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Δοσολογία : 

20 gr / σε 1 lit νερό,

 1 Kg δίνει 50 lit έτοιμo ζωμό

ή 200 μερίδες των 250 gr

Προτάσεις σερβιρίσματος :

• Με λαχανικά και μοσχάρι (σούπα)

• Δεμένο με λεμόνι

 και θυμάρι σαν σάλτσα

• Με ζελατίνη σε σιφόν,

 με μυρωδικό, σαν αφρός

Προτείνουμε επίσης : 

• Σε διάφορες σούπες

• Σαν βάση για διάφορες σάλτσες

• Για ριζότο και ζυμαρικά

• Σαν ενισχυτικό γεύσης

 σε όλες τις παρασκευές



Δοσολογία : 

20 gr / σε 1 lit νερό,

 1 Kg δίνει 50 lit έτοιμo ζωμό

ή 200 μερίδες των 250 gr

Προτάσεις σερβιρίσματος :

• Με λεμόνι και ζελατίνη,

 για αφρό σε σιφόν

• Δεμένο σαν σάλτσα με αρωματικά

• Σαν βάση για διάφορες σούπες

• Ιδανικό για ριζότο και ζυμαρικά

Προτείνουμε επίσης : 

• Σε όλες τις παρασκευές

 κρέατος και λαχανικών



Δοσολογία : 

20 gr / σε 1 lit νερό,

 1 Kg δίνει 50 lit έτοιμo ζωμό

ή 200 μερίδες των 250 gr

Προτάσεις σερβιρίσματος :

• Με βραστό κοτόπουλο και λαχανικά

• Με ραβιόλια και φέτα

Προτείνουμε επίσης : 

• Για διάφορες σούπες

• Ιδανικό για σάλτσες

• Για ριζότο και ζυμαρικά

• Για παραδοσιακά φαγητά

(π.χ. λαδερά)



Δοσολογία : 

20 gr / σε 1 lit νερό,

 1 Kg δίνει 50 lit έτοιμo ζωμό

ή 200 μερίδες των 250 gr

Προτάσεις σερβιρίσματος :

• Με λεμόνι και θυμάρι σαν σάλτσα

• Σαν βάση για ψαρόσουπα

• Με γιαούρτι, λεμόνι και

 ζελατίνη για μασκάρισμα

• Για ριζότο και ζυμαρικά

Προτείνουμε επίσης : 

• Σαν βάση

 για όλες τις παρασκευές θαλλασινών



Äïóïëïãßá : 

20 gr / lit íåñü,

 1 Kg äßíåé 50 lit Ýôïéìo æùìü

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò :

ÄåìÝíï ìå ñïõ êáé

 æùìü øáñéïý óáí óÜëôóá

ÄåìÝíï óáí óùò ìå ðïñôïêÜëé

Ãéá ñéæüôï ìéëáíÝæ

Ðñïôåßíïõìå åðßóçò : 

Ãéá íá äþóïõìå ÷ñþìá

 óå äéÜöïñåò óïýðåò

Ãéá âñáóôÜ ëá÷áíéêÜ

Δοσολογία : 

20 gr / σε 1 lit νερό,

 1 Kg δίνει 50 lit έτοιμo ζωμό

ή 200 μερίδες των 250 gr

Προτάσεις σερβιρίσματος :

• Δεμένο με ρου και

 ζωμό ψαριού σαν σάλτσα

• Δεμένο σαν σως με πορτοκάλι

• Για ριζότο μιλανέζ

Προτείνουμε επίσης : 

• Για να δώσουμε χρώμα

 σε διάφορες σούπες

• Για βραστά λαχανικά



Äïóïëïãßá:  

50g / óå 3 ëßôñá êñýï íåñü

1 Kg ìå Êg íåñü, 

äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá

 ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò: 

óáí âáóéêÞ óïýðá

ìå äéÜöïñá ëéêÝñ Þ

 ïéíïðíåõìáôþäç ðïôÜ Þ êñáóéÜ

(ð.÷. ðüñôï, óÝñõ, ôæßí ê.á.)

ìå êïììÜôéá êñÝáôïò

ìå êõíÞãé 

(ð.÷. ïñôýêé, æáñêÜäé ê.á.)

ìå ëá÷áíéêÜ (ð.÷. ìáíéôÜñéá)

ìå æõìáñéêÜ

Ðñïôåßíïõìå åðßóçò: 

óáí âÜóç ãéá äéÜöïñåò óÜëôóåò 

(ð.÷. Demi-glace)

óáí õðïêáôÜóôáôï

 ôïõ æùìïý âïäéíïý

óáí âÜóç ãéá Aspic

óáí âÜóç óå êïíóïìÝ ëá÷áíéêþí 

(ð.÷. ôïìÜôáò, ìáíéôáñéþí ê.á.)

Δοσολογία:  
50g / σε 3 λίτρα νερό

1 Kg με 60 lit νερό, 

δίνει 60 lit περίπου έτοιμη σάλτσα

Προτάσεις σερβιρίσματος: 
• σαν βασική σούπα

• με διάφορα λικέρ ή

 οινοπνευματώδη ποτά ή κρασιά

(π.χ. πόρτο, σέρυ, τζίν κ.α.)

• με κομμάτια κρέατος

• με κυνήγι 

(π.χ. ορτύκι, ζαρκάδι κ.α.)

• με λαχανικά (π.χ. μανιτάρια)

• με ζυμαρικά

Προτείνουμε επίσης: 
• σαν βάση για διάφορες σάλτσες 

(π.χ. Demi-glace)

• σαν υποκατάστατο

 του ζωμού βοδινού

• σαν βάση για Aspic

• σαν βάση σε κονσομέ λαχανικών 

(π.χ. τομάτας, μανιταριών κ.α.)



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü, 

äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá 

Þ ìåñßäåò óÜëôóá

 ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ãéá ìáóêÜñéóìá

ãéá áöñïýò óå óéöüí

ãéá äéÜöïñá aspic

ìå äéÜöïñá ÷ñþìáôá Þ áñþìáôá

Ðñïôåßíïõìå åðßóçò:

ãéá äÝóéìï óå êñýåò óÜëôóåò

 Þ ìïõò

Δοσολογία:
 

50 - 60 g / σε 1 lit νερό

1 Kg με 20 lit νερό, 

δίνει 20 lit περίπου έτοιμη σάλτσα

Προτάσεις σερβιρίσματος:

• για μασκάρισμα

• για αφρούς σε σιφόν

• για διάφορα aspic

• με διάφορα χρώματα ή αρώματα

Προτείνουμε επίσης:

• για δέσιμο σε κρύες σάλτσες

 ή μους



Äïóïëïãßá: 

 65 g / óå 1 ëßôñï êñýï íåñü

 1 Kg ìå 15,5 Êg íåñü,

 äßíåé 16,5 Kg ðåñßðïõ

 Ýôïéìç óïýðá Þ

 82 ìåñßäåò óïýðá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå öÝôá ôñéììÝíç êáé èõìÜñé

ìå ðÝóôï âáóéëéêïý êáé êñïõôüíò

ìå ðáñìåæÜíá êáé ìåëéôæÜíá

áñùìáôéóìÝíç ìå ôæßí Þ ïýæï

ìå èáëáóóéíÜ êáé ãëõêÜíéóï

ìå ñýæé, ðéðåñéÝò øéëïêïììÝíåò,

 ìáúíôáíü êáé êñÝìá ãÜëáêôïò

ìå ðáôáôüóïõðá óå áíáëïãßá 50:50

ìå æõìáñéêÜ êáé ìïôóáñÝëá 

Ðñïôåßíïõìå åðßóçò : 

óáí åíéó÷õôéêü ãåýóçò

 óå ðáñáóêåõÝò ìå ôïìÜôá

óáí âïÞèçìá áðüäïóçò

 óå óÜëôóåò ôïìÜôáò

ãéá áíôéêáôÜóôáóç ôçò ôïìÜôáò

 ãéá ðéï åëáöñéÝò ãåýóåéò

 ð.÷. êïêêéíéóôü

Δοσολογία: 
 67 g / σε 1 λίτρο νερό

 1 Kg με 15 lit νερό,
 δίνει 16 Kg περίπου

 έτοιμη σούπα ή
 64 μερίδες σούπα των 250 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με φέτα τριμμένη και θυμάρι

• με πέστο βασιλικού και κρουτόνς
• με παρμεζάνα και μελιτζάνα

• αρωματισμένη με τζίν ή ούζο
• με θαλασσινά και γλυκάνισο

• με ρύζι, πιπεριές ψιλοκομμένες,
 • μαϊντανό και κρέμα γάλακτος

• με πατατόσουπα σε αναλογία 50:50
• με ζυμαρικά και μοτσαρέλα 

Προτείνουμε επίσης : 
• σαν ενισχυτικό γεύσης

 • σε παρασκευές με τομάτα
• σαν βοήθημα απόδοσης

 σε σάλτσες τομάτας
για αντικατάσταση της τομάτας

• για πιο ελαφριές γεύσεις
 π.χ. κοκκινιστό



Δοσολογία:
 60 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 16,6 lit νερό,
 δίνει 17,6 Kg περίπου έτοιμη σούπα

