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για συνεργάτες



Η ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΖΥΜΗ ιδρύθηκε το 1979, το όνομά 
της έχει πλέον συνδεθεί με την ποιότητα στα 
χειροποίητα προϊόντα ζύμης. Για εμάς στόχο δεν 
αποτελεί μόνο να σας προσφέρουμε ένα μοναδικό 
και εκλεκτό προϊόν, θέλουμε να σας μεταφέρουμε 
μια ολόκληρη παράδοση ποιοτικής γαστρονομίας. 

Η ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΖΥΜΗ βασισμένη στις σταθερές 
αξίες που διακατέχουν το πνεύμα της, μέσα
από άψογη παραγωγική διαδικασία και 
αυστηρό έλεγχο των πρώτων υλών που 
διασφαλίζεται από ISO 22000 και 
haccp, σας παρουσιάζει
τα προϊόντα της.



φύ�α πίτας
(νωπά)

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
6 φύλλα νωπά 600 γρ. 
(24/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0080

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο.
Η συσκευασία περιέχει 6 φύλλα. Διατηρούνται στην 
συντήρηση του ψυγείου από 2°C έως 5°C για έναν 
περίπου μήνα μετά την ημερομηνία παραγωγής τους. 
Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους είναι 550-600 
γραμμάρια περίπου. Διατηρούνται και στην κατάψυξη
για 11 επιπλέον μήνες.

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
Χύμα φύλλα πίτας νωπά
(9kg/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0075

Τα χύμα φύλλα πίτας μπορούν να διατεθούν σε διαφορετικά 
μεγέθη και βάρη, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες
και επιθυμίες.
Η εταιρεία παράγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για 
λογαριασμό πελατών της. Τα φύλλα πίτας μπορούν να
διατεθούν (κατόπιν συνεννόησης) για εργαστηριακή χρήση σε 
χύμα μορφή ή τυλιγμένα σε χαρτοπλάστ σε
διάμετρο και γραμμάρια που σας εξυπηρετούν.

Όλα τα φύλλα παράγονται με έξτρα παρθένο
ελληνικό ελαιόλαδο. Σεβόμαστε το ζυμάρι 
και το περιμένουμε να ωριμάσει μόνο του 
και στο δικό του χρόνο.

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
8 φύλλα νωπά 800 γρ.
(20/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0081

Η συσκευασία περιέχει 8 φύλλα. Διατηρούνται στην 
συντήρηση του ψυγείου από 2°C έως 5°C για έναν 
περίπου μήνα μετά την ημερομηνία παραγωγής τους. 
Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους είναι 750-800 
γραμμάρια περίπου. Διατηρούνται και στην κατάψυξη 
για 11 επιπλέον μήνες.

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
8 φύλλα νωπά 600γρ. (ελαφρύ)
(30/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0079

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο.
Η συσκευασία περιέχει 8 φύλλα. Διατηρούνται στην 
συντήρηση του ψυγείου από 2°C έως 5°C για έναν 
περίπου μήνα μετά την ημερομηνία παραγωγής τους. 
Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους είναι 550-600 
γραμμάρια περίπου. Διατηρούνται και στην κατάψυξη 
για 11 επιπλέον μήνες. Είναι, επίσης, ιδανικά για γλυκιές 
πίτες.



φύ�α πίτας
(κατεψυγμένα)

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
6 φύλλα κατεψυγμένα 420 γρ. (ελαφρύ)
(30/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0088

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο.
Η συσκευασία περιέχει 6 φύλλα. Διατηρούνται στην 
κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία 
παραγωγής τους. Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους 
είναι 420-450 γραμμάρια περίπου. Είναι, επίσης, 
ιδανικά για γλυκιές πίτες.

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
6 φύλλα κατεψυγμένα 600 γρ.
(28/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0082

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. 
Η συσκευασία περιέχει 6 φύλλα. Διατηρούνται στην
κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία 
παραγωγής τους. Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους 
είναι 550-600 γραμμάρια περίπου.

