φρούτων με την εγγύηση της Mathieu Teisseire  ......................................... 31
MILLS | Αυθεντικό χαβιάρι σε κρέμα από την Νορβηγία ......................................................................................... 64
OCEAN SPRAY | Ο αυθεντικός χυμός cranberry ......................................................................................................... 15
QUEEN’S NATA DE COCO | Μη ανθρακούχα αναψυκτικά με κομμάτια ζελέ καρύδας ....................................... 20
REKORDERLIG CIDER | Μηλίτες με καθαρό νερό πηγής.......................................................................................... 43
ROBERTO | Ιταλικά είδη αρτοποιΐας υψηλής ποιότητας για κάθε γούστο .......................................................... 60
ROBINSONS | Συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων που ξεχωρίζουν σε κάθε σταγόνα τους ................................. 17
ROYAL | Αφράτη σαντιγί για κάθε ανάγκη γαρνιρίσματος ....................................................................................... 64
RÖMER KRÖNUNG | Αφρώδεις οίνοι από το πιο πετυχημένο διεθνές εμπορικό σήμα ................................... 46
SCHLOSS TRIER | Η παράδοση του αφρώδους οίνου ............................................................................................... 46
SHARWOOD’S | Ασιατικές σάλτσες από την εταιρεία με εμπειρία πάνω από 125 χρόνια  ............................. 66
SUPER BERRIES COLLECTION | Σύμμαχοι ζωής για ενίσχυση του οργανισμού  ................................................. 08
SUSU WATER | Δροσιστικό νερό με απαλή γεύση φρούτων και γιαουρτιού ...................................................... 21
TANGO | Αναψυκτικά με διακριτή γεύση φρούτων ................................................................................................... 38
TEISSEIRE | Με εμπειρία πάνω από 300 χρόνια στην παραγωγή σιροπιών ........................................................ 29
THE LONDON ESSENCE COMPANY | Τα premium mixers που αναδεικνύουν τα ποτά ...................................... 33
TYRRELLS | Πατατάκια ανώτερης ποιότητας μαγειρεμένα στο χέρι ................................................................... 54
VERNIERES | Με γνώση στην παραγωγή τυριών από το 1433, ροκφόρ υψηλής ποιότητας ........................... 63
VITAVIGOR | Τα ιταλικά κριτσίνια ανώτερης γεύσης  ............................................................................................... 58
X-PLOSIV | Το ενεργειακό ποτό με την ιδιαίτερα καλή γεύση ................................................................................ 38
ÖLZ DER MEISTERBÄCKER | Extra large μαλακό ψωμί σάντουιτς ......................................................................... 59
ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Τα καλύτερα της γης, από κάθε άκρη του κόσμου ............................................. 12

Περιεχόμενα ανά κατηγορία (αλφαβητικά)

Bitters ..........................................................................................................................................23

Drink Mixers ...............................................................................................................................33

RTD ..............................................................................................................................................45

Αλείμματα ..................................................................................................................................65

Αναψυκτικά ...............................................................................................................................39

Αρτοσκευάσματα .....................................................................................................................59

Αφρώδεις Οίνοι .......................................................................................................................47

Ισοτονικά ...................................................................................................................................41

Μηλίτες  ....................................................................................................................................43

Νερό ............................................................................................................................................21

Πουρέδες Φρούτων ................................................................................................................31

Σιρόπια 0% ζάχαρη ..................................................................................................................29

Σιρόπια .......................................................................................................................................25

Σνακς ..........................................................................................................................................53

Σοκολάτες .................................................................................................................................49

Τυριά ...........................................................................................................................................63

Υπερτροφές ..............................................................................................................................07

Χυμοί ...........................................................................................................................................15



Υπερτροφές
HIPPOCRATES FARM GREECE | Η μυθική φάρμα με προϊόντα της μητέρας φύσης

07www.rezosbrands.com

HIPPOCRATES FARM GREECE | Η μυθική φάρμα με προϊόντα της μητέρας φύσης

Βιολογικό ωσμωτικό ιπποφαές Δήμου Μετεώρων

Βιολογικός χυμός ιπποφαούς ωσμωτικής επεξεργασίας

• Πλούσιο στα σπάνια ω-7 ακόρεστα λιπαρά (4,97gr/100gr).
• Πηγή βιταμίνης D.
• Με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες E, C, B6, B12, και σε φυτικές ίνες (11,5gr/100gr.)
• Διατηρεί τη γεύση και το άρωμά του, αλλά και το σύνολο των βιταμινών του λόγω της 

ωσμωτικής επεξεργασίας.

• Ένα μπουκάλι χυμού ιπποφαούς καλύπτει τη συνιστώμενη ημερήσια δόση των 
βιταμινών C και E.

• Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιέχει τα φυσικά σάκχαρα του φρούτου.
• Διατηρεί τη γεύση και το σύνολο των βιταμινών του λόγω της ωσμωτικής επεξεργασίας.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE
7882019 Hippocrates Farm Βιολογικό Ωσμωτικό 

Ιπποφαές Δήμου Μετεώρων
8x60gr. 5200112753299

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE
7850761 Hippocrates Farm Βιολογικός Χυμός

Ιπποφαούς Ωσμωτικής επεξεργασίας
12x300ml 5200112753718

Το Hippocrates Farm κατέκτησε το 1ο βραβείο 
καινοτομίας λειτουργικού τροφίμου ανάμεσα 
σε 640 συμμετοχές από όλη την Ευρώπη.

Το Hippocrates Farm κατέκτησε το 1ο βραβείο 
καινοτομίας λειτουργικού τροφίμου ανάμεσα 
σε 640 συμμετοχές από όλη την Ευρώπη.

H Hippocrates Farm, είναι το τμήμα γεωργικής παραγωγής της εταιρείας μας. Αποτελεί μια γόνιμη γη 
150 στρεμμάτων, στα βουνά της κεντρικής Ελλάδας, σε μια προστατευόμενη περιοχή “Natura 2000“, 
περιστοιχισμένη από εμβληματικά ορόσημα όπως οι ιεροί βράχοι των Μετεώρων και η οροσειρά του 
Ολύμπου. Σε αυτή τη φάρμα, καλλιεργούμε με απόλυτα φυσικό τρόπο το καλύτερο Ιπποφαές.Στην 
Hippocrates Farm, ακολουθούμε την πεμπτουσία της Ιπποκράτειας Ιατρικής: “Η τροφή ας είναι το 
φάρμακό σου και το φάρμακο η τροφή σου“. 
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Οι αποξηραμένοι καρποί Super Berries Collection είναι πλούσιοι σε πολυφαινόλες και 
αντιοξειδωτικά που ενισχύουν με ενέργεια το ανθρώπινο σώμα, βελτιώνουν τη διάθεση, ενώ 
ταυτόχρονα λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας για τον οργανισμό. 

Dried Cranberries & Blueberries Dried Cranberries & Goji Berries

Dried Cranberries

• Με ολόκληρα αποξηραμένα superior grade cranberries Β. Αμερικής.
• Αποτελεί πολύ καλή πηγή βιταμινών C, K και E, μαγγανίου και φυτικών ινών.
• Η κατανάλωση cranberries σύμφωνα με έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου 

Harvard, βοηθάει στην πρόληψη και καταπολέμηση της ουρολοίμωξης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE
05-00107 Super Berries Collection

Dried Cranberries
12x180gr. 5200112752025

Dried Superfruit Mix

• Περιέχει ολόκληρα αποξηραμένα superior grade cranberries, 
blueberries, goji berries, ιπποφαές και μαύρη σταφίδα.

• Το μείγμα των καρπών παρέχει επαρκείς ποσότητες 
μικροθρεπτικών συστατικών όπως βιταμίνες, μέταλλα, 
ιχνοστοιχεία και πολυφαινόλες.

• Το μείγμα παρέχει στον οργανισμό αντιγηραντικές ιδιότητες 
που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

• Συμβάλλουν, στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και η πλούσια 
περιεκτικότητα βιταμινών συμβάλλει στη ρύθμιση του 
μεταβολισμού, στη βελτίωση της μνήμης, της συγκέντρωσης 
και της διάθεσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE
05-00104 Super Berries Collection

Dried Superfruit Mix
12x150gr. 5200112752063

Dried Cranberries χωρίς ζάχαρη

• Με ολόκληρα αποξηραμένα superior grade cranberries Β. Αμερικής.
• Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών.
• Αποτελεί πολύ καλή πηγή βιταμινών C, K και E, μαγγανίου και φυτικών ινών.
• Η κατανάλωση cranberries σύμφωνα με έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου 

Harvard, βοηθάει στην πρόληψη και καταπολέμηση της ουρολοίμωξης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE
05-00103 Super Berries Collection

Dried Cranberries χωρίς ζάχαρη
12x180gr. 5200112752032

ΚΩΔΙΚΟΣ 05-00105

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Super Berries Collection
Dried Cranberries & Blueberries

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12x150gr.

BARCODE 5200112752049

ΚΩΔΙΚΟΣ 05-00106

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Super Berries Collection
Dried Cranberries & Goji Berries

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12x160gr.

BARCODE 5200112752056

• Περιέχει ολόκληρα 
αποξηραμένα superior 
grade cranberries & 
blueberries.

• Το μείγμα είναι καλή πηγή 
βιταμίνης Κ που παίζει 
σημαντικό ρόλο στο 
μεταβολισμό των οστών 
και συμβάλλει στο πήξιμο 
του αίματος.

• Είναι πλούσιο σε μαγγάνιο, 
ένα μέταλλο ζωτικής 
σημασίας για την προστασία 
του ανοσοποιητικού 
συστήματος

• Με ολόκληρα αποξηραμένα 
superior grade cranberries & 
goji berries Β.Αμερικής.

• Το cranberry αποτελεί 
πολύ καλή πηγή βιταμινών 
C, K και E, μαγγανίου και 
φυτικών ινών.

• Το goji berry είναι 
εξαιρετική πηγή βιταμινών 
του συμπλέγματος B, 
ενώ περιέχει 500 φορές 
περισσότερη βιταμίνη C 
ανά μονάδα βάρους, από ότι 
το πορτοκάλι.  
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Breakfast Mix

Energy Mix

Antioxidant Mix

Protein Mix 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

05-01002 Super Berries Collection
Gone Nuts Energy Mix 8x150gr. 5200112753572

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

05-00103 Super Berries Collection
Gone Nuts Breakfast Mix 8x140gr. 5200112753596

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

05-01001 Super Berries Collection
Gone Nuts Protein Mix 8x150gr. 5200112753565

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

05-01000 Super Berries Collection
Gone Nuts Antioxidant Mix 8x150gr. 5200112753558

• Γευστικός συνδυασμός 11 
μοναδικών υπερτροφών 
δυναμωτικών για τον 
οργανισμό.