 ή 70,4 μερίδες σούπα
 των 250 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με χτένια και φρέσκα μανιτάρια

• εμπλουτισμένη με είδη μανιταριών
 (π.χ. porcini, moria κτλ)
• με λίγη κρέμα γάλακτος

 και μπαχαρικά
• με κοτόπουλο ψιλοκομμένο 
• με κρουτόν και ξινή κρέμα

• με άνηθο και κρέμα μαγειρικής
• με σκόρδο και παρμεζάνα

Προτείνουμε επίσης: 
• σαν ενισχυτικό γεύσης

 • σε παρασκευές με μανιτάρια
• σε σάλτσες με βάση τα μανιτάρια

• σε διάφορες φάρσες
• σαν πηκτικό μέσο

 • σε διάφορες παρασκευές



Δοσολογία: 
67 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 15 lit νερό,

 δίνει 16 Kg περίπου έτοιμη σούπα

 ή 64 μερίδες σούπα

 των 250 g

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με κομμάτια σπαραγγιών

 και μυρωδικά

• με λίγη κρέμα γάλακτος

 και μανιτάρια

• σαν συμπλήρωμα σε χορτόσουπες

Προτείνουμε επίσης: 
• σαν σάλτσα με λίγο λεμόνι

 και σπαράγγια για ψάρι

• σαν βάση για αφρό σπαραγγιών

• σαν βάση για μία βελουτέ



Äïóïëïãßá:

67 g / óå 1 ëßôñï êñýï íåñü

1 Kg ìå 15 Êg íåñü,

 äßíåé 16 Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óïýðá

 Þ 80 ìåñßäåò óïýðá

 ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå êïììÜôéá êïôüðïõëï,

 ëá÷áíéêÜ êáé ñýæé

ìå ëßãï íôïìÜôá, öÝôá êáé èõìÜñé

ìå æõìáñéêÜ

 (ð.÷. êïöôü ìáêáñïíÜêé)

ìå ëßãï êÜñõ êáé ìÞëï

ìå öñÝóêéá ñüêá, êïôüðïõëï,

 êáñÝ ôïìÜôáò êáé ðáñìåæÜíá

ìå ôñß÷ñùìåò ðéðåñéÝò, øéëïêïììÝíï

 ìáúíôáíü êáé îçñÞ ìõæÞèñá

Ðñïôåßíïõìå åðßóçò: 

óáí âåëïõôÝ ìå äéÜöïñåò ãåýóåéò

 (ð.÷. ëåìüíé, êÜñõ êôë)

ãéá äÝóéìï óå óÜëôóåò

 ãéá êïôüðïõëï

óáí äÝóéìï ãéá öÜñóåò

óáí åíéó÷õôéêü óå äéÜöïñåò

 ðáñáóêåõÝò ìå êïôüðïõëï

 (ð.÷. êïôüðïõëï áëá êñåì)

Δοσολογία:
67 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 15 lit νερό,
 δίνει 16 Kg περίπου έτοιμη σούπα

 ή 64 μερίδες σούπα
 των 250 g

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με κομμάτια κοτόπουλο,

 λαχανικά και ρύζι
• με λίγο ντομάτα, φέτα και θυμάρι

• με ζυμαρικά
 (π.χ. κοφτό μακαρονάκι)
• με λίγο κάρυ και μήλο

• με φρέσκια ρόκα, κοτόπουλο,
 καρέ τομάτας και παρμεζάνα

• με τρίχρωμες πιπεριές, ψιλοκομμένο
 μαϊντανό και ξηρή μυζήθρα

Προτείνουμε επίσης: 
• σαν βελουτέ με διάφορες γεύσεις

 (π.χ. λεμόνι, κάρυ κτλ)
• για δέσιμο σε σάλτσες

για κοτόπουλο
• σαν δέσιμο για φάρσες

• σαν ενισχυτικό σε διάφορες
 παρασκευές με κοτόπουλο
 (π.χ. κοτόπουλο αλα κρεμ)



Δοσολογία: 
70 g / σε 1 lit κρύο νερό

1 Kg με 14,3 lit νερό,

 δίνει 15,3 Kg περίπου έτοιμη σούπα

 ή 61,2 μερίδες σούπα των 250 g

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• σαν κρύα σούπα με ντομάτα και

στίκς καρότου και σέλινου

• με ξεροψημένο προσούτο

 και κρουτόνς

• με κοτόπουλο και σουσάμι

• αρωματισμένη με πορτοκάλι,

 σκόρδο και κύμινο

• με ξηρή μυζήθρα και άνηθο

• με σοταρισμένο μπέικον

 και κρεμμύδι

Προτείνουμε επίσης: 
• σαν ενισχυτικό γεύσης

 σε παρασκευές με καρότο

• σαν συμπλήρωμα

 σε διάφορες σούπες



Äïóïëïãßá:

 60 g / óå 1 ëßôñï êñýï íåñü

1 Kg ìå 16,6 Êg íåñü,

 äßíåé 17,6 Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óïýðá

 Þ 88 ìåñßäåò óïýðá

 ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå ëßãï ðÝóôï âáóéëéêïý êáé

 óêïñäüøùìï ìå ðáñìåæÜíá

ìå äéÜöïñá êñÝáôá êáé ëá÷áíéêÜ

ìå êáñÝ ôïìÜôáò, êïììÜôéá øáñéïý

 êáé ìõñùäéêÜ

ìå ëßãï ðïëôü ðéðåñéÜò êáé ôóßëé

ìå êáôóéêßóéï ôõñß Þ

 ôñéììÝíï êáðíéóôü ôõñß

ìå ôóßðò áðü ðñïóéïýôï

Ðñïôåßíïõìå åðßóçò: 

óáí óõìðëÞñùìá

 óå äéÜöïñåò óïýðåò

óáí âÜóç óå äéÜöïñåò ðáñáóêåõÝò

 (ð.÷. óôéöÜäï)

ìáæß ìå äéÜöïñïõò æùìïýò

 (ð.÷. âïäéíü)

 éäáíéêÞ ãéá äéÜöïñåò ðáñáóêåõÝò

 (ð.÷. ñéæüôï ìå ëá÷áíéêÜ)

Δοσολογία:
 60 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 16,6 Κg νερό,
 δίνει 17,6 Kg περίπου έτοιμη σούπα

 ή 70,4 μερίδες σούπα
 των 250 g

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με λίγο πέστο βασιλικού και

 σκορδόψωμο με παρμεζάνα
• με διάφορα κρέατα και λαχανικά

• με καρέ τομάτας, κομμάτια ψαριού
 και μυρωδικά

• με λίγο πολτό πιπεριάς και τσίλι
• με κατσικίσιο τυρί ή

 τριμμένο καπνιστό τυρί
• με τσίπς από προσιούτο

Προτείνουμε επίσης: 
• σαν συμπλήρωμα

 σε διάφορες σούπες
• σαν βάση σε διάφορες παρασκευές

 (π.χ. στιφάδο)
• μαζί με διάφορους ζωμούς

 (π.χ. βοδινό)
 • ιδανική για διάφορες παρασκευές

 (π.χ. ριζότο με λαχανικά)



Δοσολογία: 
60 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 16,6 lit νερό,

 δίνει 17,6 Kg περίπου έτοιμη σούπα

 ή 70,4 μερίδες σούπα

 των 250 g

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με συνδυασμό πατατόσουπας 50:50

• με τηγανιτό κοτόπουλο

 και λίγο κάρυ

• με πινελιές κρέμας τυριού

 • με αρωματικά βότανα

• κρέμα πράσο με καπνιστό σολομό

• με λάδι τρούφας και ξινή κρέμα

• με κρουτόνς, τομάτα και

 φλοίδες παρμεζάνας



Äïóïëïãßá: 

70 g / óå 1 ëßôñï êñýï íåñü.

1 Kg ìå 14,5 Êg íåñü,

 äßíåé 15,5 Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óïýðá

 Þ 77 ìåñßäåò óïýðá

 ôùí 200 g.

