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E. Neophytou Traiding Co. Ltd.

Πηγή φυτικών
ινών
Χωρίς
φοινικέλαιο
Κατάλληλα για
χορτοφάγους

Τα Soft Cookies Βρώμης συνδυάζουν τη
πλούσια γεύση και τις ευεργετικές τους
ιδιότητες της Βρώμης, σε ένα αφράτο
μπισκότο εμπλουτισμένο με λαχταριστές
νότες μαύρης σοκολάτας δημιουργώντας
ένα απολαυστικό και θρεπτικό σνακ που
μπαίνει στη καθημερινότητα μας χωρίς
ενοχές.
Έχει όλη τη γεύση που χρειάζετε ένα
μπισκότο για να είναι απολαυστικό χωρίς
ζάχαρη που το καθιστά στα υγιεινά σνακ
της διατροφής μας.

Soft
cookies
βρώμης
χωρίς
ζάχαρη

Συστατικά: βρώμη 25% (αλεύρι βρώμης, νιφάδες βρώμης),
19% μαύρη σοκολάτα χωρίς ζάχαρη με γλυκαντικά
(κακαόμαζα, γλυκαντικό: μαλτιτόλη, βούτυρο κακάο,
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, φυσική αρωματική
ύλη. Στερεά κακάο: 60% τουλάχιστον), γλυκαντικές ύλες
(μαντιτόλη, σορβιτόλη), φυτική μαργαρίνη (βούτυρο καριτέ,
καρυδέλαιο, νερό, αλάτι, συμπυκνωμένος βιολογικός χυμός
λεμονιού, φυσική αρωματική ύλη), αλεύρι σίτου, νερό, αυγό,
φυτικό έλαιο (ηλιέλαιο), άμυλο τροποποιημένο, αλεύρι σίτου
ολικής άλεσης, ινουλίνη, υγροσκοπικό μέσο (γλυκερινη),
διογκωτικά αρτοποιίας (σόδα ζαχαροπλαστικής), αρωματική
ύλη, συντηρητικό (σορβικό κάλιο), αλάτι. Μπορεί να περιέχει
ίχνη από γάλα, αυγά, φιστίκια αράπικα, φουντούκια και άλλους
ξηρούς καρπούς.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
1869kJ/447kcal
Λιπαρά / Fat
26,1 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
13,2 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
53,5 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
0,5 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
4,0 g
Πρωτεΐνες / Protein
6,6 g
Αλάτι / Salt
0,01 g

E. Neophytou Traiding Co. Ltd.

Πηγή φυτικών
ινών
Χωρίς
φοινικέλαιο

Κατατάσσετε στα απαραίτητα σνακ,
χάρη στον συνδυασμό του, χωρίς
ζάχαρη και χωρίς φοινικέλαιο.
Διατηρώντας την πλούσια γεύση,
αποτελεί ένα άκρος υγιεινό και
θρεπτικό σνακ για τη διατροφή μας.

Μπισκότα
βρώμης
με μαύρη
σοκολάτα
χωρίς
ζάχαρη

Συστατικά: βρώμη 34% (αλεύρι βρώμης 29%, νιφάδες

βρώμης 3%, πίτουρο βρώμης 2%), αλεύρι σίτου, φυτική
μαργαρίνη (βούτυρο καριτέ, καρυδέλαιο, νερό, αλάτι,
συμπυκνωμένος βιολογικός χυμός λεμονιού, φυσική
αρωματική ύλη), 11% μαύρη σοκολάτα χωρίς ζάχαρη με
γλυκαντικά (κακαόμαζα, γλυκαντικό: μαλτιτόλη, βούτυρο
κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, φυσική
αρωματική ύλη. Στερεά κακάο: 60% τουλάχιστον), γλυκαντική
ύλη (μαλτιτόλη), ταχίνι, φυτικό έλαιο (ηλιέλαιο), νερό,
μαλτοδεξτρίνη, ινουλίνη, δεξτρίνη σίτου, διογκωτικά αρτοποιίας
(σόδα ζαχαροπλαστικής), αλάτι, αρωματικές ύλες. Μπορεί να
περιέχει ίχνη από γάλα, αυγά, φιστίκια αράπικα και άλλους
ξηρούς καρπούς.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
2057kJ/492kcal
Λιπαρά / Fat
27,7 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
13,0 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
56,4 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
0,5 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
4,2 g
Πρωτεΐνες / Protein
8,5 g
Αλάτι / Salt
0,01 g

E. Neophytou Traiding Co. Ltd.

Πηγή φυτικών
ινών
Χωρίς
φοινικέλαιο
Κατάλληλα για
χορτοφάγους

Με έμπνευση μας τη φύση,
δημιουργήσαμε τα μπισκότα VEGANO.
Πρόκειται για μπισκότα φυτικής
προέλευσης που προορίζονται για μια
vegetarian ή vegan διατροφή, αλλά
και γενικότερα για ένα φυτικό και
ισορροπημένο τρόπο διατροφής.
Φυτικά μπισκότα, κατάλληλα για
χορτοφάγους με την πηγή φυτικών ινών
και χωρίς φοινικέλαιο να τα καθιστούν
σημαντικά για την διατροφή μας.