• Η πλούσια περιεκτικότητα 
βιταμινών που περιέχει 
συμβάλλει στη ρύθμιση 
του μεταβολισμού, στη 
βελτίωση της μνήμης, της 
συγκέντρωσης και της 
διάθεσης.

• Τονωτικός συνδυασμός 9 
μοναδικών υπερτροφών, 
παρέχει πολύτιμα θρεπτικά 
συστατικά, όπως πρωτεΐνες, 
ασβέστιο, βιταμίνες και άλλα 
μέταλλα, για περισσότερη 
αντοχή.

• Περιέχει βιταμίνες του 
συμπλέγματος Β, οι οποίες 
βελτιώνουν τη λειτουργία 
του νευρικού συστήματος.

• Ισορροπημένος συνδυασμός 
8 μοναδικών υπερτροφών με 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, 
καταπολεμά την οξείδωση 
του οργανισμού.

• Τονώνει το ανοσοποιητικό 
σύστημα, δρα κατά της 
κόπωσης, βοηθά στην 
αντιμετώπιση της βλάβης 
που προκαλούν οι ελεύθερες 
ρίζες και συμβάλλει στην 
ενίσχυση του οργανισμού.

• Δυνατός συνδυασμός 9 
μοναδικών υπερτροφών 
που ενισχύουν την 
αποτελεσματικότητα της 
σωματικής άσκησης.

• Έχει υψηλή περιεκτικότητα 
σε φυτικές ίνες, οι οποίες 
μπορούν να μειώσουν τον 
κίνδυνο ασθενειών, βοηθούν 
στην αίσθηση πληρότητας, 
μειώνοντας την απορρόφηση 
θερμίδων και βελτιώνοντας 
την υγεία του εντέρου.

• Περιέχει: Crunchy Oat, ξανθή σταφίδα, cranberries χωρίς 
ζάχαρη, καρύδα, φιστίκια, καρύδια, αμύγδαλα, τσιπς μπανάνας, 
ηλιόσποροι, goji berries, ιπποφαές.

• Περιέχει: cranberries χωρίς ζάχαρη, ξανθή σταφίδα, ωμά 
φουντούκια, ωμά αμύγδαλα, ωμοί ηλιόσποροι, μαύρη σταφίδα, 
goji berries, ωμά κάσιους, κουκουναρόσποροι.

• Περιέχει: cranberries χωρίς ζάχαρη, μαύρη σταφίδα, καρύδια, 
φουντούκια, ξανθή σταφίδα, goji berries, ιπποφαές και cocoa 
nids.

• Περιέχει: goji berries, cranberries, blueberries, καρύδα, φιστίκια, 
σόγια, αμύγδαλα, κολοκυθόσποροι, ηλιόσποροι.
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Κάθε χώρα του κόσμου έχει προικιστεί με υπερτροφές πολύ υψηλής αξίας σε θρεπτικά συστατικά. 
Καρποί και φρούτα που φυτρώνουν πάνω στον πανέμορφο πλανήτη μας. Εμείς επιλέγουμε μία συλλογή 
μοναδικών προϊόντων από κάθε γωνιά του κόσμου για να απολαμβάνετε καθημερινά. 

Cranberry κομμένο Goji berries

Chia

Λιναρόσπορος

• To cranberry αποτελεί πολύ 
καλή 
πηγή βιταμινών C, K και E, 
μαγγανίου και φυτικών ινών.

• Η κατανάλωση cranberries 
σύμφωνα με έρευνα της 
Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστήμιου Harvard, 
βοηθάει στην πρόληψη 
και καταπολέμηση της 
ουρολοίμωξης.

Κινόα τρίχρωμη Λιναρόσπορος κοπανισμένος
• Η τρίχρωμη κινόα αποτελείται 

από το συνδυασμό άσπρων, 
κόκκινων & μαύρων σπόρων 
κινόα.

• Με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη 
είναι ιδανική για άτομα που 
πάσχουν από διαβήτη.

• Αποτελεί σημαντική πηγή 
πρωτεΐνης.

• Περιέχει ω-3 λιπαρά και είναι 
καλή πηγή φωσφόρου, μαγνησίου 
και σιδήρου.

• Ο λιναρόσπορος κοπανισμένος 
μπορεί να προστεθεί απευθείας 
στα δημητριακά, στο γιαούρτι, 
στις σαλάτες, σε σάλτσες 
φαγητών χωρίς κάποια περαιτέρω 
επεξεργασία

• Το goji berry είναι εξαιρετική 
πηγή βιταμινών του 
συμπλέγματος B, ενώ περιέχει 
500 φορές περισσότερη βιταμίνη 
C ανά μονάδα βάρους, από ότι το 
πορτοκάλι.

• Ένα τέταρτο του φλιτζανιού από 
goji berries περιέχει 180% 
της συνιστώμενης ημερήσιας 
δόσης βιταμίνης Α και 30% της 
αντίστοιχης της βιταμίνης C.

• Αποτελεί πηγή πρωτεϊνών.

• Ο λιναρόσπορος έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 λιπαρά
με οφέλη για την υγεία της καρδιάς.
• Περιέχει μια ομάδα θρεπτικών
ουσιών που ονομάζονται λιγνάνες,
οι οποίες έχουν ισχυρές 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
• Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνες.

• Η λέξη chia προέρχεται από τους μάγια και 
σημαίνει δύναμη.
• Οι σπόροι chia είναι μια πλούσια πηγή των 
βιταμινών του συμπλέγματος Β, καθώς και 
διαιτητικών μετάλλων όπως ασβέστιο, 
σίδηρο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, φώσφορο και 
ψευδάργυρο.
• Είναι πλούσια πηγή σε πρωτεΐνες.

Κινόα

• Η κινόα αποτελεί ένα τρόφιμο 
ολικής άλεσης, που ρυθμίζει τη 
λειτουργία του πεπτικού μας 
συστήματος.

• Έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνη και αμινοξέα. Αποτελεί 
καλή πηγή μαγνησίου, καλίου και 
μαγγανίου.

• Έχει τη λιγότερη πικρή γεύση 
έναντι της τρίχρωμης κινόας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE
05-50000 Υπερτροφές του Κόσμου 

Cranberry κομμένο
8x160gr. 5200112753374

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE
05-00003 Υπερτροφές του Κόσμου 

Κινόα
8x180gr. 5200112753411

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE
05-50002 Υπερτροφές του Κόσμου 

Goji berries
8x130gr. 5200112753381

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE
05-50001 Υπερτροφές του Κόσμου 

Λιναρόσπορος
8x180gr. 5200112753398

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE
05-50004 Υπερτροφές του Κόσμου Chia 8x180gr. 5200112753435

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE
05-00006 Υπερτροφές του Κόσμου 

Κινόα Τρίχρωμη
8x180gr. 5200112753428

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE
05-00005 Υπερτροφές του Κόσμου 

Κοπανισμενος Λιναρόσπορ
8x150gr. 5200112753404
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OCEAN SPRAY | Ο αυθεντικός χυμός cranberry

Cranberry classic

Cranberry light Cranberry classic pet

• Ο μοναδικός με 27% περιεκτικότητα σε χυμό cranberry. 
• Ο αυθεντικός χυμός cranberry από τον μεγαλύτερο παραγωγό 

cranberry στον κόσμο, Ocean Spray.
• Το cranberry είναι ένας καρπός εξαιρετικά πλούσιος σε 

βιταμίνη C, πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά. 
• Έρευνες από όλο τον κόσμο αποδεικνύουν την ευεργετική 

επίδραση των cranberries στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά και την 
αυξημένη προστασία που προσφέρουν έναντι των λοιμώξεων.

• Σε συσκευασία του 1lt αλλά και των 200ml.

• Ο χυμός Ocean Spray Cranberry Light 
περιέχει τουλάχιστον 80%  λιγότερες 
θερμίδες από τον χυμό Ocean Spray 
Cranberry Classic. 

• Ίδια απόλαυση με το cranberry classic 
σε συσκευασία pet.

• Ιδανική για το ho.re.ca.

Η Ocean Spray είναι η μεγαλύτερη παραγωγός εταιρεία cranberry παγκοσμίως. Μπορείτε 
να το απολαύσετε σκέτο απευθείας από το ποτήρι, να το αναμείξετε με άλλους χυμούς 
φρούτων ή σαν βασικό συστατικό ενός δροσιστικού κοκτέιλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE

7881042 Ocean Spray cranberry classic 1lt 12x1lt. 0031200041043

7881031 Ocean Spray cranberry classic 200ml. 30x200ml. 0031200452337

ΚΩΔΙΚΟΣ 7881043

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

Ocean Spray
Cranberry light 1lt.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12x1lt.

BARCODE 0031200476807

ΚΩΔΙΚΟΣ 7881041

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

Ocean Spray Cranberry 
Classic Pet 1lt.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6x1lt.

BARCODE 7610476000072

Το μόνο με
27% 

περιεκτικότητα 
σε χυμό cranberry
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ROBINSONS | Συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων που ξεχωρίζουν σε κάθε σταγόνα τους

17

Με ιστορία που ξεκινά από το 1823, η εταιρεία Robinsons δημιουργεί συμπυκνωμένους 
χυμούς από φρούτα που μπορείτε να τα νοιώσετε σε κάθε σταγόνα. Σε 5 διαφορετικές 
γεύσεις για να διαλέξετε αυτή που σας ταιριάζει και θα σας δώσει μια νότα ανανέωσης. 
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, συντηρητικών ή τεχνητών χρωμάτων και γεύσεων. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE

7850333 Robinsons apple & blackcurrant (no sugar added) 1lt. 12x1lt. 5000147030149

7850334 Robinsons summer fruits (no sugar added) 1lt. 12x1lt. 5000147030156

7850343 Robinsons lemon (no sugar added) 1lt. 12x1lt. 5000147030651

7850330 Robinsons orange (no sugar added) 1lt. 12x1lt. 5000147030125

Μήλο-Βατόμουρο Summer Fruits Λεμόνι Πορτοκάλι
(μήλο, φράουλα, 

δαμάσκηνο, κεράσι)

https://rezosbrands.com/main/
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DEL MONTE | Φρουτοποτά και χυμοί από φρούτα πρώτης διαλογής

Επί 125 χρόνια η Del Monte είναι γνωστή καθώς προσφέρει τα καλύτερα, τα πιο φρέσκα, 
έτοιμα και επεξεργασμένα φρούτα από το αγρόκτημα στο πιάτο σας. Τα φρούτα της είναι 
προσεκτικά καλλιεργημένα και διαλεγμένα για να προσφέρει χυμούς υψηλής ποιότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7878559 Del Monte Tomato 1lt 12x1lt. N/A

Χυμός Ντομάτας

• Περιέχει συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας.

• Χωρίς συντηρητικά.