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå ôñéììÝíï ñïêöüñ

ìå ëá÷áíéêÜ êáé æùìü øáñéïý

ìå áñùìáôéêÜ ÷üñôá

 (ð.÷. Üíçèï, óÝëéíï êôë)

ìå ôóéðò óåëéíüñéæáò

 êáé ðáñìåæÜíáò

ìå êïììÜôéá âñáóôïý êñÝáôïò

ìå lime êáé êñÝìá ãÜëáêôïò

ìå ðñÜóï êáé êáðíéóôü ÷ïéñéíü

Ðñïôåßíïõìå åðßóçò: 

óáí åíéó÷õôéêü ãåýóçò

 óå ðïõñÝ óåëéíüñéæáò

ìå æùìü øáñéïý ãéá óÜëôóá óå øÜñé

óå óéöüí ãéá áöñü óÝëéíïõ

Δοσολογία: 
67 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 15 lit νερό,

 δίνει 16 Kg περίπου έτοιμη σούπα

 ή 64 μερίδες σούπα

 των 250 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με τριμμένο ροκφόρ

• με λαχανικά και ζωμό ψαριού

• με αρωματικά χόρτα

 (π.χ. άνηθο, σέλινο κτλ)

• με τσιπς σελινόριζας

 και παρμεζάνας

• με κομμάτια βραστού κρέατος

• με lime και κρέμα γάλακτος

• με πράσο και καπνιστό χοιρινό

Προτείνουμε επίσης: 
• σαν ενισχυτικό γεύσης

 σε πουρέ σελινόριζας

• με ζωμό ψαριού για σάλτσα σε ψάρι

• σε σιφόν για αφρό σέλινου



Δοσολογία: 
70 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 14,3 lit νερό,

 δίνει 15,3 Kg περίπου έτοιμη σούπα

 ή 61,2 μερίδες σούπα

 των 250 g

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με κρουτόνς ψωμιού και

 ξηρή μυζήθρα

• με ζεστό κατσικίσιο τυρί

 και μυρωδικά

• με τραγανή πανσέτα και αμύγδαλο

• με προσιούτο και άνηθο

• με κοτόπουλο και τσιπς κρεμμυδιού

• με καρέ τομάτας, άνηθο

 και σκορδόλαδο



Äïóïëïãßá: 

70 g / óå 1 ëßôñï êñýï íåñü

1 Kg ìå 14,5 Êg íåñü,

 äßíåé 15,5 Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óïýðá

 Þ 77 ìåñßäåò óïýðá

 ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå ëá÷áíéêÜ êáé êïììÜôéá âïäéíïý

ìå êáñÝ íôïìÜôáò êáé ôñéììÝíç öÝôá

ìå ìõñùäéêÜ (ð.÷. èõìÜñé)

 óåñâéñéóìÝíç ìå óêïñäüøùìï

ìå óêüñäï êáé ôñéììÝíç ðáñìåæÜíá

ìå óÝëåñé êáé ëåìüíé

ìå óïôáñéóìÝíá ìáíéôÜñéá êáé

 äéÜöïñá ìõñùäéêÜ

ìå ëßãåò óôáãüíåò óÜëôóáò ôóßëé

Ðñïôåßíïõìå åðßóçò: 

óáí âÜóç ãéá äéÜöïñåò êñåáôüóïõðåò

óáí åíéó÷õôéêü ãåýóçò

 óå äéÜöïñåò óïýðåò êáé óÜëôóåò

óáí áíôéêáôÜóôáóç æùìïý

Δοσολογία: 
70 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 14,3 lit νερό,
 δίνει 15,3 Kg περίπου έτοιμη σούπα

 ή 61,2 μερίδες σούπα
 των 250 g

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με λαχανικά και κομμάτια βοδινού

• με καρέ ντομάτας και τριμμένη φέτα
• με μυρωδικά (π.χ. θυμάρι)

 σερβιρισμένη με σκορδόψωμο
• με σκόρδο και τριμμένη παρμεζάνα

• με σέλερι και λεμόνι
• με σοταρισμένα μανιτάρια και

 διάφορα μυρωδικά
• με λίγες σταγόνες σάλτσας τσίλι

Προτείνουμε επίσης: 
• σαν βάση για διάφορες κρεατόσουπες

• σαν ενισχυτικό γεύσης
 σε διάφορες σούπες και σάλτσες

• σαν αντικατάσταση ζωμού



Δοσολογία: 
100 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 10 lit νερό,
 δίνει 11 Kg περίπου έτοιμη σάλτσα

 ή 73 μερίδες σάλτσα των 150 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος :
ΓΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙ

• με mix μανιταριών και λίγο σέρυ
• με διάφορα μυρωδικά,

 κόκκινο κρασί και λίγο σκόρδο
• με καραμελωμένα κρεμμυδάκια

 και σταφίδες
• με άρωμα βοτάνων (π.χ. θυμάρι)

 ή κέδρο με κόκκινη μπύρα

ΓΙΑ ΧΟΙΡΙΝΟ
• με μουστάρδα Dijon και εστραγκόν

• με καρέ ντομάτας, κόκκινο γλυκό
 κρασί και κομμάτια κεφαλογραβιέρας

• με μέλι και κάρυ ή τσίλι
• με χυμό εσπεριδοειδών
 και λίγο λικέρ πορτοκάλι

• με χυμό μήλο, κομμάτια μήλου
 και λίγο κανέλα

    ΓΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
• με φιλέτο ελιάς, μυρωδικά
και φρέσκια ντομάτα
• με μουστάρδα, λίγο κρέμα 
γάλακτος και φρέσκο δυόσμο
• με καπονάτα λαχανικών
και δενδρολίβανο
• με μέλι, σταφύλι και θυμάρι
• με πολτό πιπεριάς και 
τριμμένη φέτα

    ΓΙΑ ΑΡΝΑΚΙ
• με σάλτσα ντομάτα,
ντοματίνια και καρέ μελιτζάνας
• με δενδρολίβανο και λίγο σκόρδο
• με κόκκινο κρασί και λεβάντα

    ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ
• με ξηρά φρούτα
π.χ. δαμάσκηνα, βερίκοκα κ.α
• με μαυροδάφνη και κάστανα
• με μέλι, κανέλα και γλυκάνισο
• με κουμ – κουάτ



Äïóïëïãßá:

100 g / óå 1 ëßôñï êñýï íåñü

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå æùìü êñÝáôïò

 êáé äéÜöïñá ìõñùäéêÜ

ìå êñáóß ìáäÝñá, porto,

 ìáõñïäÜöíç, íÜìá ê.á.

ìå îçñÜ öñïýôá ð.÷. óýêá

ìå Üãñéá ìáíéôÜñéá

ìå ðÝóôï âáóéëéêïý êáé ëåìüíé

ìå îýäé, êñáóß, ðéðÝñé

 êáé ìáúíôáíü øéëïêïììÝíï

Δοσολογία:
120 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 8,3 lit νερό,

 δίνει 9,3 Kg περίπου έτοιμη σάλτσα

 ή 62 μερίδες σάλτσα των 150 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με ζωμό κρέατος

 και διάφορα μυρωδικά

• με κρασί μαδέρα, porto,

 μαυροδάφνη, νάμα κ.α.

• με ξηρά φρούτα π.χ. σύκα

• με άγρια μανιτάρια

• με πέστο βασιλικού και λεμόνι

• με ξύδι, κρασί, πιπέρι

 και μαϊντανό ψιλοκομμένο



Äïóïëïãßá:

100 g / óå 1 ëßôñï êñýï íåñü

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò :

ìå óôáößäá êáé áìýãäáëá

ìå êüêêïõò ðéðåñéïý

 êáé ëåõêÞ óïêïëÜôá

ìå ðñïóèÞêç ìõñùäéêþí

 ð.÷. åóôñáãêüí

ìå ðïëôü êüêêéíçò ðéðåñéÜò

 êáé ëßãï êñÝìá ãÜëáêôïò

áñùìáôéóìÝíç ìå êïíéÜê

ìå êüêêéíï êñáóß

 êáé ôñß÷ñùìåò ðéðåñéÝò

Δοσολογία:
140 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 7,1 lit νερό,

 δίνει 8,1 Kg περίπου έτοιμη σάλτσα

 ή 54 μερίδες σάλτσα των 150 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος :
• με σταφίδα και αμύγδαλα

• με κόκκους πιπεριού

 και λευκή σοκολάτα

• με προσθήκη μυρωδικών

 π.χ. εστραγκόν

• με πολτό κόκκινης πιπεριάς

 και λίγο κρέμα γάλακτος

• αρωματισμένη με κονιάκ

• με κόκκινο κρασί

 και τρίχρωμες πιπεριές



Äïóïëïãßá: 

100 g / óå 1 ëßôñï êñýï íåñü

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò :

ìå êáñÝ öñÝóêéáò ôïìÜôáò

ìå ðïëôü êüêêéíçò ðéðåñéÜò

ìå øéëïêïììÝíï óêüñäï

 êáé ëåõêü balsamico

ìå êïììáôÜêéá èáëáóóéíþí

ìå öéëÝôï åëéÜò

ìå ôóéðò ìðÝéêïí

 êáé ìáíôæïõñÜíá

ìå ìïõò áðü æùìü

Δοσολογία: 
120 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 8,3 lit νερό,

 δίνει 9,3 Kg περίπου έτοιμη σάλτσα

 ή 62 μερίδες σάλτσα των 150 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος :
• με καρέ φρέσκιας τομάτας

• με πολτό κόκκινης πιπεριάς

• με ψιλοκομμένο σκόρδο

 και λευκό balsamico

• με κομματάκια θαλασσινών

• με φιλέτο ελιάς

• με τσιπς μπέικον

 και μαντζουράνα

• με μους από ζωμό



Äïóïëïãßá: 

100 g / óå 1 ëßôñï êñýï íåñü

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò :

ìå äéÜöïñá ìõñùäéêÜ

 ð.÷. åóôñáãêüí, èõìÜñé ê.á.