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
8 φύλλα κατεψυγμένα 600 γρ.  (ελαφρύ)
(25/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0090)

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. 
Η συσκευασία περιέχει 6 φύλλα. Διατηρούνται στην
κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία 
παραγωγής τους. Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους 
είναι 550-600 γραμμάρια περίπου. Είναι, επίσης ,ιδανικά 
για γλυκιές πίτες.

8 φύλλα κατεψυγμένα 800γρ.
8 φύλλα κατεψυγμένα 800 γρ.
(20/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0083

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. 
Η συσκευασία περιέχει 8 φύλλα. Διατηρούνται στην
κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία 
παραγωγής τους. Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους 
είναι 750-800 γραμμάρια περίπου.

ΧΥΜΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
Χύμα φύλλα πίτας κατεψυγμένα
(9kg/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0086

Τα χύμα φύλλα πίτας μπορούν να διατεθούν σε 
διαφορετικά μεγέθη και βάρη, ανάλογα με τις δικές σας 
ανάγκες.Η εταιρεία παράγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας 
για λογαριασμό πελατών της. Τα φύλλα πίτας μπορούν 
να διατεθούν (κατόπιν συνεννόησης) για εργαστηριακή 
χρήση σε χύμα μορφή ή τυλιγμένα σε χαρτοπλάστ σε
διάμετρο και γραμμάρια που σας εξυπηρετούν.

Όλα τα φύλλα παράγονται
με έξτρα παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο.



φύ�α πίτας
(βιολογικά)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
6 φύλλα κατεψυγμένα 600 γρ. 
(12/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0101

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Η συσκευασία 
περιέχει 6 φύλλα. Διατηρούνται στην κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια 
μετά την ημερομηνία παραγωγής τους. Είναι στρόγγυλα και το βάρος 
τους είναι 550-600 γραμμάρια περίπου.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
8 φύλλα κατεψυγμένα 800 γρ.
(10/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0102

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Η συσκευασία περιέχει 8 φύλλα. Διατηρούνται στην 
κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής τους. Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους 
είναι 750-800 γραμμάρια περίπου.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΤΙΝΚΕΛ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
MΕ ΑΛΕΥΡΙ ΝΤΙΝΚΕΛ
6 φύλλα κατεψυγμένα 600 γρ.
(12/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0104

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Η συσκευασία περιέχει 6 φύλλα. Διατηρούνται στην 
κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής τους. Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους είναι 
550-600 γραμμάρια περίπου. Τα φύλλα με αλεύρι ντίνκελ είναι πιο εύπεπτα σε σύγκριση με τα παραγόμενα με 
κοινό αλεύρι φύλλα.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
6 φύλλα κατεψυγμένα 600γρ. με αλεύρι Δίκοκκο (Ζέας).
(12/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0108

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Η συσκευασία περιέχει 8 φύλλα. Διατηρούνται στην
κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής τους. Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους 
είναι 550-600 γραμμάρια περίπου.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΟΚΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
6 φύλλα κατεψυγμένα 600γρ.
(12/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0107

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Η συσκευασία περιέχει 6 φύλλα. Διατηρούνται στην
κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής τους. Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους 
είναι 550-600 γραμμάρια περίπου.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΥΜΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
Χύμα φύλλα πίτας κατεψυγμένα
(9kg/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0103

Τα χύμα φύλλα πίτας μπορούν να διατεθούν σε διαφορετικά μεγέθη και βάρη, ανάλογα με τις δικές σας 
ανάγκες και επιθυμίες. Η εταιρεία παράγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασμό πελατών της. Τα φύλλα 
πίτας μπορούν να διατεθούν (κατόπιν συνεννόησης) για εργαστηριακή χρήση σε χύμα μορφή ή τυλιγμένα σε 
χαρτοπλάστ σε διάμετρο και γραμμάρια που σας εξυπηρετούν.

Όλα τα φύλλα
παράγονται
με έξτρα παρθένο 
ελληνικό ελαιόλαδο.