• Χωρίς προσθήκη γεύσεων, χρωστικών ή γλυκαντικών.

• Σε ασφαλή συσκευασία tetra pack.

DEL MONTE | Φρουτοποτά και χυμοί από φρούτα πρώτης διαλογής

Επί 125 χρόνια η Del Monte είναι γνωστή καθώς προσφέρει τα καλύτερα, τα πιο φρέσκα, 
έτοιμα και επεξεργασμένα φρούτα από το αγρόκτημα στο πιάτο σας. Τα φρούτα της είναι 
προσεκτικά καλλιεργημένα και διαλεγμένα για να προσφέρει χυμούς υψηλής ποιότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7878513 Del Monte 100% χυμός ανανά 1lt 8x1lt. 0024000193852

Χυμός 100% ανανάς

• Περιέχει 100% φυσικό χυμό από συμπυκνωμένο χυμό της εξαιρετικής 

& γλυκιάς ποικιλίας ανάνα gold που καλλιεργείται στην Κόστα Ρίκα.

• Με περιεκτικότητα σε βιταμίνη C (30mg/100ml)

• Σε ασφαλή συσκευασία tetra pack.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7878556 Del Monte
Passion Fruit 1lt 12x1lt. N/A

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7878557 Del Monte Mango 1lt 12x1lt. Ν/Α

Χυμός Passion Fruit Χυμός Mango

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7878558 Del Monte Apple 1lt 12x1lt. Ν/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7878560 Del Monte Orange 1lt 12x1lt. Ν/Α

Χυμός Μήλο Χυμός Πορτοκάλι

• Περιέχει συμπυκνωμένο χυμό 

passion fruit.

• Χωρίς συντηρητικά.

• Χωρίς προσθήκη γεύσεων ή 

χρωστικών.

• Σε ασφαλή συσκευασία tetra 

pack.

• Περιέχει συμπυκνωμένο 

χυμό mango.

• Αναμειγνύεται με 

εκχύλισμα ανανά για να 

προσφέρει με φυσικό 

τρόπο τη γλύκα στο χυμό.

• Χωρίς συντηρητικά.

• Χωρίς προσθήκη γεύσεων 

ή χρωστικών.

• Σε ασφαλή συσκευασία 

tetra pack.

• Περιέχει 100% φυσικό 

χυμό από συμπυκνωμένο 

χυμό πορτοκάλι.

• Χωρίς συντηρητικά.

• Χωρίς προσθήκη 

γεύσεων, χρωστικών ή 

γλυκαντικών.

• Σε ασφαλή συσκευασία 

tetra pack.

• Περιέχει 100% φυσικό 

χυμό από συμπυκνωμένο 

χυμό μήλου.

• Χωρίς συντηρητικά.

• Χωρίς προσθήκη 

γεύσεων, χρωστικών ή 

γλυκαντικών.

• Σε ασφαλή συσκευασία 

tetra pack.



SUSU WATER | Δροσιστικό νερό με απαλή γεύση φρούτων και γιαουρτιούQUEEN’S NATA DE COCO | Μη ανθρακούχα αναψυκτικά με κομμάτια ζελέ καρύδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE

7850110 Queen’s nata de coco original 500ml. 12x500ml. 6420179002669

7850111 Queen’s nata de coco mango 500ml. 12x500ml. 6420179002645

7850112 Queen’s nata de coco raspberry & lemon 500ml. 12x500ml. 6420179002706

Η ρουμάνικη εταιρεία Calipso μετρά ήδη 30 χρόνια παρουσίας. Αποτελεί μια καινοτόμο 
εταιρεία παραγωγής, η οποία εστιάζει στην υψηλή ποιότητα ενώ οι συνεχείς επενδύσεις της 
στοχεύουν στη βιωσιμότητα.

Original Mango Raspberry & Lemon

• Μη ανθρακούχο αναψυκτικό με κομμάτια ζελέ καρύδας
• Σε 3 μοναδικές γεύσεις.
• Προτείνεται να καταναλώνεται κρύο.
• Ιδιαίτερη γευστική απόλαυση.

Το Susu water προέρχεται από την Ελβετία. Αποτελεί ένα ελαφρύ ρόφημα με μειωμένες θερμίδες 
και μοναδικά απαλή γεύση φρούτων και γιαουρτιού. Διατίθεται σε 2 ξεχωριστές γεύσεις. Είναι 
lactose-free και vegan. Προτείνεται να το καταναλώνεται κρύο και να το ανακινήσετε καλά. 

NEWNEW NEWNEW
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE

7878361 Susu water Peach - Apricot  500ml. 6x500ml. n/a

7878360 Susu water Strawberry 500ml. 6x500ml. n/a

Peach - Apricot Strawberry

• Απαλή γεύση ροδάκικο-βερίκοκο  και γιαουρτιού
• Lactose-free και vegan
• Προτείνεται να καταναλώνεται κρύο.
• Ανακινήστε πριν την κατανάλωση

• Απαλή γεύση φράουλα και γιαουρτιού
• Lactose-free και vegan
• Προτείνεται να καταναλώνεται κρύο
• Ανακινήστε πριν την κατανάλωση
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HANDCRAFTED BITTERS by SOULSHAKERS BAR SERVICES | Τα ελληνικά χειροποίητα bitters

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE
7850850 No. 1 Aromatic handcrafted bitters by Soulshakers bar services 6x100ml 3092718626242

7850851 No. 2 Bergamot handcrafted bitters by Soulshakers bar services 6x100ml 3092718622312

7850852 No. 3 Orange handcrafted bitters by Soulshakers bar services 6x100ml 3092718622343

7850853 No. 4 Clementine handcrafted bitters by Soulshakers bar services 6x100ml 3092718622282

7850854 No. 5 Chocolate handcrafted bitters by Soulshakers bar services 6x100ml 3092718622435

7850855 No. 6 Cherry-Vanilla handcrafted bitters by Soulshakers bar services 6x100ml 3092718622251

Κάθε συνταγή των handcrafted bitters της Soulshakers bar services κλείνει μέσα της, 
τη γνώση και την εμπειρία των διακεκριμένων mixologist, Αριστοτέλη Παπαδόπουλο 
και Νίκο Αρσλάνογλου. Ένα προσεκτικά διαλεγμένο μείγμα από βότανα, μπαχαρικά 
και καρπούς της φύσης έρχεται να προσδώσει στο κοκτέιλ σας πλούσια γεύση και 
ξεχωριστό άρωμα. Τα handcrafted bitters της Soulshakers bar services παράγονται εξ 
ολοκλήρου στην Ελλάδα από 100% φυσικά υλικά. Προσφέρουν βάθος και extra γεύση 
στο κοκτέιλ σας. Η χειροποίητη διαδικασία παραγωγή τους, χαρίζει σε κάθε bitter 
ένα γευστικό προφίλ γεμάτο με πλούσια αρώματα που τα κάνουν να ξεχωρίζουν. Είναι 
διαθέσιμα σε 6 ξεχωριστές γεύσεις, των 100ml και 35%Vol./Alc.

100ml
35%
alc.
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MATHIEU TEISSEIRE | Με εμπειρία πάνω από 300 χρόνια στην παραγωγή σιροπιών

25

Η Mathieu Teisseire δημιουργήθηκε πριν 300 χρόνια στην Γκρενόμπλ. Η κληρονομιά της άριστης 
γεύσης παραμένει γραμμένη στο DNA της εταιρείας με αποτέλεσμα να δημιουργεί προϊόντα που 
κάνουν τη διαφορά.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE

01 7800701 Mathieu Teisseire cherry 6x700ml. 3092719700125

02 7800705 Mathieu Teisseire strawberry 6x700ml. 3092719700248

03 7800730 Mathieu Teisseire rasberry 6x700ml. 3092719700279

04 7800706 Mathieu Teisseire pomegranate 6x700ml. 3092719700330

05 7800708 Mathieu Teisseire blackberry 6x700ml. 3092718613969

06 7800757 Mathieu Teisseire blueberry 6x700ml. 3092719700965

07 7800753 Mathieu Teisseire watermelon 6x700ml. 3092718602277

08 7800712 Mathieu Teisseire passionfruit 6x700ml. 3092719700309

09 7800713 Mathieu Teisseire peach 6x700ml. 3092719700934

10 7800719 Mathieu Teisseire orange spritz 6x700ml. 3092718631086

11 7800703 Mathieu Teisseire cucumber 6x700ml. 3092718618179

12 7800758 Mathieu Teisseire green apple 6x700ml. 3092718629496

13 7800707 Mathieu Teisseire mango 6x700ml. 3092719700392

14 7800722 Mathieu Teisseire banana 6x700ml. 3092719700002

15 7800731 Mathieu Teisseire pineapple 6x700ml. 3092719700033

16 7800710 Mathieu Teisseire coconut 6x700ml. 3092719700453

17 7800711 Mathieu Teisseire almond 6x700ml. 3092719700484

18 7800764 Mathieu Teisseire cranberry 6x700ml. N/A

19 7800716 Mathieu Teisseire vanilla 6x700ml. 3092719700545

20 7800700 Mathieu Teisseire caramel 6x700ml. 3092719700095

21 7800762 Mathieu Teisseire honey 6x700ml. 3092718627195

22 7800709 Mathieu Teisseire hazelnut 6x700ml. 3092719701320

23 7800732 Mathieu Teisseire cinamon 6x700ml. 3092719700064

24 7800702 Mathieu Teisseire chocolate 6x700ml. 3092719700156

25 7800745 Mathieu Teisseire pistache 6x700ml. 3092718626181

26 7800735 Mathieu Teisseire green mint 6x700ml. 3092719700422

27 7800717 Mathieu Teisseire basil 6x700ml. 3092718620387

28 7800704 Mathieu Teisseire elderflower 6x700ml. 3092718611484

29 7800718 Mathieu Teisseire ginger 6x700ml. 3092718620417

30 7800761 Mathieu Teisseire rhubarbe 6x700ml. 3092718624965

31 7800714 Mathieu Teisseire rose 6x700ml. 3092719700729

32 7800765 Mathieu Teisseire hibiscus 6x700ml. N/A

33 7800706 Mathieu Teisseire grenadine 6x700ml. 3092719700330

34 7800733 Mathieu Teisseire bubble gum 6x700ml. 3092718613990

35 7800751 Mathieu Teisseire le blue 6x700ml. 3092718608798

36 7800756 Mathieu Teisseire liquid cane sugar 6x1lt. 3092718512002

37 7800752 Mathieu Teisseire crystal mint 6x700ml. 3092718611545

38 7800760 Mathieu Teisseire litchi 6x700ml. 3092718607258

39 7800759 Mathieu Teisseire yuzu 6x700ml. 3092718635633

40 7800746 Mathieu Teisseire okinawa black sugar 6x700ml. 3092718629052

www.rezosbrands.com
Σιρόπια

MATHIEU TEISSEIRE | Με εμπειρία πάνω από 300 χρόνια στην παραγωγή σιροπιών
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TEISSEIRE | Με εμπειρία πάνω από 300 χρόνια στην παραγωγή σιροπιών
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE
7800720 Teisseire Rasberry & Cranberry syrup 0% sugar 6x600ml. 3092718613044

7800729 Teisseire Elderflower syrup 0% sugar 6x600ml. 3092718620042

7800736 Teisseire Peach syrup 0% sugar 6x600ml. 3092718600136

7800721 Teisseire Grenadine syrup 0% sugar 6x600ml. 3092718613013

7800734 Teisseire Passion Fruit syrup 0% sugar 6x600ml. 3092718623166

7800728 Teisseire Pink Grapefruit syrup 0% sugar 6x600ml. 3092718613105

Με εμπειρία πάνω από 300 χρόνια στην παραγωγή σιροπιών, η σειρά της Teisseire με
0% ζάχαρη αναδεικνύει 100% την υπέροχη γεύση των φρούτων. Προσθέστε μια μικρή 
δόση από τη γεύση της επιλογής σας και συμπληρώστε με νερό ή σόδα και πάγο και καλή 
απόλαυση! 