ìå ìïõóôÜñäá

ìå æùìü êñÝáôïò Þ æùìü øáñéïý

ìå óáìðÜíéá

ìå ÷õìü åóðåñéäïåéäþí

ìå ëéáóôÞ ôïìÜôá

ìå ðÝóôï âáóéëéêïý êáé ëåìüíé

ìå ðïëôü åëéÜò

ìå êüêêïõò óðáóìÝíïõ ðéðåñéïý

ìå êñåììþäç ôõñéÜ

 ð.÷. êñÝìá ôõñéïý, ìáóêáñðüíå

Δοσολογία: 
120 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 8,3 lit νερό,

 δίνει 9,3 Kg περίπου έτοιμη σάλτσα

 ή 62 μερίδες σάλτσα των 150 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος :
• με διάφορα μυρωδικά

 π.χ. εστραγκόν, θυμάρι κ.α.

• με μουστάρδα

• με ζωμό κρέατος ή ζωμό ψαριού

• με σαμπάνια

• με χυμό εσπεριδοειδών

• με λιαστή τομάτα

• με πέστο βασιλικού και λεμόνι

• με πολτό ελιάς

• με κόκκους σπασμένου πιπεριού

• με κρεμμώδη τυριά

 π.χ. κρέμα τυριού, μασκαρπόνε



Äïóïëïãßá: 

100 g / óå 1 ëßôñï êñýï íåñü

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò :

ìå øéëïêïììÝíï ìáúíôáíü

åìðëïõôéóìÝíç ìå ðñïóéïýôï 

ìå ìáíéôÜñéá

ìå êñÝìá ãÜëáêôïò êáé ðáñìåæÜíá

Δοσολογία: 
150 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με  6,5 lit νερό,

 δίνει 7,5 Kg περίπου έτοιμη σάλτσα

 ή 50 μερίδες σάλτσα των 150 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος :
• με ψιλοκομμένο μαϊντανό

• εμπλουτισμένη με προσιούτο 

• με μανιτάρια

• με κρέμα γάλακτος και παρμεζάνα



Δοσολογία: 
140 g / σε 1 λίτρο κρύο νερό

1 Kg με 7,1 lit νερό,

 δίνει 8,1 Kg περίπου έτοιμη σάλτσα

 ή 54 μερίδες σάλτσα των 150 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• εμπλουτισμένη με διάφορα τυριά

• με παρμεζάνα και βασιλικό

• με φέτα και θυμάρι

• με διάφορα μανιτάρια

• με ξεροψημένο μπέικον

και φρέσκο κρεμμυδάκι

• με κρέμα γάλακτος λεμόνι και άνηθο

• με κύβους τρίχρωμης πιπεριάς

• με κομμάτια φρέσκιας ντομάτας

 και μαϊντανό

• με λιαστή τομάτα και ελιά



Δοσολογία: 
150 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με  6,5 lit νερό,

 δίνει 7,5 Kg περίπου έτοιμη σάλτσα

 ή 50 μερίδες σάλτσα των 150 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος :
• με φέτα και ελιές

• με πιπεριές και κοτόπουλο

• με μελιτζάνες και καπνιστό τυρί

• με pesto βασιλικού και μπέικον

• με γαρίδες και ζωμό ψαριού

Προτείνουμε επίσης :
• σαν βάση σε όλες τις παρασκευές

• αραιωμένη σαν σούπα



Äïóïëïãßá:

100 g / óå 1 ëßôñï êñýï íåñü

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå êïììáôÜêéá ìÞëïõ

ìå ìÝëé êáé êáíÝëá

ìå æùìü øáñéïý êáé ìýäéá

ìå öéëÝôï áìýãäáëïõ

ìå óÜëôóá ôïìÜôáò êáé ôóßëé

ìå áðïîçñáìÝíá öñïýôá

ìå æõìáñéêÜ ð.÷. êïõò – êïõò

ìå ðïëý÷ñùìåò ðéðåñéÝò

Δοσολογία:
120 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 8,3 lit νερό,

 δίνει 9,3 Kg περίπου έτοιμη σάλτσα

 ή 62 μερίδες σάλτσα των 150 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με κομματάκια μήλου

• με μέλι και κανέλα

• με ζωμό ψαριού και μύδια

• με φιλέτο αμύγδαλου

• με σάλτσα τομάτας και τσίλι

• με αποξηραμένα φρούτα

• με ζυμαρικά π.χ. κους – κους

• με πολύχρωμες πιπεριές



Δοσολογία: 
120 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 8,3 lit νερό,

 δίνει 9,3 Kg περίπου έτοιμη σάλτσα

 ή 62 μερίδες σάλτσα των 150 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με διάφορα μανιτάρια

• με μπέικον ή προσούτο

• με διάφορα φρέσκα μυρωδικά

 π.χ. άνηθο, μαϊντανό, κρεμμυδάκι

• με καρέ τομάτας

• με κομμάτια τυριού π.χ. γραβιέρα

• με διάφορα πιπέρια – πικάντικη

• με σκόρδο και mix

 από διάφορα βότανα

• με κρέμα γάλακτος

• με πέστο βασιλικού

• με λίγη σάλτσα barbeque 



Äïóïëïãßá: 

100 g / óå 1 ëßôñï êñýï íåñü

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g.

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå äéÜöïñá ìáíéôÜñéá

ìå ìðÝéêïí Þ ðñïóïýôï

ìå äéÜöïñá öñÝóêá ìõñùäéêÜ

 ð.÷. Üíçèï, ìáúíôáíü, êñåììõäÜêé

ìå êáñÝ ôïìÜôáò

ìå êïììÜôéá ôõñéïý ð.÷. ãñáâéÝñá

ìå äéÜöïñá ðéðÝñéá – ðéêÜíôéêç

ìå óêüñäï êáé mix

 áðü äéÜöïñá âüôáíá

ìå êñÝìá ãÜëáêôïò

ìå ðÝóôï âáóéëéêïý

ìå ëßãç óÜëôóá barbeque 

Δοσολογία: 
120 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 8,3 lit νερό,

 δίνει 9,3 Kg περίπου έτοιμη σάλτσα

 ή 62 μερίδες σάλτσα των 150 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με διάφορα μανιτάρια

• με μπέικον ή προσούτο

• με διάφορα φρέσκα μυρωδικά

 π.χ. άνηθο, μαϊντανό, κρεμμυδάκι

• με καρέ τομάτας

• με κομμάτια τυριού π.χ. γραβιέρα

• με διάφορα πιπέρια – πικάντικη

• με σκόρδο και mix

 από διάφορα βότανα

• με κρέμα γάλακτος

• με πέστο βασιλικού

• με λίγη σάλτσα barbeque 



Δοσολογία: 
100 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 10 lit νερό,

 δίνει 11 Kg περίπου έτοιμη σάλτσα

 ή 73 μερίδες σάλτσα των 150 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος :
• για όλα τα κρέατα σχάρας

• με μούς τυριού, σαν ντιπ

• με διάφορες σάλτσες

 (π.χ. Demi-glace)

• με κρέμα γάλακτος



Δοσολογία:
 120 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 8,3 lit νερό,

 δίνει 9,3 Kg περίπου έτοιμη σάλτσα

 ή 62 μερίδες σάλτσα των 150 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος :
• με κολοκυθάκια γεμιστά

• με μοσχαράκι και αντίδια

• με αρνάκι και μαρούλια

 (φρικασέ)

• με χοιρινό και πράσο

• με λαχανικά στον ατμό

• με ζωμό ψαριού για θαλασσινά

• με μυρωδικά π.χ. άνηθο

• με λίγο σαφράν

• με κάπαρη, ελιά και αμύγδαλο

• με γιαούρτι ή κρεμμώδη τυρί



Δοσολογία: 
120 g / σε 1 lit γάλα και 100 g βούτυρο

1 Kg με 8,3 lit νερό και 0,83 Kg 

βούτυρο, δίνει 10,2 Kg περίπου έτοιμο 

προϊόν ή 102 μερίδες των 100 g

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• για όλες τις παραδοσιακές παρασκευές

(π.χ. παστίτσιο, μουσακάς,

παπουτσάκια κ.α.)

• για παρασκευές γκραντινέ

(π.χ. λαχανικά)

• με διάφορους πολτούς

(π.χ. pesto βασιλικού)

• αραιωμένη σαν βάση για διάφορες 

σάλτσες (π.χ. τυριού)

• σε διάφορες φάρσες (π.χ. για πίτες)



Äïóïëïãßá:

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g.