φύ�α πίτας
(ολικής αλέσεως)

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΟΧΤΑΣΠΟΡΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
ΟΧΤΑΣΠΟΡΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ
6 φύλλα κατεψυγμένα 600 γρ. 
(12/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0110

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Η Συσκευασία περιέχει 6 φύλλα. Διατηρούνται στην 
κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής τους. Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους 
είναι 550-600 γραμμάρια περίπου.

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΔΙΚΟΚΚΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
ΑΠΟ 100% ΑΛΕΥΡΙ ΔΙΚΟΚΚΟ (ΖΕΑΣ) ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ
6 φύλλα κατεψυγμένα 420γρ.
(15/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0111

Αν και ο βαθμός δυσκολίας ανοίγματος των συγκεκριμένων φύλλων είναι αυξημένος, καταφέραμε αν και σε
μικρότερη διάμετρο από τα υπόλοιπα φύλλα (άνοιγμα μέχρι 30 εκατοστά) να σας προσφέρουμε τα φύλλα 
της αρεσκείας σας. Λόγω της ευθραυστότητάς τους (υψηλή περιεκτικότητα σε γλουτένη), συστήνεται να τα
χειρίζεστε με προσοχή. Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Η Συσκευασία περιέχει 6 
φύλλα. Διατηρούνται στην κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής τους. Είναι 
στρόγγυλα και το βάρος τους είναι 550-600 γραμμάρια περίπου.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΤΙΝΚΕΛ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
ΜΕ ΑΛΕΥΡΙ ΝΤΙΝΚΕΛ
6 φύλλα κατεψυγμένα 600γρ.
(12/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0104

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Η συσκευασία περιέχει 6 φύλλα. Διατηρούνται στην
κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής τους. Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους 
είναι 550-600 γραμμάρια περίπου. Είναι, επίσης ,ιδανικά για γλυκιές πίτες. Τα φύλλα με αλεύρι ντίνκελ είναι 
πιο εύπεπτα σε σύγκριση με τα παραγόμενα με κοινό αλεύρι φύλλα.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
6 φύλλα κατεψυγμένα 600γρ.
(12/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0108

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Η συσκευασία περιέχει 6 φύλλα. Διατηρούνται στην
κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής τους. Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους 
είναι 550-600 γραμμάρια περίπου.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΟΚΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΙΤΑΣ
6 φύλλα κατεψυγμένα 600γρ.
(12/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0107

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Η συσκευασία περιέχει 6 φύλλα. Διατηρούνται στην
κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής τους. Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους 
είναι 550-600 γραμμάρια περίπου.

Όλα τα φύλλα
παράγονται
με έξτρα παρθένο 
ελληνικό ελαιόλαδο.



φύ�α κρούστας

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΚΡΟΥΣΤΑΣ
9 φύλλα κατεψυγμένα 420-470γρ. 
(15/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0096

Λόγω της διαδικασίας στεγνώματος και της σωστής 
αφαίρεσης της υγρασίας, τα φύλλα παραμένουν ζωντανά 
και έχουν υψηλή απορροφητικότητα. Τα φύλλα ανοίγονται 
με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Η συσκευασία περιέχει 9 
φύλλα. Διατηρούνται στην κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια 
μετά την ημερομηνία παραγωγής τους. Είναι στρόγγυλα και 
το βάρος τους είναι 420-470 γραμμάρια περίπου.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΚΡΟΥΣΤΑΣ
9 φύλλα κατεψυγμένα 420-470γρ.
(15/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0100

Τα φύλλα ανοίγονται με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Η 
συσκευασία περιέχει 9 φύλλα. Διατηρούνται στην
κατάψυξη (-18°C) για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία 
παραγωγής τους. Είναι στρόγγυλα και το βάρος τους είναι
420-470 γραμμάρια περίπου.



πίτες 1 κιλού

Οι έτοιμες για ψήσιμο πίτες παράγονται με τα 
χειροποίητα φύλλα μας. Το βάρος τους είναι 1000 
γραμμάρια η κάθε μια. Είναι συσκευασμένες μία-μία 
σε vacuum για να διατηρούνται φρέσκιες. Ψήνονται 
στο ταψί της συσκευασίας τους.

