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Η εταιρεία:

3

Από το 1974 μέχρι και σήμερα ειδικευόμαστε στην 
επεξεργασία και παραγωγή ξηρών καρπών και 
αποξηραμένων φρούτων με απώτερο σκοπό την 
εδραίωση και την αναγνωσιμότητα των προϊόντων, τόσο 
στην τοπική αγορά αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βάζοντας γερά θεμέλια για ένα πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην παγκόσμια αγορά, εξάγουμε σε περισσότερες από 
25 χώρες σε Ε.Ε., Ηνωμένο Βασίλειο, Αφρική, Ασία & 
Μέση Ανατολή προσφέροντας ποιότητα και αξιοπιστία 
με την επαγγελματική μας εμπειρία, από το 1974!

Η παραγωγική μας μονάδα στεγάζεται σε ένα σύγχρονο 
εργοστάσιο 10,000 τ.μ. στην Λευκωσία πληρώντας όλα 
τα πιστοποιητικά ποιότητας BRC for Food Safety-v8 
grade AA, ISO 22000:2005, ISO 9001:2015, Kosher.

Σαν Serano έχουμε καταφέρει την επίτευξη των στόχων 
μας, κατατάσσοντας μας πρώτους, στα μερίδια της 
τοπικής αγοράς.
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Ως πρωτοπόροι στη βιομηχανία των σνακ, 
είμαστε περήφανοι που εξυπηρετούμε τον 
κόσμο καθημερινά με ποιοτικές, υγιεινές, 
θρεπτικές και γευστικές λύσεις.

Στη Serano, μετατρέπουμε τα αγαθά της 
Φύσης σε καινοτομία, από το 1974.

Το όραμα μας:
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΜΑΣ:
Προσφέρουμε 
υγιεινά, θρεπτικά 
και νόστιμα σνακ 
δίνοντας λύσεις  
σε όλους...   
και παντού.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΑΣ:
Στοχεύουμε 
στην δημιουργία 
ισχυρών 
συνεργασιών, έτσι 
ώστε όλοι μαζί 
να αναπτύξουμε 
την αγορά μέσω 
καινοτόμων ιδεών.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ:
Να ανταποδίδουμε 
στην κοινωνία 
περισσότερα από 
όσα κερδίζουμε, 
μέσω των 
ποιοτικών και 
φιλικών προς 
το περιβάλλον 
διαδικασιών και 
προϊόντων μας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΜΑΣ:
Η δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος 
συνεχούς μάθησης 
όπου ο κάθε 
ένας από εμάς 
θα αναπτύξει το 
ταλέντο του και 
να εξελιχθεί, 
εξελίσσοντας τη 
βιομηχανία.

Η αποστολή μας:
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σχέσεις 
αμοιβαίου 
οφέλους

ευελιξία

καινοτομία

οραματισμός

πάθος

ποιότητα

Οι αξίες μας
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Τα κύρια ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα

7

Γεύση  
Επεξεργαζόμαστε τις καλύτερες πρώτες ύλες σε 
ένα σύγχρονο περιβάλλον προσφέροντας μοναδική 
εμπειρία γεύσεων που θα ικανοποιήσουν ακόμη και 
τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ξηρών καρπών.

Τιμή 
Λαμβάνοντας τις πρώτες ύλες απευθείας από την πηγή 
και με τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές μεθόδους 
επεξεργασίας προσφέρουμε τις πιο ανταγωνιστικές 
τιμές στην αγορά. 

Ποιότητα 
Πληρώντας και τηρώντας όλα τα πιστοποιητικά 
ασφαλείας τροφίμων, σε συνδυασμό με τα πιο σύγχρονα 
μηχανήματα, διασφαλίζουμε την υψηλότερη ποιότητα 
στο τελικό προϊόν. 

Εξειδίκευση 
Με όλο το ζήλο που μας διακατέχει και με την 
πολύχρονη εμπειρία μας στην βιομηχανία των σνακ, 
είμαστε σε θέση να παρέχουμε μια ισχυρή υποδομή 
και βάση γνώσεων για την παρακολούθηση των νέων 
τάσεων της αγοράς και την εισαγωγή νέων καινοτόμων 
προϊόντων. 
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Όλη η εμπειρία 
46+ χρόνων 
μεταφέρεται  
στη γεύση!

ψημένοι 
ξηροί καρποί

ΚάσιουςΦιστικόψιχες Χαλεπιανά σε 
κέλυφος

Ελληνικά κελυφωτά 
φιστίκια

285g 275g

125g 180g 140g

90g

Κολοκυθόσπορος

125g

Φιστίκια πανέ

225g

90g 200g
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ψημένοι 
ξηροί καρποί

Όλη η εμπειρία 
46+ χρόνων 
μεταφέρεται  
στη γεύση! Ηλιόσπορος Κουδαμές κίτρινος

Κουδαμές άσπρος / 
Στραγάλια

Καραμελωμένα 
Αμύγδαλα/ Μάντολες

Φιστίκια με 
επικάλυψη

Αμυγδαλόψιχες

ΚαλαμπόκιΦιστικόψιχες  
χωρίς φλούδα

175g

140g

125g

120g

95g

125g

140g

140g
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Ιδανικοί 
συνδυασμοί 

ευθυγραμμισμένοι 
με τις νέες τάσεις 

της αγοράς!