Client
Job Title
Job No.
Size
Artwork Scale
Proof No.  
Date 
Generated

Teisseire
Teis Metallic CMYK Logo Master Medium
TES1276
NA
100%
1
28.11.14
Illustrator CS6

NOTES:
• Logo overprints onto white slug
• 0 32 70 0 elements print directly onto base metal to create metallic gold colour  

Prints 4 colours

CMYK

Coker Brand Design
Pear Tree Farm, Doddinghurst Road,

Doddinghurst, Brentwood,
Essex CM15 0RZ

Tel: +44 (0) 1277 824121
Web: www.cokerbranddesign.com0% SUGAR
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MATHIEU TEISSEIRE | Πουρέδες φρούτων με την εγγύηση της Mathieu Teisseire 

31

50% ΦΡΟΥΤΟ
Οι πουρέδες παράγονται 
με προσεκτικά επιλεγμένα 
συστατικά και ξεχωρίζουν 
καθώς έχουν 50% 
περιεκτικότητα σε φρούτο.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΓΕΥΣΗ
Μια φρέσκια γεύση φρούτων, με την 
απαραίτητη δόση γλυκύτητας όπως 
γνωρίζουν οι ειδικοί της Mathieu Teisseire.

ΣΩΣΤΗ ΥΦΗ
Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 
επαγγελματιών για τη δημιουργία 
φυσικής υφής και υψηλών 
προδιαγραφών κοκτέιλ.

Η Mathieu Teisseire δημιουργήθηκε πριν 300 χρόνια στην Γκρενόμπλ. Η κληρονομιά της άριστης γεύσης 
παραμένει γραμμένη στο DNA της εταιρείας. Οι πουρέδες φρούτων ξεχωρίζουν καθώς συνδυάζουν 
50% περιεκτικότητα σε φρούτο αλλά και τη σωστή υφή.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE
7800748 Mathieu Teisseire puree blueberry 4x1lt. 3092718626242

7800739 Mathieu Teisseire puree strawberry 4x1lt. 3092718622312

7800740 Mathieu Teisseire puree rasberry 4x1lt. 3092718622343

7800738 Mathieu Teisseire puree passion fruit 4x1lt. 3092718622282

7800743 Mathieu Teisseire puree kiwi 4x1lt. 3092718622435

7800737 Mathieu Teisseire puree mango 4x1lt. 3092718622251

7800741 Mathieu Teisseire puree coconut 4x1lt. 3092718622374

7800742 Mathieu Teisseire puree peach 4x1lt. 3092718622404

7800755 Mathieu Teisseire puree ananas 4x1lt. 3092718634681

7800754 Mathieu Teisseire puree banana 4x1lt. 3092718634285
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Τα premium mixers της London Essence Company είναι αποτέλεσμα αποσταγμάτων από 
τα καλύτερα φρούτα και βότανα στοχεύοντας σε εκλεπτυσμένες γεύσεις. Διαλεγμένα και 
σχεδιασμένα για να προσφέρουν μια αξέχαστη αρωματική εμπειρία, είτε συνδυάζονται με 
αλκοόλ είτε χωρίς. Είναι χαμηλά σε θερμίδες με φυσική γλυκύτητα για την πιο αληθινή γεύση.

• Original Indian Tonic Water: Μια γευστική ισορροπία 
από νότες γλυκών εσπεριδοειδών μαζί με μια 
ευχάριστα πικρή κινίνη αλλά και απόσταγμα από 
άρκευθο.
• Grapefruit & Rosemary Tonic Water: Αυτό το 
διακριτικό αρωματικό tonic water συνδυάζει μια 
ισορροπία αρωμάτων grapefruit και αποστάγματος 
δεντρολίβανου.
• Bitter Orange & Elderflower Tonic Water: Ένας 
συνδυασμός από έλαια πορτοκαλιού και απόσταγμα 
κινίνης.
• Pomelo & Pink Pepper Tonic Water: Ένας ξεχωριστός 
συνδυασμός από γλυκά και αιχμηρά pomelo φρούτα 
μαζί με μια απόχρωση από ροζ πιπέρι.

• Delicate Soda Water:
Μια ισορροπημένη και φιλτραρισμένη με ακρίβεια 
σόδα.
• White Peach & Jasmine:
Ένα ακριβές μείγμα χυμού από λευκό ροδάκινο 
και αποσταγμένο γιασεμί για ένα φρουτώδες και 
λουλουδάτο φινίρισμα.
• Pineapple:
Υψηλής ποιότητας σόδα με γεύση ανανά που 
προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία ακόμη κι αν 
καταναλωθεί αυτόνομα.
• Pink Grapefruit:
Μια τέλεια συμφωνία αρώματος και γεύσης στην 
σόδα pink grapefruit που ταιριάζει απόλυτα με 
premium βότκα, ρούμι ή τεκίλα.

• Ginger Beer:
Ένα ακριβές μείγμα από 
τζίντζερ και νότες από 
μπαχαρικό και λυκίσκο. 
• Delicated Ginger Ale:
Μια ακριβή ισορροπία, από 
ρίζα τζίντζερ και νότες 
αποστάγματος γλυκάνισου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE

7850342 LEC Indian Tonic Water 24x200ml. 96179970

7850386 LEC Grapefruit & Rosemary Tonic Water 24x200ml. 50414017

7850387 LEC Bitter Orange & Elderflower Tonic Water 24x200ml. 50414024

7850341 LEC Pomelo & Pink Pepper Tonic Water 24x200ml. 96181195

7850398 LEC Classic London Soda Water 24x200ml. 50414857

7850358 LEC Peach & Jasmine Crafted Soda 24x200ml. 96186879

7850403 LEC Pineapple Soda 24x200ml. 96199008

7850360 LEC Pink Grapefruit Soda 24x200ml. 96202142

7850357 LEC Spiced Ginger Beer 24x200ml. 96179772

7850388 LEC Delicate London Ginger Ale 24x200ml. 50414000

TONICS SODAS GINGERS

THE LONDON ESSENCE COMPANY | Τα premium mixers που αναδεικνύουν τα ποτά
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Με ιστορία που μετρά ήδη 83 χρόνια η βρετανική εταιρεία Britvic αποτελεί ένα 
brand που κατατάσσεται στις πρώτες επιλογές από καταστήματα και μπαρ σε όλη 
την Βρετανία. Σήμερα προσφέρει διαχρονικά βραβευμένες γεύσεις αλλά και νέες 
που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των ειδικών.   

Tonic Water Tonic Water 
low calories

Bitter Lemon
Low calories

Soda Water Ginger Beer Ginger Ale Tomato Juice

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE
7850389 Britvic tonic water (bottle) 200ml. 24x200ml 50413973
7850392 Britvic low calories tonic water (bottle) 200ml. 24x200ml 50413959
7850396 Britvic bitter lemon light (bottle) 200ml. 24x200ml 50413942
7850390 Britvic soda water (bottle) 200ml. 24x200ml 50413966
7850393 Britvic ginger beer (bottle) 200ml. 24x200ml 50413881
7850394 Britvic ginger ale (bottle) 200ml. 24x200ml 50413874
7850391 Britvic tomato juice (bottle) 200ml. 24x200ml 50413935
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BRITVIC | Τα διακεκριμένα mixers από την πιο αναγνωρισμένη εταιρεία της Βρετανίας

Tonic Water Tonic Water 
low calories

Soda Water Ginger Ale Tomato Juice

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE
Britvic drinks mixers can 150ml

7850317 Britvic tonic water 150ml. 24x150ml 50303847
7850216 Britvic low calories tonic water 150ml. 24x150ml 50414291
7850215 Britvic soda water 150ml. 24x150ml 50303854
7850315 Britvic ginger ale 150ml. 24x150ml 50414307
7850316 Britvic tomato juice 150ml. 24x150ml 50411498

Οι διαχρονικά βραβευμένες γεύσεις των mixers της Britvic με την ίδια απόλαυση
σε συσκευασία can των 150ml.

BRITVIC | Τα διακεκριμένα mixers από την πιο αναγνωρισμένη εταιρεία της Βρετανίας

Οι διαχρονικά βραβευμένες γεύσεις των mixers της Britvic με την ίδια απόλαυση
σε πρακτική συσκευασία pet των 850ml.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE
Britvic drinks mixers pet 850ml

7850401 Britvic indian tonic water low calories 850ml. 12x850ml 5010102243071
7850402 Britvic indian tonic water 850ml. 12x850ml 5010102243958

Tonic Water Tonic Water (low calories)

https://rezosbrands.com/main/
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X-PLOSIV | Το ενεργειακό ποτό με την ιδιαίτερα καλή γεύση

Η ολλανδική εταιρεία Melchers Group μετρά ήδη 184 χρόνια ιστορίας, με έτος ίδρυσης το 1837. Η 
εταιρεία διατηρεί υψηλά πρότυπα προκειμένου να διασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών. Το 
ενεργειακό ποτό X-plosiv αποτελεί ένα από τα καλύτερα της αγοράς με απαράμιλλη γεύση.

X-Plosiv Energy Drink

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE

7850551 X-plosiv energy drink 250ml. 24x250ml. 4033919002427

• Ενεργειακό ποτό με απαράμιλλη γεύση.
• Παρέχει το επίπεδο της ενέργειας με τα καλύτερα υλικά.
• Ιδιαίτερα αρωματικό, χωρίς πικρή γεύση.