ΤΥΡΟΠΙΤΑ
(6/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0025

ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ
(6/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0026

ΧΟΡΤΟΠΙΤΑ ΜΕ ΤΥΡΙ
(6/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0028

ΤΣΟΥΚΝΙΔΟΤΥΡΟΠΙΤΑ
(6/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0027

ΣΠΑΝΑΚΙ-ΠΡΑΣΟ ΠΙΤΑ
(6/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0031

ΧΟΡΤΟΠΙΤΑ
(6/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0033

ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
(6/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0032

ΚΟΤΟΠΙΤΑ
(6/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0030

Παράγεται από νωπό κοτόπουλο Ιωαννίνων.

ΚΙΜΑ – ΠΡΑΣΟ ΠΙΤΑ
(6/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0029

Παράγεται από νωπό κιμά ανάμεικτο
(μοσχάρι – χοιρινό) από τον κρεοπώλη μας.

ΌΛΑ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ 
ΕIΝΑΙ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ
ΠΙΤΕΣ

Όλες οι πίτες παράγονται
με έξτρα παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο.
Όλες οι χορτόπιτες παράγονται
με φρέσκα λαχανικά. 
Όλες περιέχουν φρέσκο κρεμμυδάκι.



σφολιάτες-μπουγάτσες

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ME ΤΥΡΙ
(ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΕΡΟΣ)
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
(24/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0066

Γίνεται με χειροποίητο φύλλο αέρος.
Η γέμισή της είναι με τυρί. Το βάρος της 
είναι περίπου 500 γραμμάρια (2 μερίδες)

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ME ΚΡΕΜΑ
(ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΕΡΟΣ)
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
(24/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0067

Γίνεται με χειροποίητο φύλλο αέρος.
Η γέμισή της είναι με κρέμα. Το βάρος της 
είναι περίπου 500 γραμμάρια (2 μερίδες)

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ 
ΣΦΟΛΙΑΤΑ
ΣΦΟΛΙΑΤΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ
(8/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0071

Η συσκευασία 1 κιλού περιέχει 2 φύλλα 
στρόγγυλα διαμέτρου 38-40 εκατοστά.

ΣΦΟΛΙΑΤΑ ½ ΚΙΛΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ
(16/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ:0072

Η συσκευασία ½ κιλού περιέχει 2 φύλλα 
στρόγγυλα διαμέτρου 26-28 εκατοστά.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ½ ΚΙΛΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ:0172

Η συσκευασία ½ κιλού περιέχει 2 φύλλα 
στρόγγυλα διαμέτρου 25-27 εκατοστά.

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ



μπουκίτσες

ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙ ΜΙΝΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 0014

Γίνεται από το χειροποίητο φύλλο μας. 
Η γέμιση του είναι ένα μείγμα φέτας, ανθότυρου 
και μυζήθρας. Η συσκευασία 250 γραμμαρίων 
περιέχει 6-7 τεμάχια. Το χύμα κιβώτιο ζυγίζει 5 
κιλά και περιέχει περίπου 120 τεμάχια.

ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΔΟΠΙΤΑΚΙ ΜΙΝΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ:0017

Γίνεται από το χειροποίητο φύλλο μας. 
Η γέμισή του είναι με μοσχαρίσιο παστουρμά, 
μείγμα 6 διαφορετικών τυριών και φρέσκια 
ντομάτα. Η συσκευασία 250 γραμμαρίων 
περιέχει περίπου 5 τεμάχια. Το χύμα κιβώτιο
ζυγίζει 5 κιλά και περιέχει περίπου 90 - 100 
τεμάχια.

ΠΟΥΓΚΑΚΙ ΜΙΝΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ:0012

Γίνεται από το χειροποίητο φύλλο μας. 
Η γέμιση του είναι με φρέσκια ντομάτα, 6 
τυριά και ζαμπόν. Η συσκευασία 250 
γραμμαρίων περιέχει 4 τεμάχια. Το χύμα 
κιβώτιο ζυγίζει 5 κιλά και περιέχει περίπου 
80 τεμάχια.