E. Neophytou Traiding Co. Ltd.

Μπισκότα
vegano με
βρωμη &
χαρουπι

Συστατικά: βρώμη 30% (αλέυρι βρώμης,
νιφάδες βρώμης, πίτουρο βρώμης), φυτική
μαργαρίνη (βούτυρο καριτέ, καρυδέλαιο,
νερό, αλάτι, συμπυκνωμένος βιολογικός χυμός
λεμονιού, φυσική αρωματική ύλη), αλεύρι
σίτου, ζάχαρη, νερό, ζάχαρη καστανή, καρύδα
τριμμένη, μαλτοδεξτρίνη, χαρουπάλευρο 2%,
ινουλίνη, διογωτικά αρτοποιίας (σόδα
ζαχαροπλαστικής, διττανθρακική αμμωνία),
αλάτι, αρωματικές ύλες. Μπορεί να περιέχει
ίχνη από σόγια, σουσάμι, φιστίκια αράπικα και
άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
2074kJ/496kcal
Λιπαρά / Fat
27,8 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
16,0 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
52,7 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
14,8 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
4,6 g
Πρωτεΐνες / Protein
6,4 g
Αλάτι / Salt
0,28 g

Μπισκότα
vegano
σταρενια
μαυρη σοκολάτα

Συστατικά: σιτάρι 44% (αλεύρι σίτου 38%, πίτυρο
σίτου 6%), φυτική μαργαρίνη (καριτέ, καρυδέλαιο,
νερό, αλάτι, συμπυκνωμένος οργανικός χυμός
λεμονιού, φυσική αρωματική ύλη), κομμάτια
μαύρης σοκολάτας 10% (κακαόμαζα, ζάχαρη,
βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη
σόγιας, αρωματική ύλη: βανιλίνη. Στερεά κακάο:
60%), ζάχαρη, ζάχαρη καστανή, καρύδα τριμμένη,
νιφάδες βρώμης, νερό, διογκωτικά αρτοποιίας
(διττανθρακική σόδα, διττανθρακικό αμμώνιο),
αλάτι, αρωματική ύλη. Μπορεί να περιέχει ίχνη από
σουσάμι, φιστίκια αράπικα (αραχίδες), φουντούκια
και άλλους καρπούς με κέλυφος.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
Ενέργεια / Energy
2158kJ/516kcal
Λιπαρά / Fat
28,5 g
εκ των οποίων κορεσμένα /
of which saturates
16,4 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
57,6 g
εκ των οποίων σάκχαρα
of which sugars
21,6 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
3,7 g
Πρωτεΐνες / Protein
5,3 g
Αλάτι / Salt
0,25 g

E. Neophytou Traiding Co. Ltd.

Zero Cookies
Χωρίς ζάχαρη

Ένα εκλεχτό μπισκότο ανάμεσα στις
κατηγορίες, προσφέροντας υγεία και
ευεξία, χωρίς ζάχαρη, σε συνδυασμό
με τα θρεπτικά συστατικά του και με
την πλούσια γεύση, κατατάσσετε στα
απαραίτητα σνακ για μια καλή και
ισορροπημένη διατροφή.

E. Neophytou Traiding Co. Ltd.

Cookies
zero Κακάο
χωρίς
ζάχαρη

Συστατικά: αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη

(φοινικέλαιο, ηλιέλαιο, νερό, γαλακτωματοποιητής:
μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων,
αλάτι), γλυκαντική ύλη (μαλτιτόλη). 11%
μαύρη σοκολάτα χωρίς ζάχαρη με γλυκαντικά
(κακαόμαζα, γλυκαντικό: μαλτιτόλη, βούτυρο
κακάο, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας,
φυσική αρωματική ύλη. Στερεά κακάο: 60%
τουλάχιστον), ταχίνι, κακάο 3%, ινουλίνη, δεξτρίνη
σίτου, μαλτοδεξτρίνη, βούτυρο αγελαδινού
γάλακτος, νερό, διογκωτικά αρτοποιίας (σόδα
ξαχαροπλαστικής), αρωματική ύλη. Μπορεί να
περιέχει ίχνει από αυγά, φιστίκια (αραχίδες) και
άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
2045kJ/489kcal
Ενέργεια / Energy
28,5 g
Λιπαρά / Fat
εκ των οποίων κορεσμένα /
14,1 g
of which saturates
56,8 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
εκ των οποίων σάκχαρα
0,5 g
of which sugars
4,2 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
7,0 g
Πρωτεΐνες / Protein
0,05 g
Αλάτι / Salt

Cookies
zero Βανίλια
χωρίς
ζάχαρη

Συστατικά: αλεύρι σίτου, φυτική μαργαρίνη

(φοινικέλαιο, ηλιέλαιο, νερό, γαλακτωματοποιητής:
μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων, αλάτι),
γλυκαντική ύλη (μαλτιτόλη). 11% μαύρη σοκολάτα
χωρίς ζάχαρη με γλυκαντικά (κακαόμαζα,
γλυκαντικό: μαλτιτόλη, βούτυρο κακάο,
γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, φυσική
αρωματική ύλη. Στερεά κακάο: 60% τουλάχιστον),
ταχίνι, ινουλίνη, δεξτρίνη σίτου, μαλτοδεξτρίνη,
βούτυρο αγελαδινού γάλακτος, νερό, διογκωτικά
αρτοποιίας (σόδα ξαχαροπλαστικής), αρωματική
ύλη: βανίλια 0,1%. Μπορεί να περιέχει ίχνει από
αυγά, φιστίκια (αραχίδες) και άλλους ξηρούς
καρπούς.
Διατροφική δήλωση ανά 100 g
Nutrition declaration per 100 g
2036kJ/487kcal
Ενέργεια / Energy
28,1 g
Λιπαρά / Fat
εκ των οποίων κορεσμένα /
13,9 g
of which saturates
58,2 g
Υδατάνθρακες / Carbohydrate
εκ των οποίων σάκχαρα
0,5 g
of which sugars
3,5 g
Εδώδιμες ίνες / Fibre
6,4 g
Πρωτεΐνες / Protein
0,05 g
Αλάτι / Salt
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