TANGO | Αναψυκτικά με διακριτή γεύση φρούτων

Τα αναψυκτικά της Tango είναι γνωστά για την αναζωογονητική και διακριτική γεύση 
φρούτων. Η Tango αποτελεί μέλος της μεγαλύτερης εταιρείας mixers και αναψυκτικών 
της Αγγλίας, Britvic. Τα αναψυκτικά της Tango είναι από τα πιο αγαπημένα αναψυκτικά των 
Άγγλων και διανέμονται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Μήλο Πορτοκάλι

ΚΩΔΙΚΟΣ 7850329

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

Tango apple
original 330ml.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 24x330ml.

BARCODE 5010102003507

ΚΩΔΙΚΟΣ 7850327

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

Tango apple
original 330ml.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 24x330ml.

BARCODE 5010102003439

GUNNA LEMONADE | Οι ξεχωριστές λεμονάδες με την αναζωογονητική έκρηξη γεύσης

Η αγγλικής προέλευσης λεμονάδες ξεχωρίζουν για την γεύση τους. Ενισχυμένες με 8 
διαφορετικές βιταμίνες και μέταλλα αλλά και με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. 
Είναι vegan και παράγονται με σεβασμό στο περιβάλλον.

NEWNEW

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7850774 Gunna Turtle Juice lemonade 330ml 24x330ml n/a

7850773 Gunna Sundowner lemonade  330ml 24x330ml n/a

7850772 Gunna Pink Punk lemonade  330ml 24x330ml n/a

Turtle juice 
(Tropical lemonade)

Sundowner 
(Lime lemonade)

Pink Punk 
(Raspberry lemonade)
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BOOST Drinks| Η Νο2 εταιρεία ισοτονικών ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Tropical Berry Mixed Berry Orange

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7850693 Boost drinks isotonic Tropical Berry Sportscap 500ml 12x500ml 5056079900760

7850692 Boost drinks isotonic Mixed Berry Sportscap 500ml 12x500ml 5056079900753

7850691 Boost drinks isotonic Orange Sportscap 500ml 12x500ml 5056079900746

Τα ισοτονικά ποτά της εταιρείας Boost Drinks 
αποτελούν τα Νο2 σε επιλογή σε ολόκληρο το 
Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ξεχωρίζουν για:

• τη γεύση τους
• τα θρεπτικά τους συστατικά
• την προσθήκη σε βιταμίνες του 

συμπλέγματος B

Η σειρά Boost Sport, έρχεται σε 3 
απολαυστικές γεύσεις:

• Orange
• Tropical berry
• Mixed berry

και με εύχρηστο κλείσιμο sportscap για 
απόλαυση κάθε στιγμή χωρίς ανεπιθύμητες 
διαρροές.
 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001, στην πόλη 
Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου με αποστολή 
να προσφέρει εξαιρετικής γεύσης ισοτονικά 
ποτά στην αγορά. Με άξονα την καινοτομία, η 
Boost drinks προσπαθεί να καλύψει τις νέες 
τάσεις και τις εξελισσόμενες γεύσεις των 
ποτών. Με διεθνή παρουσία σε πάνω από 10 
χώρες στοχεύουν στη ολοένα και μεγαλύτερη 
κάλυψη αναγκών επιπλέον διεθνών αγορών.
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Η Rekorderlig δημιουργήθηκε με όραμα την ανάπτυξη μηλίτη που 
ενσωματώνει το πνεύμα της Σουηδίας. Οι μηλίτες Rekorderlig Cider 
συνδυάζουν φρουτένιες γεύσεις για κάθε γούστο, ελαφρώς ανθρακούχοι 
και με 4,5% και 7% αλκοόλ. 

500ml

330ml

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE
7802018 Rekorderlig Cider Pear 4.5% (can) 24x500ml. 7311100321609

7808031
Rekorderlig Cider Mango-Rasberry 4.5% (can)

24x500ml. 7311100349009

7808032 24x330ml. 7311100333602

7802016 Rekorderlig Cider Strawberry-Lime 4.5% (can) 24x500ml. 7311100337907

7808030 Rekorderlig Cider Strawberry-Lime 7% (can) 24x330ml. 7311100335309

7802014 Rekorderlig Cider Blood Orange 4.5% (can) 24x500ml. N/A

7802038
Rekorderlig Cider Passionfruit 4.5% (can)

24x500ml. 7311100421606

7802006 24x330ml. 7311100410808

7802029 Rekorderlig Cider Wild Berries 4,5% (can) 24x500ml. 7311100342208

7802028 Rekorderlig Cider Wild Berries 7% (can) 24x330ml. 7311100060409

7802009 Rekorderlig Citrus Watermelon 4.5% (can) 24x330ml. 7311100411300

7802039 Rekorderlig Grapefruit Fizz 4.5% (can) 24x500ml. 7311100440621

NEWNEW
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Μηλίτες για μέγιστη απόλαυση με την εγγύηση ποιότητας Rekorderlig και 
σε μπουκάλι των 330ml. Δημιουργημένα από υψηλής ποιότητας φρούτα 
μαζί με καθαρό νερό πηγής από το Vimmerby της Σουηδίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE

7802030 Rekorderlig Cider Strawberry-Lime 4,5% vol. bottle  330ml 24x330ml. 7311100351606

Strawberry Mango Orange Ananas-Cocos Ice lemon

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE

7850674 Blizzard Strawberry 12x275ml. 4002391316209

7850672 Blizzard Mango 12x275ml. 42109976

7850671 Blizzard Orange 12x275ml. 42109983

7850680 Blizzard Ananas - Cocos 12x275ml. 4002391318203 

7800562 Ustinoff Ice Lemon 12x275ml. 4002391317206

Η Blizzard αποτελεί το πιο πετυχημένο premix brand της Herres Gruppe International. Τα RTD 
της Blizzard αποτελούν το ιδανικό lifestyle ποτό για ενήλικες. Η περιεκτικότητα σε αλκοόλ 
είναι μόλις 5,9% vol, ενώ παράλληλα έχει ελαφριά γεύση φρούτων. Ειδικά επιλεγμένα κρασιά 
φρούτων αποτελούν τη βάση δημιουργίας τους, χωρίς τεχνητά αρώματα και με σταθερή 
ποιότητα. Η συσκευασία των προιόντων της Blizzard είναι νεανική και μοντέρνα.
• Μπουκάλι με μήκος λαιμού στο ιδανικό μέγεθος για σερβίρισμα
• Χρηστικό κλείσιμο RingPull για απόλαυση ακόμη και εν κινήσει.
• Σύγχρονη νέα ετικέτα με καθαρή επισήμανση της γεύσης.Strawberry - Lime 4,5% vol. bottle
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RÖMER KRÖNUNG | Αφρώδεις οίνοι από το πιο πετυχημένο διεθνές εμπορικό σήμα GALILEI | Αφρώδεις οίνοι με απολαυστική φρουτώδη γεύση 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE

7800567 Galilei Sparkling Wine Sprizz (orange) 750ml. 6x750ml. 4002391394504

7800565 Galilei Sparkling Wine Mango 750ml. 6x750ml. 4002391378504   

7800566 Galilei Sparkling Wine Bellini (peach) 750ml. 6x750ml. 4002391040906 

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7800558 Romer Dry Sparkling 
Wine 750ml 6x750ml. 4002391155105

7800560 Romer Rose Dry 
Sparkling Wine 750ml 6x750ml. 4002391183207 

7800563
Romer Dry Sparkling 

Wine Alcohol Free 
750ml

6x750ml. 4002391342208

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7800564 Schloss Trier Dry Sparkling Wine 
Ice Edition750ml 6x750ml. 4007703130306

SCHLOSS TRIER | Η παράδοση του αφρώδους οίνου

• Το αφρώδες κρασί Schloss Trier ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα στο 
σχεδιασμό αλλά και στη γεύση του.

• Είναι εξαιρετικά πετυχημένο και γνωστό τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο.

• Αποτελεί το κάταλληλο cuvée για όλους τους γνώστες.
• Απολαύστε το καλά παγωμένο σε ποτήρι σαμπάνιας για να γιορτάσετε 

μια ειδική περίσταση.
• Περιεκτικότητα σε αλκοόλ 11% vol.

Dry sparkling wine ice edition

Dry sparkling
wine

Dry rose
sparkling

wine

• Κλασσική σειρά αφρώδους οίνου από τον Peter Herres που 
φτιάχνεται στο Τρίερ από το 1976. 

• Tο brand κυκλοφορεί και εξάγεται εδώ και περισσότερα από 40 
χρόνια.

• Το απαλά αφρώδες κρασί Römer Krönung με την αρωματική 
και φρουτώδη γεύση του, προσφέρει μια γεμάτη απόλαυση για 
ιδιαίτερες στιγμές.

• Απολαύστε το καλά παγωμένο ως απεριτίφ ή με ελαφριά πιάτα.
• Περιεκτικότητα σε αλκοόλ 11% vol. (κωδ. 7800558 και 7800560)
• Ο κωδικός 7800563 είναι alcohol free.

Η απόλυτη φρουτένια φρεσκάδια στα κρασία της Galilei. Σε 3 υπέροχες και 
διαφορετικές γεύσεις για όλα τα γούστα. τα κρασιά της Galilei μπορούν να 
συνοδεύσουν ευχάριστα το φαγητό σας ή να αποτελέσουν ένα απολαυστικό 
απεριτίφ.

Dry sparkling
wine

alcohol free
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CADBURY | Οι διαχρονικές σοκολάτες γάλακτος 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7840292 Cadbury Dairy Milk Caramel 16x120gr. 7622300737931

7840238 Cadbury Dairy Milk Caramel 24x45gr. 7622300743703

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7840289 Cadbury Dairy Milk 21x110gr. 7622210521811

7840383 Cadbury Dairy Milk 17x180gr. 7622201783365

7840252 Cadbury Dairy Milk 24x45gr. 7622300743574

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7840243 Cadbury Dairy Milk Oreo 17x120gr. 7622300754136

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7840294 Cadbury Dairy Milk Daim 18x120gr. 7622210154125

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7840290 Cadbury Dairy Milk
Fruit & Nut 18x110gr. 7622210644817

7840381 Cadbury Dairy Milk
Fruit & Nut 15x180gr. 7622201783297

7840262 Cadbury Dairy Milk
Fruit & Nut 24x49gr. 50312610

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7840291 Cadbury Dairy Milk
Wholenut 16x120gr. 7622300737931

7840382 Cadbury Dairy Milk
Wholenut 14x180gr. 7622201783396

7840229 Cadbury Dairy Milk
Wholenut 24x45gr. 96133262

Dairy Milk

Dairy Milk Wholenut

Dairy Milk Caramel

Dairy Milk Oreo

Dairy Milk Fruit & Nut

Dairy Milk Daim

• Η κλασική μπάρα σοκολάτας με υπέροχη κρεμώδη σοκολάτα 
γαλάκτος Cadbury Diary Milk, φτιαγμένη με φρέσκο γάλα.