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå êñÝìá ãÜëáêôïò óáí óÜëôóá

ãéá íá áñùìáôßóïõìå âïýôõñï

 ãéá êñÝáôá ó÷Üñáò

ìå ìáãéïíÝæá ãéá äéÜöïñá burgers

ìå åëáéüëáäï

 óáí åðÜëåéøç óôá êñÝáôá

óáí åíéó÷õôéêü ãåýóçò

 óå äéÜöïñá ðéÜôá

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με κρέμα γάλακτος σαν σάλτσα

• για να αρωματίσουμε βούτυρο

 για κρέατα σχάρας

• με μαγιονέζα για διάφορα burgers

• με ελαιόλαδο

 σαν επάλειψη στα κρέατα

• σαν ενισχυτικό γεύσης

 σε διάφορα πιάτα



Äïóïëïãßá:

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g.

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå êñÝìá ãÜëáêôïò óáí óÜëôóá

ãéá íá áñùìáôßóïõìå âïýôõñï

 ãéá êñÝáôá ó÷Üñáò

ìå ìáãéïíÝæá ãéá äéÜöïñá burgers

ìå åëáéüëáäï

 óáí åðÜëåéøç óôá êñÝáôá

óáí åíéó÷õôéêü ãåýóçò

 óå äéÜöïñá ðéÜôá

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με κρέμα γάλακτος σαν σάλτσα

• για να αρωματίσουμε βούτυρο

 • για κρέατα σχάρας

• με μαγιονέζα για διάφορα burgers

• με ελαιόλαδο

 σαν επάλειψη στα κρέατα

• σαν ενισχυτικό γεύσης

 σε διάφορα πιάτα



Äïóïëïãßá : 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò :

ìå êñÝìá ãÜëáêôïò êáé ðáñìåæÜíá

ìå ðÝóôï âáóéëéêïý

ìå ëéáóôÞ ôïìÜôá êáé öÝôá

ìå ìïõóôÜñäá, ìðÝéêïí êáé èõìÜñé

ìå äéÜöïñá ìõñùäéêÜ

 (ð.÷. Üíéèï, ìáéíôáíü,

 êñåììõäÜêé öñÝóêï ê.á.)

ìå ëá÷áíéêÜ

 (ð.÷. êáñüôï, óðáíÜêé ê.á.)

ìå ôñïýöá êáé ëÜäé ôñïýöáò

ìå ìïõò áðü ôüíï êáé Üíéèï

Δοσολογία : 
1 Kg / με 6 μέρη υγρά (νερό ή γάλα),

 δίνει 7 Kg περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 46 μερίδες των 150 g

Προτάσεις σερβιρίσματος :
• με κρέμα γάλακτος και παρμεζάνα

• με πέστο βασιλικού

• με λιαστή τομάτα και φέτα

• με μουστάρδα, μπέικον και θυμάρι

• με διάφορα μυρωδικά

 (π.χ. άνιθο, μαιντανό,

 κρεμμυδάκι φρέσκο κ.α.)

• με λαχανικά

 (π.χ. καρότο, σπανάκι κ.α.)

• με τρούφα και λάδι τρούφας

• με μους από τόνο και άνιθο



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå äéÜöïñá ôõñéÜ

ìå ëéáóôÞ ôïìÜôá êáé öÝôá

ìå äéÜöïñá ìõñùäéêÜ

 (ð.÷. âáóéëéêü, ñßãáíç ê.á.)

ìå èáëáóóéíÜ (ð.÷. ÷ôáðüäé)

ìå äéÜöïñá ëá÷áíéêÜ

 (ð.÷. ìáíéôÜñéá)

ìå ðáñìåæÜíá êáé åëéÜ

ìå øéëïêïììÝíï êáëáìÜñé,

 ëåìüíé êáé Üíéèï

ìå êïôüðïõëï, êáóÝñé êáé

 äéÜöïñá âüôáíá

ìå ìðÝéêïí, êñåììýäé êáé ñüêá

ðáíáñéóìÝíåò ìå îçñïýò êáñðïýò

 üðùò áìýãäáëï

Δοσολογία: 
1 Kg / σε 2,5 lit νερό,

 δίνει 3,5 Kg περίπου έτοιμο προϊόν

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με διάφορα τυριά

• με λιαστή τομάτα και φέτα

• με διάφορα μυρωδικά

 (π.χ. βασιλικό, ρίγανη κ.α.)

• με θαλασσινά (π.χ. χταπόδι)

• με διάφορα λαχανικά

 (π.χ. μανιτάρια)

• με παρμεζάνα και ελιά

• με ψιλοκομμένο καλαμάρι,

 λεμόνι και άνιθο

• με κοτόπουλο, κασέρι και

 διάφορα βότανα

• με μπέικον, κρεμμύδι και ρόκα

• παναρισμένες με ξηρούς καρπούς

 όπως αμύγδαλο



Äïóïëïãßá:

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ðÝóôï ëéáóôÞò ôïìÜôáò

vinaigrette

 ìå ðÝóôï ëéáóôÞò ôïìÜôáò

ìáãéïíÝæá ìå ðÝóôï ëéáóôÞò ôïìÜôáò

ãéáïýñôé áñùìáôéóìÝíï

 ìå ëéáóôÞ ôïìÜôá

ãêáëáíôßíá áðü êïôüðïõëï

 ìå ëéáóôÞ ôïìÜôá

ìðáëáôßíåò øáñéïý ìå ëéáóôÞ ôïìÜôá

óðáããÝôé ìå ëéáóôÞ ôïìÜôá,

 ðÝóôï âáóéëéêïý êáé êáôóéêßóéï ôõñß

ñéæüôï ìå ëéáóôÞ ôïìÜôá

 êáé èáëáóóéíÜ

ñéæüôï ëéáóôÞò ôïìÜôáò êáé ÷ôáðüäé

äéÜöïñá êñÝáôá ìå ëéáóôÞ ôïìÜôá

 üðùò áñíÜêé, êïôüðïõëï êáé ìïó÷Üñé

ðñïóèÞêç óå üóðñéá

 üðùò öáóüëéá, öáêÝò,

 ñåâßèéá äßíïíôáò éäéáßôåñç ãåýóç

      Ðñïôåßíïõìå åðßóçò: 

   óå äéÜöïñá dressing

   óáëÜôá æõìáñéêþí ìå ëéáóôÞ ôïìÜôá

   óáëÜôá ñõæéïý ìå ôüíï

 êáé ëéáóôÞ ôïìÜôá

   äñïóåñÜ öýëëá áðü óáëÜôåò ìå

 ëéáóôÞ ôïìÜôá êáé öýëëá ðáñìåæÜíáò

   dip áðü êáôßêé ìå ðÝóôï

 ëéáóôÞò ôïìÜôáò êáé äõüóìï

   dip öÝôáò ìå ëéáóôÞ ôïìÜôá

 êáé äåíôñïëßâáíï

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• πέστο λιαστής τομάτας

• vinaigrette

 • με πέστο λιαστής τομάτας

• μαγιονέζα με πέστο λιαστής τομάτας

• γιαούρτι αρωματισμένο

 με λιαστή τομάτα

• γκαλαντίνα από κοτόπουλο

 με λιαστή τομάτα

• μπαλατίνες ψαριού με λιαστή τομάτα

• σπαγγέτι με λιαστή τομάτα,

 • πέστο βασιλικού και κατσικίσιο τυρί

• ριζότο με λιαστή τομάτα

 και θαλασσινά

• ριζότο λιαστής τομάτας και χταπόδι

• διάφορα κρέατα με λιαστή τομάτα

 όπως αρνάκι, κοτόπουλο και μοσχάρι

• προσθήκη σε όσπρια

 όπως φασόλια, φακές,

 ρεβίθια δίνοντας ιδιαίτερη γεύση

      Προτείνουμε επίσης: 
• σε διάφορα dressing

• σαλάτα ζυμαρικών με λιαστή τομάτα

• σαλάτα ρυζιού με τόνο

 και λιαστή τομάτα

• δροσερά φύλλα από σαλάτες με

 λιαστή τομάτα και φύλλα παρμεζάνας

• dip από κατίκι με πέστο

 λιαστής τομάτας και δυόσμο

• dip φέτας με λιαστή τομάτα

 και δεντρολίβανο



Äïóïëïãßá:

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

vinaigrette ìå ðïëôü åëéÜò

óðáããÝôé ìå ðïëôü åëéÜò êáé öÝôá

áñáéùìÝíï ìå åëáéüëáäï

 êáé äéÜöïñá ìõñùäéêÜ

ìå pesto âáóéëéêïý

Ðñïôåßíïõìå åðßóçò: 

óå öÜñóåò (ãåìßóåéò)

óå êñýåò óÜëôóåò

óå óÜëôóåò æõìáñéêþí

óå íôéð êáé áëïéöÝò

óå áñôïðïéÞìáôá

óå ãêñáíôéíáñßóìáôá

 üðùò êáñÝ áðü áñíÜêé

 ìå êñïýóôá ìáýñçò Þ ðñÜóéíçò åëéÜò

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• vinaigrette με πολτό ελιάς