ψημένες 
αναμείξεις 

ξηρών 
καρπών

Εξωτικό κοκτέιλ  
ξηρών καρπών

Κλασικό κοκτέιλ  
ξηρών καρπών

10

120g

190g
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ωμοί ξηροί 
καρποί

Η καλύτερη 
ποιότητα ωμών 
ξηρών καρπών 
έχει ρίζες από  
όλο τον κόσμο!

Σουσάμι ΚαρυδόψιχεςΚαλαμπόκι

450g 375g 130g325g

200g

140g

Αμυγδαλόψιχες
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ωμοί ξηροί 
καρποί

Η καλύτερη 
ποιότητα ωμών 
ξηρών καρπών 
έχει ρίζες από  
όλο τον κόσμο!

150g 140g 120g

90g 110g 75g

Φουντουκόψιχες

Ψίχες Xαλεπιανού Καρυδόψιχες 
Βραζιλίας

Κάσιους

Πινόλια

Διάφοροι ξηροί 
καρποί
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αναμείξεις 
ξηρών 
καρπών και 
αποξηραμένων 
φρούτων!

Εκλεκτό Κοκτέιλ Μάνγκο με χρυσόμηλο 
και ξηρούς καρπούς

Μούρα με ξηρούς 
καρπούς

Καινοτόμες Καινοτόμες 
γευστικές γευστικές 
αναμείξεις που αναμείξεις που 
ανταποκρίνονται ανταποκρίνονται 
στις θρεπτικές στις θρεπτικές 
ανάγκες του νέου ανάγκες του νέου 
καταναλωτήκαταναλωτή

Καινοτόμες 
γευστικές 
αναμείξεις που 
ανταποκρίνονται 
στις θρεπτικές 
ανάγκες του νέου 
καταναλωτή

140g 140g 140g

Τροπικά φρούτα με 
αμύγδαλα

Αμύγδαλα με 
σταφίδες

140g 150g
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Ευχάριστα τραγανά και Ευχάριστα τραγανά και 
ελκυστικά, άκρος υγιεινά και ελκυστικά, άκρος υγιεινά και 
θρεπτικά διατηρώντας όλα θρεπτικά διατηρώντας όλα 
τα οφέλη του ωμού καρπού! τα οφέλη του ωμού καρπού! 

φουρνιστά

ΚάσιουςΑμυγδαλόψιχες

Διάφοροι ξηροί καρποί

Ευχάριστα τραγανά και 
ελκυστικά, άκρος υγιεινά και 
θρεπτικά διατηρώντας όλα 
τα οφέλη του ωμού καρπού! 

14

120g 120g

150g
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Αμυγδαλόψιχες με 
γεύση καπνιστού 

με γεύσεις Όταν η καινοτομία Όταν η καινοτομία 
και η ποιότητα και η ποιότητα 
συνδυάζονται, η συνδυάζονται, η 
μοναδική εμπειρία μοναδική εμπειρία 
γεύσεων θα σε γεύσεων θα σε 
εξιτάρει! εξιτάρει! 

Όταν η καινοτομία 
και η ποιότητα 
συνδυάζονται, η 
μοναδική εμπειρία 
γεύσεων θα σε 
εξιτάρει! 

15

120g

Κάσιους με γεύση πίτσα

120g
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Ο συνδυασμός Ο συνδυασμός 
πρώτης ύλης, πρώτης ύλης, 
επεξεργασίας επεξεργασίας 

και συσκευασίας και συσκευασίας 
διατηρούν το διατηρούν το 

τελικό προϊόν τελικό προϊόν 
πάντα φρέσκο!πάντα φρέσκο!

πάντα 
 φρέσκα

πάντα φρέσκο!πάντα φρέσκο!

Ο συνδυασμός 
πρώτης ύλης, 
επεξεργασίας 

και συσκευασίας 
διατηρούν το 

τελικό προϊόν 
πάντα φρέσκο!

Φιστικόψιχες με μέλι

175g

Ηλιόσπορος

100g

Φιστικόψιχες Φιστικόψιχες χωρίς φλούδα

Mini Mini

200g 200g

50g 50g
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πάντα 
 φρέσκα

Ο συνδυασμός Ο συνδυασμός 
πρώτης ύλης, πρώτης ύλης, 
επεξεργασίας επεξεργασίας 

και συσκευασίας και συσκευασίας 
διατηρούν το διατηρούν το 

τελικό προϊόν τελικό προϊόν 
πάντα φρέσκο!πάντα φρέσκο!πάντα φρέσκο!πάντα φρέσκο!

Ο συνδυασμός 
πρώτης ύλης, 
επεξεργασίας 

και συσκευασίας 
διατηρούν το 

τελικό προϊόν 
πάντα φρέσκο!