• Η υπέροχη κρεμώδης σοκολάτα γάλακτος Cadbury Dairy Milk 
Wholenut με ολόκληρα φουντούκια.

• Νόστιμη κρεμώδη σοκολάτα γάλακτος Cadbury Dairy Milk 
Caramel έχοντας στο κέντρο της γευστική καραμέλα.

• Γευστική κρεμώδης σοκολάτα γάλακτος Cadbury Dairy 
Milk γεμάτη με μαλακή γέμιση γεύσης βανίλια και τραγανά 
κομμάτια Oreo. 

• Ένας γευστικός συνδυασμός από τραγανά αμύγδαλα και 
νόστιμες σταφίδες, όλα βυθισμένα στη σοκολάτα γάλακτος 
Cadbury Dairy Milk Fruit & Nut.

• Σοκολάτα γάλακτος Cadbury Dairy Milk Daim με νόστιμη 
τραγανή κρέμα καραμέλας αμυγδάλου. Κάθε κομμάτι 
προσφέρει μια ακαταμάχητη τραγανότητα και απαλότητα σε 
κάθε μπουκιά. 

Οι σοκολάτες γάλακτος Cadbury Dairy Milk δημιουργούνται με 426ml φρέσκου γάλακτος σε κάθε 
227gr σοκολάτας. Μια πραγματική σοκολάτα γάλακτος.
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Οι σοκολάτες γάλακτος Cadbury Dairy Milk δημιουργούνται με 426ml φρέσκου γάλακτος σε κάθε 
227gr σοκολάτας. Μια πραγματική σοκολάτα γάλακτος. Τα μπισκότα προσφέρουν την ίδια υψηλή 
γευστική απόλαυση.

• Φανταστικά διασκεδαστικά τραγανά μπισκότα βουτηγμένα 
στη σοκολάτα γάλακτος.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7840380 Cadbury Milk Fingers 20x114g. 7622201679040  

Milk Fingers

CADBURY | Απολαυστικά μπισκότα με την αξιοπιστία της σοκολάτας Cadbury

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7840231 Cadbury Twirl 24x43g. 50312719

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7840217 Cadbury Flake 24x32g. 50312351

Flake

• Δύο δάχτυλα απολαυστικής σοκολάτας που στροβιλίζονται, 
τυλιγμένα σε λεία σοκολάτα γάλακτος που λιώνει στο στόμα.

• Η διαδικασία δημιουργίας της Flake είναι ένα προσεκτικά 
προστατευμένο μυστικό. Κανείς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί 
την εξαίσια υφή της.

Οι σοκολάτες γάλακτος Cadbury Dairy Milk δημιουργούνται με 426ml φρέσκου γάλακτος σε κάθε 
227gr σοκολάτας. Μια πραγματική σοκολάτα γάλακτος. Τα μπισκότα προσφέρουν την ίδια υψηλή 
γευστική απόλαυση.

Twirl

• Δύο δάχτυλα απολαυστικής σοκολάτας με γεύση πορτοκαλιού 
που στροβιλίζονται, τυλιγμένα σε λεία σοκολάτα γάλακτος 
που λιώνει στο στόμα 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7840232 Cadbury Twirl Orange 24x43g. 7622201440176

Twirl Orange

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7840398 Cadbury Dairy Milk Crunchie 16x180gr. 7622201148973

7840235 Cadbury Crunchie 24x40g. 5000201468611

Dairy Milk Crunchie

• Μια μπάρα με νόστιμη κηρήθρα βουτηγμένη σε πλούσια 
σοκολάτα γάλακτος που θρυμματίζεται σε λαχταριστά 
τραγανά κομμάτια.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7840399 Cadbury Wispa 48x36g. 7622210470126

Wispa

• Με έντονα σοκολατένια γεύση που δίνει την αίσθηση ότι 
περιλαμβάνει μικροσκοπικές φυσαλίδες καλλυμένες με λεία 
σοκολάτα γάλακτος Cadbury. 

• Απολαυστική σοκολάτα γάλακτος περιτυλιγμένη σε 
λαχταριστή, χρυσαφένια καραμέλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7840247 Cadbury Eclairs 12x130g. 7622210117779

Eclairs (καραμέλες)

NEWNEW

NEWNEW
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Τα γνωστά χειροποίητα Αγγλικά πατατάκια της εταιρείας Tyrrells κόβονται 
και μαγειρεύονται μαζί με τη φλούδα στο χέρι. Συσκευάζονται στη φάρμα που 
διατηρεί η εταιρεία στο Herefordshire. Oι πατάτες που χρησιμοποιούνται ως 
πρώτη ύλη, συλλέγονται από τοπικούς παραγωγούς. Δεν χρησιμοποιούνται 
τεχνητά αρώματα και χρωστικές. Ιδιαίτερα τραγανό αποτέλεσμα χάρη σε μια 
λεπτή διαδικασία κοπής και παραγωγής που απομακρύνει το περιττό λάδι.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7835212 Tyrrell’s
sea salt & black pepper 12x150gr. 5060042641420

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7835210 Tyrrell’s
sea salt & cider vinegar 12x150gr. 5060042641406

• Αλατισμένα με θαλασσινό 
αλάτι σε αρμονικό 
συνδυασμό με μαύρο 
πιπέρι για μια πιο 
πικάντικη γεύση. • Γευστικός συνδυασμός τσένταρ με κρεμμύδι μαζί με 

αρωματικά βότανα (σκόρδο, σχοινόπρασο, πάπρικα)
• Κατάλληλο για vegeterians.
• Gluten free.

Sea salt and black pepperSea salt and cider vinegar

Mature cheddar & chive

• Αλατισμένα με 
θαλασσινό αλάτι σε 
συνδυασμό με ξύδι για 
μια πιο όξινη γεύση.

TYRRELLS | Πατατάκια ανώτερης ποιότητας μαγειρεμένα στο χέρι

SUITABLE FOR
VEGETERIANS

GLUTEN
FREE

GF

SUITABLE FOR
VEGETERIANS

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7835214 Tyrrell’s
mature cheddar & chive 12x150gr. 5060042641437

SUITABLE FOR
VEGETERIANS

GLUTEN
FREE

GF

• Ελαφρώς αλατισμένα τσιπς με θαλασσινό αλάτι για 
κλασική απόλαυση.

• Κατάλληλο για vegeterians.
• Gluten free.

Lightly sea salted

SUITABLE FOR
VEGETERIANS

GLUTEN
FREE

GF

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7835211 Tyrrells
lightly sea salted 12x150gr. 5060042641000

• Ένας συνδυασμός από γλυκό τσίλι και κόκκινη πιπεριά.
• Κατάλληλο για vegeterians.
• Gluten free.

Sweet chilli & red pepper

SUITABLE FOR
VEGETERIANS

GLUTEN
FREE

GF

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7835216 Tyrrells
sweet chilli & red pepper 12x150gr. 5060042641413
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE

7830140 Cheese Os Sour Cream & Onion 25gr. 10x25gr. n/a

7830141 Cheese Os Cheddar 25gr. 10x25gr. n/a

7830142 Cheese Os Cheese & Onion 25gr. 10x25gr. n/a 

7830143 Cheese Os Salt & Vinegar 25gr. 10x25gr. n/a

Crunchy cheese O’s 
Sour cream & Onion

Crunchy cheese O’s 
Cheedar

Crunchy cheese O’s 
Cheese & Onion

Crunchy cheese O’s 
Salt & Vinegar

• Χορταστικές, τραγανές μπουκίτσες τυριού μαγειρεμένες 

απαλά με διαφορετικά καρυκεύματα.

• Με 100% ιρλανδικό τσένταρ. 

• Yψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, ασβέστιο,

• Gluten-free, κατάλληλο για vegeterians

• Διατηρείτε εκτός ψυγείου                            

• Κατάλληλο για ένα γρήγορο και υγιεινό snack

Η ιρλανδική εταιρεία Dairy Concepts δημιούργησε το πιο τραγανό snack με 100% 
ιρλανδικό τσένταρ. Οι τραγανές μπουκίτσες τυριού συνδυάζονται με ένα πλήθος 
διαφορετικών καρυκευμάτων όπως κρεμμύδι και ξύδι που είναι ιδιαίτερα κοντά στη 
μεσογειακή γευστική κουλτούρα. 

NEWNEW



www.rezosbrands.com Αρτοσκευάσματα
VITAVIGOR | Τα ιταλικά κριτσίνια ανώτερης γεύσης 

59

Τα ιταλικά κριτσίνια Vitavigor παρασκευάζονται βάσει μιας διαχρονικής 
μυστικής συνταγής που δίνει το μοναδικό τραγανό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά 100% εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο καθώς επίσης αγνά και 
φρέσκα υλικά. Σε 6 μοναδικές γεύσεις. Σε χάρτινη συσκευασία για να διατηρεί 
το προϊόν τη φρεσκάδα ακόμη και μετά το άνοιγμα.

• Τραγανό και 
νόστιμο κριτσίνι 
με γεύση τυριού 
parmigiano και 
αλάτι για επικάλυψη.

• Για τους λάτρεις 
που θέλουν μια extra 
δόση γεύσης σε κάθε 
γεύμα.

• Με 100% εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο.

• Kριτσίνια από ένα  
μείγμα 
δημητριακών 
(σιτάρι, όλυρα, 
κριθάρι, σίκαλη, 
ρύζι) και πίτουρο 
σιταριού.

• Όλα αυτά σε 
συνδυασμό με 
100% εξαιρετικό 
παρθένο 
ελαιόλαδο.

• Πλούσιο σε 
φυτικές ίνες

• Α ρ ω μ α τ ι κ ά 
κριτσίνια με 100% 
εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο και 
αυθεντική γεύση 
από σουσάμι.

• Φυσικά πλούσια 
σε ακόρεστα και 
ανόργανα λίπη. 

• Με ολόκληρους 
φρυγανισμέ νους 
σ π ό ρ ο υ ς 
σουσαμιού.

• Η συνταγή με 
ντομάτα, ρίγανη 
και 100% παρθένο 
ελαιόλαδο σε 
συνδυασμό με 
την τραγανότητα 
δίνει ένα γευστικό 
α π ο τ έ λ ε σ μ α 
γνήσιας ιταλικής 
pizza.

• Χωρίς τυρί

• Κριτσίνια με 
ξεχωριστή γεύση 
σκόρδου.

• Ένας μεγάλος 
σύμμαχος του 
καρδιαγγειακού 
συστήματος.

• Με 100% 
εξαιρετικό 
παρθένο 
ελαιόλαδο.

• Π α ρ α δ ο σ ι α κ ή 
κλασσική συνταγή 
αποκλειστικά και 
μόνο με 100% 
εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο.