• σπαγγέτι με πολτό ελιάς και φέτα

• αραιωμένο με ελαιόλαδο

 και διάφορα μυρωδικά

• με pesto βασιλικού

Προτείνουμε επίσης: 
• σε φάρσες (γεμίσεις)

• σε κρύες σάλτσες

• σε σάλτσες ζυμαρικών

• σε ντιπ και αλοιφές

• σε αρτοποιήματα

• σε γκραντιναρίσματα

 όπως καρέ από αρνάκι

 με κρούστα μαύρης ή πράσινης ελιάς



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ëáäïëÝìïíï Þ vinaigrette ìå ðÝóôï

ìïõò ôõñéþí ìå ðÝóôï âáóéëéêïý

óå óÜëôóá ôïìÜôáò

óå åëáöñéÜ ìðåóáìÝë

 ãéá ãêñáíôéíÜñéóìá

ìå ðïëôüò êüêêéíçò ðéðåñéÜò

Ðñïôåßíïõìå åðßóçò:

óðáããÝôé ìå ðÝóôï âáóéëéêïý,

 ëéáóôÞ ôïìÜôá êáé öÝôá

ñéæüôï ìå ÷ôáðüäé

 áñùìáôéóìÝíï ìå ðÝóôï

ðïõñÝò ðáôÜôáò ìå ãåýóç âáóéëéêïý

öáñöÜëåò ìå èáëáóóéíÜ

 êáé ðÝóôï âáóéëéêïý

ðÝíåò ìå ôüíï êáé ðÝóôï âáóéëéêïý

ìáãéïíÝæá êáé íôéð

 ìå ðÝóôï âáóéëéêïý

óöõñßäá êñýá ìå ðÝóôï âáóéëéêïý

åëáéüëáäï ùìü áñùìáôéóìÝíï

 ìå ðÝóôï âáóéëéêïý ãéá

 ðñïóèÞêç óå äéÜöïñåò ðáñáóêåõÝò

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• λαδολέμονο ή vinaigrette με πέστο

• μους τυριών με πέστο βασιλικού
• σε σάλτσα τομάτας

• σε ελαφριά μπεσαμέλ
• για γκραντινάρισμα

• με πολτό κόκκινης πιπεριάς

Προτείνουμε επίσης:
• σπαγγέτι με πέστο βασιλικού,

 λιαστή τομάτα και φέτα
• ριζότο με χταπόδι

 αρωματισμένο με πέστο
• πουρές πατάτας με γεύση βασιλικού

• φαρφάλες με θαλασσινά
 και πέστο βασιλικού

• πένες με τόνο και πέστο βασιλικού
• μαγιονέζα και ντιπ

• με πέστο βασιλικού
• σφυρίδα κρύα με πέστο βασιλικού

• ελαιόλαδο ωμό αρωματισμένο
 με πέστο βασιλικού για

 προσθήκη σε διάφορες παρασκευές



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò :

ëáäïëÝìïíï ìå ëßãç ìáãéïíÝæá

 êáé ðïëôü ðéðåñéÜò

ìå óÜëôóá ôïìÜôáò

ìå ðÝóôï âáóéëéêïý êáé åëéÜ

óå äéÜöïñåò ðáñáóêåõÝò

 êñÝáôïò (ð.÷. êïêêéíéóôü)

Ðñïôåßíïõìå åðßóçò: 

vinaigrette ìå ðïëôü

 êüêêéíçò ðéðåñéÜò

êïêôÝéë ìå ðïëôü ðéðåñéÜò,

 ìáãéïíÝæá, êïíéÜê, áëÜôé, ðéðÝñé

ãéáïýñôé Þ êñÝìá ãÜëáêôïò

 ìå ðïëôü ðéðåñéÜò

óðáããÝôé ìå ðïëôü ðéðåñéÜò

 êáé êáôóéêßóéï ôõñß

æõìáñéêÜ ìå ãÝìéóç áðü ðïëôü

 ðéðåñéÜò êáé äéÜöïñá ôõñéÜ

ñéæüôï ìå ðïëôü ðéðåñéÜò,

 íôïìÜôáò êïíöß êáé èáëáóóéíÜ

ðïõñÝò ðáôÜôáò áñùìáôéóìÝíïò

 ìå ðïëôü ðéðåñéÜò

Προτάσεις σερβιρίσματος :
• λαδολέμονο με λίγη μαγιονέζα

 και πολτό πιπεριάς
• με σάλτσα τομάτας

• με πέστο βασιλικού και ελιά
• σε διάφορες παρασκευές
 κρέατος (π.χ. κοκκινιστό)

Προτείνουμε επίσης: 
• vinaigrette με πολτό

 κόκκινης πιπεριάς
• κοκτέιλ με πολτό πιπεριάς,

 μαγιονέζα, κονιάκ, αλάτι, πιπέρι
• γιαούρτι ή κρέμα γάλακτος

 με πολτό πιπεριάς
• σπαγγέτι με πολτό πιπεριάς

 και κατσικίσιο τυρί
• ζυμαρικά με γέμιση από πολτό

 πιπεριάς και διάφορα τυριά
• ριζότο με πολτό πιπεριάς,

 ντομάτας κονφί και θαλασσινά
• πουρές πατάτας αρωματισμένος

 με πολτό πιπεριάς



ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå êñÝìá ãÜëáêôïò êáé âáóéëéêü

ìå óôáöýëé êáé ðñïóïýôï

óå äéÜöïñåò ôõñüðéôåò

óáí öïíôý

ãéá ôõñüøùìá

ìéëöÝúã ìåëéôæÜíáò êáé íôïìÜôá

Ðñïôåßíïõìå åðßóçò : 

ãéá óïõöëÝ

ãéá íá äÝíïõìå óÜëôóåò

 ìå âÜóç ôçí êñÝìá ãÜëáêôïò

ðñÜóéíç óáëÜôá

 ìå ìáíéôÜñéá êáé ðáñìåæÜíá

÷ôõðçìÝíç ìå êñÝìá óáí êñýá óùò

ãéá üëá ôá æõìáñéêÜ, ðßôóåò ê.á.

ëéùìÝíç ãéá ðáñáóêåõÝò êñÝáôïò

 êáé ëá÷áíéêþí

ìáæß ìå öñõãáíéÜ

 ãéá êñïýóôá ðáñìåæÜíáò

Προτάσεις σερβιρίσματος:
με κρέμα γάλακτος και βασιλικό

με σταφύλι και προσούτο

σε διάφορες τυρόπιτες

σαν φοντύ

για τυρόψωμα

μιλφέϊγ μελιτζάνας και ντομάτα

Προτείνουμε επίσης : 
• για σουφλέ

• για να δένουμε σάλτσες

 με βάση την κρέμα γάλακτος

• πράσινη σαλάτα

 με μανιτάρια και παρμεζάνα

• χτυπημένη με κρέμα σαν κρύα σως

• για όλα τα ζυμαρικά, πίτσες κ.α.

• λιωμένη για παρασκευές κρέατος

 και λαχανικών

• μαζί με φρυγανιά

 για κρούστα παρμεζάνας



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ãéá äéÜöïñåò vinaigrette

ãéá ìáñéíÜñéóìá öñïýôùí

 (ð.÷. öñÜïõëåò)

óáí óéñüðé ãéá íôåêüñ

ãéá äõíáôü Üñùìá

 óå äéÜöïñá ðéÜôá (ð.÷. óïöñßôï)

éäáíéêü ãéá üëåò ôéò óáëÜôåò

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• για διάφορες vinaigrette

• για μαρινάρισμα φρούτων

 (π.χ. φράουλες)

• σαν σιρόπι για ντεκόρ

• για δυνατό άρωμα

 σε διάφορα πιάτα (π.χ. σοφρίτο)

• ιδανικό για όλες τις σαλάτες



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå äéÜöïñá êïììÜôéá öñÜïõëáò

óáí åðéêÜëõøç

 óå äéÜöïñá åðéäüñðéá

áíôéêáèéóôþíôáò ôï íåñü

 ìå ÷õìü öñÜïõëáò

 (åíéó÷ýïõìå ôçí ãåýóç)

äåìÝíï ðåñéóóüôåñï

 óáí âÜóç óå äéÜöïñá ãëõêÜ

ìå êñÝìá ãÜëáêôïò óå óéöüí

 ãéá ìïõò öñïýôùí

Δοσολογία: 
165 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 6 lit υγρά,

 δίνει 7 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 58 μερίδες των 120 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με διάφορα κομμάτια φράουλας

σαν επικάλυψη

 • σε διάφορα επιδόρπια

αντικαθιστώντας το νερό

 • με χυμό φράουλας

 (ενισχύουμε την γεύση)