ΒΟΥΒΑΛΟΠΙΤΑΚΙ ΜΙΝΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ:0015

Γίνεται από το χειροποίητο φύλλο μας. 
Η γέμισή του είναι με 100% βουβαλίσιο κεμπάπ, 
μείγμα 6 διαφορετικών τυριών, φρέσκια 
ντομάτα και πιπεριά Φλωρίνης. Η συσκευασία 
250 γραμμαρίων περιέχει περίπου 5 τεμάχια. Το
χύμα κιβώτιο ζυγίζει 5 κιλά και περιέχει 
περίπου 90 τεμάχια.



μπουκίτσες

Nηστίσιμες

Βιολογικές

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΠΙΤΑΚΙ ΜΙΝΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ:0019

Γίνεται από το χειροποίητο φύλλο μας. 
Η γέμιση του είναι με νωπό σαλιγκάρι βρασμένο
σε ολόφρεσκα μυρωδικά. Η συσκευασία 200 
γραμμαρίων περιέχει 5 τεμάχια. Το χύμα κιβώτιο 
ζυγίζει 2 κιλά.

ΠΑΤΑΤΑ-ΕΛΙΑ ΜΙΝΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ:0021

Γίνεται από το χειροποίητο φύλλο μας.
Η γέμιση του είναι από πουρέ πατάτας, Ελληνικές 
ελιές, λιαστή ντομάτακαι φρέσκο κρεμμυδάκι. 
Η συσκευασία 250 γραμμαρίων περιέχει 5 τεμάχια. 
Το χύμα κιβώτιο ζυγίζει 5 κιλά και περιέχει περίπου 
100 τεμάχια.

ΣΠΑΝΑΚΙ – ΠΡΑΣΟ ΜΙΝΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ:0020

Γίνεται από το χειροποίητο φύλλο μας.
Η γέμιση του είναι με Σερραϊκό φρέσκο πράσο, 
σπανάκι και φρέσκο κρεμμυδάκι. Η συσκευασία 
250 γραμμαρίων περιέχει 5 τεμάχια. Το χύμα 
κιβώτιο ζυγίζει 5 κιλά και περιέχει περίπου 
90-100 τεμάχια.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙ ΜΙΝΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ:0065

Γίνεται από το χειροποίητο φύλλο μας. Η γέμιση 
του είναι ένα μείγμα βιολογικής φέτας, 
βιολογικού ανθότυρου
και βιολογικής μυζήθρας. Η συσκευασία 250 
γραμμαρίων περιέχει 6-7 τεμάχια. Το χύμα 
κιβώτιο ζυγίζει 5 κιλά και
περιέχει περίπου 120 τεμάχια.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑΚΙ ΜΙΝΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ:0163

Γίνεται από το χειροποίητο φύλλο μας. Η γέμιση 
του είναι με κόκκινη βιολογική κολοκύθα, 
φρέσκο βιολογικό
καρύδι και βιολογικές σταφίδες.. Η συσκευασία 
250 γραμμαρίων περιέχει 5 τεμάχια. Το χύμα 
κιβώτιο ζυγίζει 5
κιλά και περιέχει περίπου 90 τεμάχια.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΑΝΑΚΙ – ΠΡΑΣΟ ΜΙΝΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ:0160

Γίνεται από το χειροποίητο φύλλο μας. Η γέμιση 
του είναι με Σερραϊκό φρέσκο βιολογικό πράσο, 
βιολογικό
σπανάκι και φρέσκο βιολογικό κρεμμυδάκι. Η 
συσκευασία 250 γραμμαρίων περιέχει 5 τεμάχια. 
Το χύμα κιβώτιο
ζυγίζει 5 κιλά και περιέχει περίπου 90-100 
τεμάχια.

ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑΚΙ ΜΙΝΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ:0022

Γίνεται από το χειροποίητο φύλλο μας. Η γέμιση 
του είναι με κόκκινη κολοκύθα, φρέσκο καρύδι 
και σταφίδες.. Η συσκευασία 250 γραμμαρίων 
περιέχει 5 τεμάχια. Το χύμα κιβώτιο ζυγίζει 5 
κιλά και περιέχει περίπου 90 τεμάχια.



από το 1979 πλάθει αγνές γεύσεις
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