• Για τους λάτρεις 
των κριτσινιών.

• Σ υ ν ο δ ε ύ ε ι 
ευχάριστα κάθε 
πιάτο.

ΚΩΔΙΚΟΣ 51-2021021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

Vitavigor Κριτσίνια
Salted Parmigiano

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12x110gr.

BARCODE 8007900302632

ΚΩΔΙΚΟΣ 51-2021004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

Vitavigor Κριτσίνια με 
Παρθένο Ελαιόλαδο & Pizza

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12x125gr.

BARCODE 8007900002587

ΚΩΔΙΚΟΣ 51-2021002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

Vitavigor Κριτσίνια με Παρθ. 
Ελαιόλαδο & Σουσάμι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12x125gr.

BARCODE 8007900000071

ΚΩΔΙΚΟΣ 51-2021003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

Vitavigor Κριτσίνια
Παραδοσιακά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12x125gr.

BARCODE 8007900000255

ΚΩΔΙΚΟΣ 51-2021011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

Vitavigor Κριτσίνια
Mutligrain

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12x125gr.

BARCODE 8007900200266

ΚΩΔΙΚΟΣ 51-2021001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

Vitavigor Κριτσίνια με Παρθ.
Ελαιόλαδο & Σκόρδο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12x125gr.

BARCODE 8007900002600

Κριτσίνια με γεύση
parmigiano & αλάτι

Κριτσίνια με γεύση pizza

Κριτσίνια με γεύση
δημητριακών

Κριτσίνια με γεύση σουσαμιού

Κριτσίνια με γεύση σκόρδο

Κριτσίνια παραδοσιακά

ÖLZ DER MEISTERBÄCKER | Extra large μαλακό ψωμί σάντουιτς

Για περισσότερα από 80 χρόνια η αυστριακή εταιρεία Ölz der Meisterbäcker δημιουργεί εξαιρετικής 
ποιότητας αρτοσκευάσματα βάσει μιας παραδοσιακής τεχνικής ψησίματος. Τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται είναι υψηλής ποιότητας από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης ακολουθεί υψηλά 
πρότυπα υγιεινής για να διασφαλίζει σε κάθε στάδιο της παραγωγής αξιοπιστία γεύσης και 
ποιότητας. 

• Φτιαγμένο από θρεπτικό αλεύρι 

ολικής αλέσεως.

• Extra-large φέτες που είναι ιδανικές 

για υπέροχες δημιουργίες σάντουιτς 

για μεγαλύτερη απόλαυση.

• Επανασφραγιζόμενη βολική 

συσκευασία για να διατηρείται η 

φρεσκάδα του προϊόντος.

• Κατάλληλο για vegan διατροφή.

Super Soft Sandwich Wholegrain

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7830759 OLZ Super Soft
Sandwich Wholegrain 6x750gr. 9005300010347

• Extra-large φέτες που 

είναι ιδανικές για 

υπέροχες δημιουργίες 

σάντουιτς για μεγαλύτερη 

απόλαυση.

• Επανασφραγιζόμενη 

βολική συσκευασία για να 

διατηρείται η φρεσκάδα 

του προϊόντος.

• Κατάλληλο για vegan 

διατροφή.

Super Soft Sandwich

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7830729 OLZ
Super Soft Sandwich 6x750gr. 9005300010743

ARGENTE | Premium ισπανικά crisbreads με ελαιόλαδο 

96 χρόνια τώρα, η ισπανική εταιρεία Argente αποτελεί συνώνυμο της άριστης 
ποιότητας σε συνδυασμό με την πλούσια γεύση. Με ειδικότητα στην παραγωγή 
φρυγανισμένων ψωμιών δημιουργούν τα παξιμάδια τους με βάση το ελαιόλαδο. 

Tomato & Oregano
(Ντομάτα & Ρίγανη)

Garlic & Parsley
(Σκόρδο & Μαϊντανός) 

• Φρυγανισμένο ψωμί με σκόρδο 
και μαϊντανό.

• Ένας γευστικός μεσογειακός 
συνδυασμός.

• Φρυγανισμένο ψωμί με 
ντομάτα και ρίγανη.

• Μια κλασική γεύση 
ιδανική για κάθε στιγμή.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7835211 Argente
Tomato & Oregano 12x150gr. 8413664511706

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7830750 Argente Garlic & Parsley 12x150gr. 8413664511447
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Η ιταλική εταιρεία Roberto έχει διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία στην 
παραγωγή αρτοσκευασμάτων ήδη από τις αρχές του 1900. Η φράση Tutto il 
buono del pane που φέρει στο λογότυπό της σημαίνει “Όλα τα καλύτερα για το 
ψωμί“. Η εξέλιξή της την έχει οδηγήσει να εξάγει τα προϊόντα της σε 35 χώρες 
παγκοσμίως και να αποτελεί ένα διεθνές brand.

• Ιδιαίτερα μαλακά ψωμάκια για hamburger.
• Κατάλληλα για vegeterians.
• Δεν περιέχουν γαλακτοκομικά συστατικά.

• Μαλακό ψωμί Hot Dog που λιώνει στο στόμα.
• Συνδυάστε το με κλασσικό λουκάνικο ή με κρέας και 

τυρί.
• Κατάλληλα για vegeterians.
• Δεν περιέχουν γαλακτοκομικά συστατικά.

• Η κλασική μπρουσκέτα φτιαγμένη μόνο με υλικά υψηλής 
ποιότητας.

• Ιδιαίτερα μαλακή αλλά και τραγανή όταν θερμαίνεται.
• Κατάλληλα για vegeterians.
• Δεν περιέχουν γαλακτοκομικά συστατικά.

• Mini ψωμάκια ιδανικά για πάρτι και ορεκτικά.
• Τέλειο με γλυκές και αλμυρές επιλογές.
• Κατάλληλα για vegeterians.
• Δεν περιέχουν γαλακτοκομικά συστατικά.

• Μεγάλες και μαλακές φέτες εύκολες να τυλιχτούν για να 
δημιουργήσουν νόστιμα γεύματα.

• Παραμένει φρέσκο για αρκετές μέρες.
• Με παρθένο ελαιόλαδο.
• Vegan προϊόν
• Κατάλληλο για vegeterian.
• Χωρίς γαλακτοκομικά συστατικά.

• Κλασικά και παραδοσιακά 
κριτσίνια.

• Δημιουργημένα με παραδοσιακή 
ιταλική συνταγή.

• Iδανικά για ορεκτικό αλλά και ως 
συνοδευτικό σε σούπες.

• Κατάλληλο για vegetarians.
• Χωρίς γαλακτοκομικά συστατικά.

• Το ιταλικό παραδοσιακό 
Roberto Torinesi απευθείας στο 
τραπέζι σας.

• Mεμονωμένες μερίδες για 
εύκολη μεταφορά ως ένα 
γρήγορο σνακ.

• Χωρίς γαλακτοκομικά 
συστατικά.

Hamburger 300gr. (6 τμχ)

Hot Dog 250gr. (4 τμχ) Bruschetta 400gr. (4 τμχ)

Mini Burger 200gr. (8 τμχ)

Essenza Tramezzone Bar 350gr. (5 τμχ) 

Grissini Tradizionali 250gr.

Grissini Torinesi 360gr. 

Grissini Torinesi 350gr. 

• Maxi μέγεθος για maxi απόλαυση.
• Ιδιαίτερα μαλακά και τραγανά όταν θερμαίνονται.
• Κατάλληλα για vegeterians.
• Χωρίς γαλακτοκομικά συστατικά.

Maxi Hamburger 300gr. (4 τμχ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7830879 Roberto Maxi
Hamburger 4τμχ 8x300gr 8003490036308

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7830841 Roberto Essenza
Trammezone (5τμχ) 12x350gr. 8003490041401

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7830843 Roberto Grissini
Tradizionali 250gr. 10x250gr. 8003490037503

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7830842 Roberto
Grissini Torinesi 360gr. 12x360gr. 8003490033703

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7830846 Roberto
Grissini Torinesi 350gr. 10x350gr. 8003490032652

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7830880 Roberto Hamburger 6τμχ 8x300gr 8003490036100

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7830881 Roberto Hot Dog 4τμχ. 8x250gr. 8003490036407

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7830859 Roberto Mini Burger 8 τμχ 9x200gr. 8003490044570

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7830849 Roberto Bruschetta 4τμχ. 8x400gr. 8003490033406

• Το ιταλικό παραδοσιακό 
Roberto Torinesi απευθείας 
στο τραπέζι σας.

• Λεπτό και τραγανό.
• Κατάλληλο για κάθε γεύμα.
• Χωρίς γαλακτοκομικά 

συστατικά.
• Περιλαμβάνει 6 συσκευασίες 

των 60γρ.
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CATHEDRAL CITY | Το βραβευμένο cheddar με τη διαχρονικά υψηλή ποιότητα VERNIERES | Με γνώση στην παραγωγή τυριών από το 1433, ροκφόρ υψηλής ποιότητας
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Τα γαλλικά τυριά ροκφόρ της Vernieres παρασκευάζονται στο τυροκομείο της εταιρείας 
που βρίσκεται σε υψόμετρο 780 μέτρων και διαθέτει 2 διαφορετικά κελάρια με 
συμπληρωματικά χαρακτηριστικά, πολύτιμα για την τελική υψηλής ποιότητας γεύση. 
Χρησιμοποιείται πρόβειο γάλα από 75 τοπικούς παραγωγούς που δεν πρέπει να απέχουν 
πάνω από 20χλμ από το τυροκομείο, ώστε με αυτόν τον τρόπο να διαφυλάσσεται η ποιότητα  
του γάλακτος.

Η Cathedral City έχει μακρά ιστορία δημιουργίας βραβευμένου τσένταρ σταθερής ποιότητας 
αλλά και χαρακτηριστικής κρεμώδους γεύσης. Δημιουργεί το αγαπημένο cheddar με γάλα 
διαλεγμένο αποκλειστικά από 330 τοπικούς γαλακτοπαραγωγούς στην Νοτιοδυτική Αγγλία, 
την καρδιά των πλουσιότερων γαλακτομικών εκμεταλλεύσεων της Αγγλίας. Περιέχει επίσης 
υψηλές ποσότητες σε πρωτεΐνη. 

Roquefort Γαλλίας 1/4kg.

• Ημίσκληρο τυρί ροκφόρ με την ποιότητα Vernieres.
• Κρεμώδης γεύση και ξεχωριστό άρωμα.

• Ημίσκληρο τυρί ροκφόρ με την ποιότητα Vernieres σε 
μεγαλύτερη συσκευασία.

• Προστατευμένη συσκευασία που διασφαλίζει το άρωμα και τη 
γεύση.