• δεμένο περισσότερο

 σαν βάση σε διάφορα γλυκά

• με κρέμα γάλακτος σε σιφόν

 για μους φρούτων



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå äéÜöïñá êïììÜôéá ìðáíÜíáò

óáí åðéêÜëõøç

 óå äéÜöïñá åðéäüñðéá

áíôéêáèéóôþíôáò ôï íåñü

 ìå ÷õìü ìðáíÜíáò

 (åíéó÷ýïõìå ôçí ãåýóç)

äåìÝíï ðåñéóóüôåñï

 óáí âÜóç óå äéÜöïñá ãëõêÜ

ìå êñÝìá ãÜëáêôïò óå óéöüí

 ãéá ìïõò öñïýôùí

Δοσολογία: 

165 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 6 lit υγρά,

 δίνει 7 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 58 μερίδες των 120 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με διάφορα κομμάτια μπανάνας

σαν επικάλυψη

 • σε διάφορα επιδόρπια

αντικαθιστώντας το νερό

 • με χυμό μπανάνας

 (ενισχύουμε την γεύση)

• δεμένο περισσότερο

 σαν βάση σε διάφορα γλυκά

• με κρέμα γάλακτος σε σιφόν

 για μους φρούτων



Äïóïëïãßá:

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå äéÜöïñá êïììÜôéá êåñáóéïý

óáí åðéêÜëõøç

 óå äéÜöïñá åðéäüñðéá

áíôéêáèéóôþíôáò ôï íåñü

 ìå ÷õìü êåñÜóé

 (åíéó÷ýïõìå ôçí ãåýóç)

äåìÝíï ðåñéóóüôåñï óáí âÜóç

 óå äéÜöïñá ãëõêÜ

ìå êñÝìá ãÜëáêôïò óå óéöüí

 ãéá ìïõò öñïýôùí

Δοσολογία:
165 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 6 lit υγρά,

 δίνει 7 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 58 μερίδες των 120 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με διάφορα κομμάτια κερασιού

• σαν επικάλυψη

 σε διάφορα επιδόρπια

• αντικαθιστώντας το νερό

 με χυμό κεράσι

 (ενισχύουμε την γεύση)

• δεμένο περισσότερο σαν βάση

 σε διάφορα γλυκά

• με κρέμα γάλακτος σε σιφόν

 για μους φρούτων



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå äéÜöïñá êïììÜôéá áíáíÜ

óáí åðéêÜëõøç

 óå äéÜöïñá åðéäüñðéá

áíôéêáèéóôþíôáò ôï íåñü

 ìå ÷õìü áíáíÜ

 (åíéó÷ýïõìå ôçí ãåýóç)

äåìÝíï ðåñéóóüôåñï

 óáí âÜóç óå äéÜöïñá ãëõêÜ

ìå êñÝìá ãÜëáêôïò óå óéöüí

 ãéá ìïõò öñïýôùí

Δοσολογία: 
165 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 6 lit υγρά,

 δίνει 7 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 58 μερίδες των 120 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με διάφορα κομμάτια ανανά

σαν επικάλυψη

 • σε διάφορα επιδόρπια

αντικαθιστώντας το νερό

 • με χυμό ανανά

 (ενισχύουμε την γεύση)

• δεμένο περισσότερο

 σαν βάση σε διάφορα γλυκά

• με κρέμα γάλακτος σε σιφόν

 για μους φρούτων



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå äéÜöïñá êïììÜôéá ëåìüíé

óáí åðéêÜëõøç

 óå äéÜöïñá åðéäüñðéá

áíôéêáèéóôþíôáò ôï íåñü

 ìå ÷õìü ëåìüíé

 (åíéó÷ýïõìå ôçí ãåýóç)

äåìÝíï ðåñéóóüôåñï

 óáí âÜóç óå äéÜöïñá ãëõêÜ

ìå êñÝìá ãÜëáêôïò óå óéöüí

 ãéá ìïõò öñïýôùí

Δοσολογία: 
165 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 6 lit υγρά,

 δίνει 7 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 58 μερίδες των 120 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με διάφορα κομμάτια λεμόνι

• σαν επικάλυψη

 σε διάφορα επιδόρπια

• αντικαθιστώντας το νερό

 με χυμό λεμόνι

 (ενισχύουμε την γεύση)

• δεμένο περισσότερο

 σαν βάση σε διάφορα γλυκά

• με κρέμα γάλακτος σε σιφόν

 για μους φρούτων



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå äéÜöïñá êïììÜôéá ðïñôïêÜëé

óáí åðéêÜëõøç

 óå äéÜöïñá åðéäüñðéá

áíôéêáèéóôþíôáò ôï íåñü

 ìå ÷õìü ðïñôïêÜëé

 (åíéó÷ýïõìå ôçí ãåýóç)

äåìÝíï ðåñéóóüôåñï

 óáí âÜóç óå äéÜöïñá ãëõêÜ

ìå êñÝìá ãÜëáêôïò óå óéöüí

 ãéá ìïõò öñïýôùí

Δοσολογία: 
165 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 6 lit υγρά,

 δίνει 7 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 58 μερίδες των 120 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με διάφορα κομμάτια πορτοκάλι

• σαν επικάλυψη

 σε διάφορα επιδόρπια

• αντικαθιστώντας το νερό

 με χυμό πορτοκάλι

 (ενισχύουμε την γεύση)

• δεμένο περισσότερο

 σαν βάση σε διάφορα γλυκά

• με κρέμα γάλακτος σε σιφόν

για μους φρούτων



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ìå äéÜöïñá êïììÜôéá âáôüìïõñïõ

óáí åðéêÜëõøç

 óå äéÜöïñá åðéäüñðéá

áíôéêáèéóôþíôáò ôï íåñü

 ìå ÷õìü âáôüìïõñï

 (åíéó÷ýïõìå ôçí ãåýóç)

äåìÝíï ðåñéóóüôåñï

 óáí âÜóç óå äéÜöïñá ãëõêÜ

ìå êñÝìá ãÜëáêôïò óå óéöüí

 ãéá ìïõò öñïýôùí

Δοσολογία: 
165 g / σε 1 λίτρο νερό

1 Kg με 6 lit υγρά,

 δίνει 7 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 58 μερίδες των 120 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• με διάφορα κομμάτια βατόμουρου

σαν επικάλυψη

• σε διάφορα επιδόρπια

αντικαθιστώντας το νερό

 • με χυμό βατόμουρο

 (ενισχύουμε την γεύση)

• δεμένο περισσότερο

 σαν βάση σε διάφορα γλυκά

• με κρέμα γάλακτος σε σιφόν

 για μους φρούτων



Äïóïëïãßá:

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ðáãùìÝíï óáí ðáãùôü

÷ôõðçìÝíï ìå ãÜëá Þ

 êñÝìá ãÜëáêôïò ãéá ðëïýóéá ãåýóç

ãéá ðáñáóêåõÝò ìå öñïýôá

áñáéùìÝíï óáí óÜëôóá âáíßëéáò

óáí âÜóç ãéá üëá ôá åðéäüñðéá

Δοσολογία:
400 g / σε 1 λίτρο νερό ή γάλα

1 Kg με 2,5 lit υγρά,

 δίνει 3,5 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 35 μερίδες των 100 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• παγωμένο σαν παγωτό

• χτυπημένο με γάλα ή

 κρέμα γάλακτος για πλούσια γεύση

• για παρασκευές με φρούτα

• αραιωμένο σαν σάλτσα βανίλιας

• σαν βάση για όλα τα επιδόρπια



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò :

ðáãùìÝíï óáí ðáãùôü

÷ôõðçìÝíï ìå ãÜëá Þ

 êñÝìá ãÜëáêôïò ãéá ðëïýóéá ãåýóç

ìå êïììÜôéá óïêïëÜôáò

óáí âÜóç ãéá äéÜöïñá ãëõêÜ

 (ð.÷. óïêïëáôßíá)

óáí ãáñíßñéóìá ãéá äÜöïñåò

 ðáñáóêåõÝò (ð.÷. ðñïöïôåñüë)

Δοσολογία: 
400 g / σε 1 λίτρο νερό ή γάλα

1 Kg με 2,5 lit υγρά,

 δίνει 3,5 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 35 μερίδες των 100 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος :
• παγωμένο σαν παγωτό

• χτυπημένο με γάλα ή

 κρέμα γάλακτος για πλούσια γεύση

• με κομμάτια σοκολάτας

σαν βάση για διάφορα γλυκά

 (π.χ. σοκολατίνα)

• σαν γαρνίρισμα για δάφορες

 παρασκευές (π.χ. προφοτερόλ)



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò :

ðáãùìÝíï óáí ðáãùôü

÷ôõðçìÝíï ìå ãÜëá Þ

 êñÝìá ãÜëáêôïò ãéá ðëïýóéá ãåýóç

ìå êïììÜôéá öñÜïõëáò

ìå êñÝìá ôõñéïý êáé

 óéñüðé öñÜïõëáò

ãéá ãÝìéóìá óå äéÜöïñá êåñÜóìáôá

Δοσολογία: 
400 g / σε 1 λίτρο νερό ή γάλα

1 Kg με 2,5 lit υγρά,

 δίνει 3,5 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 35 μερίδες των 100 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος :
• παγωμένο σαν παγωτό