Φιστικόψιχες 
και σταφίδες

Mini

200g

50g

Εκλεκτό Κοκτέιλ 
ξηρών καρπών

Κάσιους και αποξηραμένα 
κράνμπερις

150g 175g
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Όταν η φύση Όταν η φύση 
σου προσφέρει σου προσφέρει 
την πιο υγιεινή την πιο υγιεινή 
και θρεπτική και θρεπτική 
απόλαυση! απόλαυση! 

αποξηραμένα 
φρούτα

Όταν η φύση 
σου προσφέρει 
την πιο υγιεινή 
και θρεπτική 
απόλαυση! 

Χουρμάδες με 
κουκούτσι

Βερίκοκα 

Δαμάσκηνα χωρίς 
κουκούτσι

Χουρμάδες χωρίς 
κουκούτσι

Δαμάσκηνα με 
κουκούτσι

Σύκα

250g 275g 250g

400g 250g 225g
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Όταν η φύση Όταν η φύση 
σου προσφέρει σου προσφέρει 
την πιο υγιεινή την πιο υγιεινή 
και θρεπτική και θρεπτική 
απόλαυση! απόλαυση! 

αποξηραμένα 
φρούτα

Όταν η φύση 
σου προσφέρει 
την πιο υγιεινή 
και θρεπτική 
απόλαυση! 

Φρουτοσαλάτα Μούρα ΓκότζιΚράνμπερις

200g 120g 130g

Μάνγκο Μούρα

90g 175g
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Μείγμα για σαλάτα  
με ρόκα

Μείγμα για σαλάτα  
με μαρούλι

Μείγμα για  
πράσινη σαλάτα

nut 
& fruit
toppings

100g

100g

100g
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150g 175g 150g

150g 150g 100g

100g

βιολογικοί 
ωμοί ξηροί 
καρποί και 
αποξηραμένα 
φρούτα:

Ελπίζουμε σε Ελπίζουμε σε 
ένα καθαρότερο ένα καθαρότερο 
περιβάλλον για περιβάλλον για 
μια καλύτερη μια καλύτερη 
ζωή!ζωή!

Ελπίζουμε σε 
ένα καθαρότερο 
περιβάλλον για 
μια καλύτερη 
ζωή!

Καρυδόψιχες Βραζιλίας ΠινόλιαΨίχα Κολοκυθόσπορου

Κάσιους ΚαρυδόψιχεςΑμυγδαλόψιχες

Ψιχα Ηλιόσπορου
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βιολογικοί 
ωμοί ξηροί 
καρποί και 
αποξηραμένα 
φρούτα

Μείγμα ξηρών καρπών  
και αποξ. φρούτων

Μείγμα με σπόρια και 
αποξ. Μούρα Γκότζι

Σταφιδάκια Αποξ. Μπανάνα Αποξ. Κράνμπερις Αποξ. Μούρα Γκότζι

150g 100g 150g 100g

140g 140g
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PREMIUM
QUALITY

Φανταστικές 
αναμείξεις από 

εξαιρετικής 
ποιότητας ξηρών 

καρπών και 
αποξηραμένων 

φρούτων που θα 
εκτιμήσει και ο  
πιο απαιτητικός 

στις γεύσεις!

premium

Party - μείγμα από ψημένους 
αλατισμένους ξηρούς καρπούς και σνακς

Mini

200g 325g

Classic - μείγμα ψημένων 
αλατισμένων ξηρών καρπών

Mini

200g 375g

Deluxe - μείγμα ψημένων 
αλατισμένων ξηρών καρπών

Mini

220g 400g
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Ρολάκια ινδοκάρυδου με κακάο

σνακ 
καρύδας:

Κάθε 
μπουκιά και 
νοστιμιά! Ρολό  

ινδοκάρυδου  
με κακάο

80g

250g



25

Μπουκιές ινδοκάρυδου με κακάο

Μπουκιές ινδοκάρυδου

250g

250g

σνακ 
καρύδας:
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0% πρόσθετη ζάχαρη 
με φιστίκια

200g

Honeywith

60g

60g

παραδοσιακό 
παστελλάκι

Νιώστε τη Νιώστε τη 
διαφορά στην διαφορά στην 
ποιότητα με κάθε ποιότητα με κάθε 
τραγανή μπουκιά!τραγανή μπουκιά!

0% πρόσθετη 
ζάχαρη με φιστίκια

με μέλι και 
φιστίκια

60g60g

Νιώστε τη 
διαφορά στην 
ποιότητα με κάθε 
τραγανή μπουκιά!

με μέλι και 
φιστίκια

200g Carobwith

Honey

Με χαρουπόμελο 
και φιστίκια

200g

200g200g
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παραδοσιακό 
παστελλάκι

P
R

O
D

U C T  O F  C Y P
R

U
S

μπουκιές 0% πρόσθετη 
ζάχαρη και φιστίκια

μπουκιές με χαρουπόμελο 
και φιστίκια

μπουκιές με μέλι  
και φιστίκια

ιδανικό για να το ιδανικό για να το 
μοιράζεσαι.. ή και όχι!μοιράζεσαι.. ή και όχι!

ιδανικό για να το 
μοιράζεσαι.. ή και όχι!

27

220g

220g

220g