Roquefort Γαλλίας 100gr.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE
51-0303022 Vernieres Roquefort

Γαλλίας 100gr
6x100gr. 3183870000800

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE
51-0303024 Vernieres Roquefort

Γαλλίας 1/4kg.
4x1/4kg. 2959012

ALPENHAIN | Τυριά με γνήσιο αλπικό γάλα και ιστορία που μετρά πάνω από 100 χρόνια

Με ιστορία που μετρά πάνω από 100 χρόνια στη δημιουργία τυριών, η βαυαρική εταιρεία 
Alpenhain δημιουργεί προϊόντα σύμφωνα με την ίδια παραδοσιακή συνταγή που περιλαμβάνει: 
φρέσκο γάλα Άλπεων, τους πιο εξειδικευμένους παρασκευαστές τυριών και χωρίς πρόσθετα 
ενισχυτικά γεύσης, συντηρητικά ή χρωστικές ουσίες.

Select Camembert 125gr. Select Brie 125gr.

• Φτιαγμένο από φρέσκο γνήσιο 
αλπικό γάλα.

• Μοναδική γεύση camembert, 
χάρη στην ιδιαίτερα αργή και 
τακτικά ελεγχόμενη διαδικασία 
ωρίμανσης.

• Υψηλή περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνη.

• Κατάλληλο για vegeterian.
• Ελεύθερο από λακτόζη.

• Μαλακό τυρί brie.
• Πλήρης φυσική κρεμώδης 

γεύση.
• Φτιαγμένο από φρέσκο 

γνήσιο αλπικό γάλα.                          
• Υψηλή περιεκτικότητα σε 

πρωτεΐνη.
• Κατάλληλο για vegeterian.
• Ελεύθερο από λακτόζη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE
51-0300010 Select

Camembert 125gr.
8x125gr. 4003751014391

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE
51-0300011 Select

Brie 125gr.
8x125gr. 4003751014407

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7810441 Cathedral City
Mature Cheddar 200gr. 12x200gr. 5000295078482

Mature Cheddar 200gr. (9μηνης ωρίμανσης)

• 9μηνης ωρίμανσης τσένταρ
• Μια διαχρονική συνταγή με ένα κλασσικό αποτέλεσμα 
σε γεύση.
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ROYAL | Αφράτη σαντιγί για κάθε ανάγκη γαρνιρίσματος

MILLS | Αυθεντικό χαβιάρι σε κρέμα από την Νορβηγία

DUERR΄S | Μοναδικό σε γεύση φυστικοβούτυρο με έως 96% καβουρντισμένα φιστίκια
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Η κρέμα σαντιγί Royal αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε ανάγκη γαρνιρίσματος. Πλούσια και 
λαχταριστή γεύση κρέμας, αφράτη στην υφή. Παρασκευάζεται από κρέμα γάλακτος και ζάχαρη. 
Αποτελεί την αξιόπιστη λύση για κάθε επαγγελματική ή οικιακή κουζίνα. 

Η εταιρεία Duerr΄s δραστηριοποιείται στην παρασκευή αλλειμμάτων ήδη από το 
1881 έχοντας δημιουργήσει μια αξιοπιστία στο Ηνωμένο Βασίλειο που οφείλεται 
στο συνδυασμό παραδοσιακών τεχνικών και καινοτομιών. Δημιουργεί τα προϊόντα 
της με πρώτες ύλες από τους καλύτερους προμηθευτές για να διαφυλάσσει την 
υψηλή ποιότητα. 

70 χρόνια τώρα η Νορβηγική εταιρεία Mills παράγει προϊόντα με άξονα την υψηλή ποιότητα και 
την καλή γεύση. Η εταιρεία θέλοντας να προσφέρει προϊόντα υγιεινά χρησιμοποίησε άριστης 
ποιότητας βακαλάο (γνωστό για την υψηλή διατροφική του αξία), με σύγχρονες μεθόδους 
παραγωγής και μια κομψή συσκευασία, καταφέρνοντας να αναδείξει το Mills kaviar original γρήγορα 
σε ένα αγαπημένο και δημοφιλές προϊόν. 

Σαντιγί

Φυστικοβούτυρο Smooth 

Φυστικοβούτυρο Crunchy

Arctic Χαβιάρι

• Εύκολη στη χρήση σαντιγί σε μορφή σπρέι.
• Ιδανική για γαρνίρισμα σε επιδόρπια, φρούτα, καφέ, παγωτό, μιλκσέικ, κέικ, 

τηγανίτες και αρτοσκευάσματα.
• Πλούσια γεύση κρέμας.
• Σε 2 διαφορετικές συσκευασίες • Ιδιαίτερα νόστιμο φυστικοβούτυρο.

• Υπέροχα κρεμώδες.
• Εξαιρετική επίγευση.
• Κατάλληλο για επάλειψη πάνω σε ψωμί.
• Περιεκτικότητα σε καβουρντισμένα φιστίκια 94,5%.
• Με πιστοποιημένο βιώσιμο φοινικέλαιο.  

• Για τους λάτρεις του φυστικοβούτυρο που ψάχνουν μια ξεχωριστή γεύση.
• Crunchy απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
• Εξαιρετική επίγευση.
• Κατάλληλο για χρήση σε ζαχαροπλαστική και μαγειρική.
• Περιεκτικότητα σε καβουρντισμένα φιστίκια 96%.
• Με πιστοποιημένο βιώσιμο φοινικέλαιο.  

• Σκεύασμα από αυγοτάραχο πρώτης κατηγορίας που προέρχεται από 
βακαλάο της Νορβηγικής θάλασσας.

• Ωριμάζει ελαφρώς και καπνίζεται για να προσφέρει πλούσια και 
συναρπαστική εμπειρία γεύσης. 

• Υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.
• Κατάλληλο για απευθείας επάλειψη σε ψωμί ή ως ενισχυτικό γεύσης σε 

άλλα υλικά όπως τυρί, αβγά.
• Παράγεται στην Νορβηγία.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE

51-0103003 Royal σαντιγί 500gr. 12x500gr. 5200112751585

51-0102007 Royal σαντιγί
250gr. + 10% δώρο (275gr.) 12x275gr. 5200112751592

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE

7810723 Mills arctic χαβιάρι 185gr. 16x185gr. 7036110000244

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE

7821243 Duerr΄s φυστικοβούτυρο
smooth 340gr. 6x340gr. 5000214017691

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BARCODE

7821244 Duerr΄s φυστικοβούτυρο
crunchy 340gr. 6x340gr. 5000214017714
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SHARWOOD’S | Ασιατικές σάλτσες από την εταιρεία με εμπειρία πάνω από 125 χρόνια 

• Ένα κλασικό μείγμα ντομάτας, 
γιαουρτιού και κρέμας.

• Περιέχει 4 μερίδες.
• Περιέχει γάλα και καρύδα.

• Μια κλασική σάλτσα με βάση τη 
καρύδα, αναμεμειγμένη με κρέμα 
και ντομάτα.

• Περιέχει 4 μερίδες.
• Περιέχει γάλα και καρύδα.

Mild

Mild

Tikka masala

Korma

ΚΩΔΙΚΟΣ 7801106

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

Sharwood’s tikka masala 
sauce 420gr.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6x420gr.

BARCODE 5000197156868 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚ. BARCODE

7801107 Sharwood’s mild korma 
sauce 420gr. 6x420gr. 5000197156851
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Η εταιρεία Sharwood’s δημιουργήθηκε από τον James Allen Sharwood, 
ο οποίος ήταν ένα πρωτοπόρος εξερευνητής μαγειρικής με μια δίψα 
για περιπέτεια. Τη δεκαετία του 1880 ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο για να 
ανακαλύψει νέα μπαχαρικά και γεύσεις, φέρνοντας πίσω πλήθος αυτών.  
Πάνω από 100 χρόνια τώρα, η σημερινή γκάμα της Sharwood’s έχει εξελιχθεί 
για να προσφέρει ότι πιο επίκαιρο υπάρχει στις ασιατικές γεύσεις.

Mango Chutney

Mild

• Ένα καρυκευμένο Chutney Mango 
φτιαγμένο από γλυκά, πράσινα mango 
και επιλεγμένα μπαχαρικά.

• Έτοιμο προς κατανάλωση.
• Χαμηλά σε λιπαρά.
• Χωρίς τεχνητά χρώματα.
• Κατάλληλο για vegeterians.

ΚΩΔΙΚΟΣ 7801112

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

Sharwood’s green label 
mango chutney 227gr.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6x227gr.

BARCODE 5000197520386 

Follow us on

social
media
Μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της εταιρείας !

www.facebook.com/RezosBrands

www.instagram.com/RezosBrands

www.youtube.com/@RezosBrands

www.linkedin.com/company/rezos-brands-sa/

www.tiktok.com/@rezosbrandsofficial

http://www.facebook.com/RezosBrands
http://www.linkedin.com/company/rezos-brands-sa/
http://www.instagram.com/RezosBrands
http://www.youtube.com/RezosImports
http://www.tiktok.com/@rezosbrandsofficial
http://www.facebook.com/RezosBrands
http://www.instagram.com/RezosBrands
http://www.youtube.com/@RezosBrands
http://www.linkedin.com/company/rezos-brands-sa/
http://www.tiktok.com/@rezosbrandsofficial
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LOREM | Πσσσσ πσςςςς πσςςς πσςςςς 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
Βιομηχανική Περιοχή Πατρών (ΒΙ.ΠΕ.) | 25200 | Πάτρα
Τ: 2610 647146 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ:
Παύλου Μπακογιάννη 30, 10ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας | 14451 | Μεταμόρφωση Αττικής
Τ: 210 4820812 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ:
Καταστάρι Ζακύνθου | 29090 | Ζάκυνθος
Τ: 26950 83893

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ:
ΒΙΟ.ΠΑ. Τυλισσού | 71500 | Ηράκλειο Κρήτης
Τ: 2810 380520

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 196 | 26443 | Πάτρα
Τ: 2610 423021 | e: projects@rezosbrands.com

www.rezosbrands.com, info@rezosbrands.com

www.facebook.com/RezosBrands

www.instagram.com/RezosBrands

www.youtube.com/@RezosBrands

www.tiktok.com/@rezosbrandsofficial

www.linkedin.com/company/rezos-brands-sa/

Θέλουμε να είμαστε σε επαφή. Γι’αυτό συγκεντρώσαμε για εσάς 
όλους τους τρόπους. Ανακαλύψτε τους παρακάτω:

https://rezosbrands.com/main/
mailto:euoffice%40rezosbrands.com?subject=
http://www.rezosbrands.com
mailto:info%40rezosbrands.com?subject=
http://www.facebook.com/RezosBrands
http://www.instagram.com/RezosBrands
http://www.youtube.com/@RezosBrands
http://www.tiktok.com/@rezosbrandsofficial
http://www.linkedin.com/company/rezos-brands-sa/
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