• χτυπημένο με γάλα ή

 κρέμα γάλακτος για πλούσια γεύση

• με κομμάτια φράουλας

• με κρέμα τυριού και

 σιρόπι φράουλας

• για γέμισμα σε διάφορα κεράσματα



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ðáãùìÝíï óáí ðáãùôü

÷ôõðçìÝíï ìå ãÜëá Þ

 êñÝìá ãÜëáêôïò ãéá ðëïýóéá ãåýóç

ìå ÷õìü ðïñôïêáëéïý êáé îýóìá

ìå êïììÜôéá óïêïëÜôáò

ìå ëéêÝñ ðïñôïêÜëé

 (ð.÷. grand marnie)

Δοσολογία: 
400 g / σε 1 λίτρο νερό ή γάλα

1 Kg με 2,5 lit υγρά,

 δίνει 3,5 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 35 μερίδες των 100 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• παγωμένο σαν παγωτό

• χτυπημένο με γάλα ή

 κρέμα γάλακτος για πλούσια γεύση

• με χυμό πορτοκαλιού και ξύσμα

• με κομμάτια σοκολάτας

• με λικέρ πορτοκάλι

 (π.χ. grand marnie)



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ðáãùìÝíï óáí ðáãùôü

÷ôõðçìÝíï ìå ãÜëá

 Þ êñÝìá ãÜëáêôïò ãéá ðëïýóéá ãåýóç

óåñâéñéóìÝíï ìÝóá óå áíáíÜ

ìå êïììÜôéá áðü åîùôéêÜ öñïýôá

ìå ìðéóêüôá áñùìáôéóìÝíá

 óå áìáñÝôï

Δοσολογία: 
400 g / σε 1 λίτρο νερό ή γάλα

1 Kg με 2,5 lit υγρά,

 δίνει 3,5 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 35 μερίδες των 100 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• παγωμένο σαν παγωτό

• χτυπημένο με γάλα

 ή κρέμα γάλακτος για πλούσια γεύση

• σερβιρισμένο μέσα σε ανανά

• με κομμάτια από εξωτικά φρούτα

• με μπισκότα αρωματισμένα

 σε αμαρέτο



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ðáãùìÝíï óáí ðáãùôü

÷ôõðçìÝíï ìå ãÜëá Þ

 êñÝìá ãÜëáêôïò ãéá ðëïýóéá ãåýóç

÷ôõðçìÝíï ìå îýóìá êáé

 ÷õìü ëåìïíéïý

÷ôõðçìÝíï ìå ãéáïýñôé

óåñâéñéóìÝíï ìå ãëõêü

 ôïõ êïõôáëéïý ëåìüíé

Δοσολογία: 
400 g / σε 1 λίτρο νερό ή γάλα

1 Kg με 2,5 lit υγρά,

 δίνει 3,5 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 35 μερίδες των 100 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• παγωμένο σαν παγωτό

• χτυπημένο με γάλα ή

 κρέμα γάλακτος για πλούσια γεύση

• χτυπημένο με ξύσμα και

 χυμό λεμονιού

• χτυπημένο με γιαούρτι

• σερβιρισμένο με γλυκό

 του κουταλιού λεμόνι



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ðáãùìÝíï óáí ðáãùôü

÷ôõðçìÝíï ìå ãÜëá

 Þ êñÝìá ãÜëáêôïò ãéá ðëïýóéá ãåýóç

ìå ïëüêëçñç ìðáíÜíá

 êáé æåóôÞ óïêïëÜôá

ìå êïììÜôéá êñïêÜí

÷ôõðçìÝíï ìå ðïõñÝ ìðáíÜíáò

Δοσολογία: 
400 g / σε 1 λίτρο νερό ή γάλα

1 Kg με 2,5 lit υγρά,

 δίνει 3,5 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 35 μερίδες των 100 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• παγωμένο σαν παγωτό

• χτυπημένο με γάλα

 ή κρέμα γάλακτος για πλούσια γεύση

• με ολόκληρη μπανάνα

 και ζεστή σοκολάτα

• με κομμάτια κροκάν

• χτυπημένο με πουρέ μπανάνας



Äïóïëïãßá : 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

ðáãùìÝíï óáí ðáãùôü

÷ôõðçìÝíï ìå ãÜëá Þ

 êñÝìá ãÜëáêôïò ãéá ðëïýóéá ãåýóç

ìå êïììÜôéá áðü öñïýôá ôïõ äÜóïõò

óå óôñþóåéò ìå äéÜöïñá Üëëá ìïõò

÷ôõðçìÝíï ìå

 ëßãï óéñüðé óïêïëÜôáò

Δοσολογία : 
400 g / σε 1 λίτρο νερό ή γάλα

1 Kg με 2,5 lit υγρά,

 δίνει 3,5 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 35 μερίδες των 100 ml

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• παγωμένο σαν παγωτό

• χτυπημένο με γάλα ή

 κρέμα γάλακτος για πλούσια γεύση

• με κομμάτια από φρούτα του δάσους

• σε στρώσεις με διάφορα άλλα μους

• χτυπημένο με

 λίγο σιρόπι σοκολάτας



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò :

áñùìáôéóìÝíç ìå

 äéÜöïñá áñþìáôá (ð.÷. âáíßëéá)

ìå êïììÜôéá óïêïëÜôáò

öôéáãìÝíç ìå ãÜëá êáñýäáò

óáí âÜóç ãéá êñÝì ìðñïõëÝ

ìå ãéáïýñôé ãéá

 ðéï áíÜëáöñç ãåýóç

Δοσολογία: 
140 g / με 1 lit γάλα,

1 Kg με 7,1 lit υγρά 

δίνει 8 lit περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 80 μερίδες των 100 g

Προτάσεις σερβιρίσματος :
• αρωματισμένη με

 διάφορα αρώματα (π.χ. βανίλια)

• με κομμάτια σοκολάτας

• φτιαγμένη με γάλα καρύδας

• σαν βάση για κρέμ μπρουλέ

• με γιαούρτι για

 πιο ανάλαφρη γεύση



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

óáí âÜóç ãéá êáæÜí íôéðß

áñùìáôéóìÝíç ìå

 äéÜöïñá áñþìáôá (ð.÷. ðïñôïêÜëé)

óåñâéñéóìÝíç ìå æåóôÞ óïêïëÜôá

ìå êïììÜôéá áìõãäÜëïõ

 êáé amaretto

ìå äéÜöïñåò óÜëôóåò öñïýôùí

 (ð.÷. âáôüìïõñï)

Δοσολογία: 
240 g / με 750 ml κρέμα γάλακτος

και 400 ml γάλα,

 1 Kg με 4,83 lit υγρά δίνει 5,9 lit 

περίπου έτοιμο προϊόν

 ή 49 μερίδες των 120 g

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• σαν βάση για καζάν ντιπί

• αρωματισμένη με

 διάφορα αρώματα (π.χ. πορτοκάλι)

• σερβιρισμένη με ζεστή σοκολάτα

• με κομμάτια αμυγδάλου

 και amaretto

• με διάφορες σάλτσες φρούτων

 (π.χ. βατόμουρο)



Äïóïëïãßá: 

1 Kg ìå Êg íåñü,

 äßíåé Kg ðåñßðïõ Ýôïéìç óÜëôóá

 Þ ìåñßäåò óÜëôóá ôùí 200 g

ÐñïôÜóåéò óåñâéñßóìáôïò:

óáí ãÝìéóç

 (ð.÷. ôñßãùíá ðáíïñÜìáôïò)

ìå êïììÜôéá öñïýôùí

 ãéá äéÜöïñá åðéäüñðéá

ìå óéñüðé óïêïëÜôáò

 ãéá êñÝìá óïêïëÜôáò

ãéá äéÜöïñá êåñÜóìáôá

áñáéùìÝíç óáí óÜëôóá

 ìå äéÜöïñá áñþìáôá

óáí âïÞèçìá áðüäïóçò

 óå äéÜöïñá ìïõò

óáí åðÜëåéøç óå äéÜöïñá åðéäüñðéá

Δοσολογία: 
400 g / με 1 lit νερό,

1 Kg με 2,5 lit υγρά δίνει 3,5 Kg 

περίπου έτοιμο προϊόν

Προτάσεις σερβιρίσματος:
• σαν γέμιση

 (π.χ. τρίγωνα πανοράματος)

• με κομμάτια φρούτων

 • για διάφορα επιδόρπια

• με σιρόπι σοκολάτας

 • για κρέμα σοκολάτας

• για διάφορα κεράσματα

• αραιωμένη σαν σάλτσα

 με διάφορα αρώματα

• σαν βοήθημα απόδοσης

 σε διάφορα μους

• σαν επάλειψη σε διάφορα 

επιδόρπια


