ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΡΟΦΗΜΑΤΑ
ΚΑΦΕΔΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Εσπρέσο
Καφές, νερό
Εσπρέσο Διπλό
Καφές, νερό
Εσπρέσο Ριστρέτο
Καφές, νερό
Εσπρέσο Λούνγκο
Καφές, νερό
Εσπρέσο Λούνγκο Διπλό
Καφές, νερό
Εσπρέσο Αμερικάνο
Καφές, νερό
Εσπρέσο Αμερικάνο Διπλό
Καφές, νερό
Εσπρέσο Μακιάτο
Καφές, νερό, γάλα
Καπουτσίνο Πρέστο
Καφές, νερό, γάλα
Καπουτσίνο Coffee Island
Καφές, νερό, γάλα
Καπουτσίνο Διπλό
Καφές, νερό, γάλα
Καπουτσίνο Λάτε
Καφές, νερό, γάλα
Φρέντο Εσπρέσο
Καφές, νερό
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•
•
•
•
•

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΡΟΦΗΜΑΤΑ
ΚΑΦΕΔΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Φρέντο Καπουτσίνο με
αφρόγαλα
Καφές, νερό, γάλα

•

Φρέντο Καπουτσίνο με
κρέμα
Καφές, νερό, προϊόν
με βάση τα φυτικά
έλαια με ζάχαρη [Γλυκό
βουτυρόγαλα, φυτικό έλαιο
(23%) (φοινικοπυρηνέλαιο,
κοκκοφοινικέλαιο,
φοινικέλαιο, κραμβέλαιο),
ζάχαρη (12%), πλήρως
υδρογονωμένο
φοινικοπυρηνέλαιο (7%),
γαλακτωματοποιητές:
Ε472b, E435, E433,
άρωμα, σταθεροποιητής:
καραγενάνη, χρώμα: βήτα καροτίνη]

•

Freddo Cappuccino με
διπλή κρέμα
Καφές, νερό, προϊόν
με βάση τα φυτικά
έλαια με ζάχαρη [Γλυκό
βουτυρόγαλα, φυτικό έλαιο
(23%) (φοινικοπυρηνέλαιο,
κοκκοφοινικέλαιο,
φοινικέλαιο, κραμβέλαιο),
ζάχαρη (12%), πλήρως
υδρογονωμένο
φοινικοπυρηνέλαιο (7%),
γαλακτωματοποιητές:
Ε472b, E435, E433,
άρωμα, σταθεροποιητής:
καραγενάνη, χρώμα: βήτα καροτίνη]

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

•

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΡΟΦΗΜΑΤΑ
ΚΑΦΕΔΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

Παγωμένο Λάτε
Καφές, νερό, γάλα
V60 Φίλτρου
Καφές, νερό
Στιγμιαίος Ισπανίας (Φραπέ)
Καφές, νερό
Στιγμιαίος Ζεστός
Καφές, νερό
Ελληνικός Καφές
Καφές, νερό
Ελληνικός Καφές Διπλός
Καφές, νερό
Εσπρεσσόνε Πραλίνας
Καφές, νερό, πλήρες γάλα,
πλήρες γάλα σε σκόνη,
βούτυρο κακάο, μάζα
κακάο, φουντούκια (5%),
κακάο χαμηλών λιπαρών
σε σκόνη, λακτόζη, ορός
γάλακτος σε σκόνη,
γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας, φυσικό
άρωμα βανίλιας
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•

•

•

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΡΟΦΗΜΑΤΑ
ΚΑΦΕΔΩΝ

Εσπρεσσόνε Πραλίνας με
Fredda Cioc
Καφές, νερό, πλήρες
γάλα, μείγμα σκόνης
με γεύση σοκολάτας
[ζάχαρη, κακάο (25%),
σιρόπι γλυκόζης, πλήρως
υδρογονωμένα φυτικά
λίπη, πρωτεΐνες γάλακτος,
δεξτρόζη, σταθεροποιητής:
καραγενάνη,
γαλακτωματοποιητής:
εστέρες του γαλακτικού
οξέος με μόνο - και
διγλυκερίδια, άρωμα]

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

•

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Ζεστή Σοκολάτα (Dolce Cioc)
Ζάχαρη, κακάο (26%), άμυλο
αραβοσίτου, άρωμα, αλάτι,
γάλα
Κρύα Σοκολάτα
(Fredda Cioc)
Ζάχαρη, κακάο (25%),
σιρόπι γλυκόζης, πλήρως
υδρογονωμένα φυτικά
λίπη, πρωτεΐνες γάλακτος,
δεξτρόζη, σταθεροποιητής:
καραγενάνη,
γαλακτωματοποιητής:
εστέρες του γαλακτικού
οξέος με μόνο - και
διγλυκερίδια, άρωμα, γάλα
Milkshake Σοκολάτα
Ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι
γλυκόζης, κακάο (6%),
πλήρως υδρογονωμένα
φυτικά λιπαρά, ορός
γάλακτος, πρωτεΐνες
γάλακτος, πλήρες γάλα,
γαλακτωματοποιητές: εστέρες
του γαλακτικού οξέος με μόνο και διγλυκερίδια, μόνο - και
διγλυκερίδια των λιπαρών
οξέων, σταθεροποιητές:
κόμμι γκούαρ, φωσφορικό
κάλιο, αρωματική ύλη,
χρωστική ουσία: καροτένια,
αντισυσσωματωτικό:
διοξείδιο του πυριτίου, αλάτι,
γάλα
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

•

•

•

•

•

•

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Milkshake Φράουλα
Γάλα, ζάχαρη, δεξτρόζη,
σιρόπι γλυκόζης, ορός
γάλακτος, πλήρως
υδρογονωμένα φυτικά
λίπη, πρωτεΐνες γάλακτος,
γαλακτωματοποιητές:
εστέρες του γαλακτικού
οξέος με μόνο - και
διγλυκερίδια, μόνο - και
διγλυκερίδια των λιπαρών
οξέων, σταθεροποιητές:
κόμμι γκούαρ, φωσφορικό
κάλιο, αρωματική ύλη,
χρωστικές ουσίες:
καροτένια, καρμίνη,
αντισυσσωματωτικό:
διοξείδιο του πυριτίου,
αλάτι
Milkshake Βανίλια
Ζάχαρη, δεξτρόζη, σιρόπι
γλυκόζης, ορός γάλακτος,
πλήρως υδρογονωμένα
φυτικά λίπη, πρωτεΐνες
γάλακτος, αποβουτυρωμένο
γάλα, γαλακτωματοποιητές:
εστέρες του γαλακτικού
οξέος με μόνο - και
διγλυκερίδια, μόνο - και
διγλυκερίδια των λιπαρών
οξέων, σταθεροποιητές:
κόμμι γκούαρ, φωσφορικό
κάλιο, αρωματική ύλη,
χρωστική ουσία: καροτένια,
αντισυσσωματωτικό:
διοξείδιο του πυριτίου,
αλάτι, γάλα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

•

•

•

•

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

7

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Milkshake Cheesecake
Ζάχαρη, σιρόπι
γλυκόζης, δεξτρόζη,
ορός γάλακτος, πλήρως
υδρογονωμένα φυτικά
λίπη, αποβουτυρωμένο
γάλα, γιαούρτι, πρωτεΐνες
γάλακτος, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ,
γαλακτωματοποιητές:
εστέρες του γαλακτικού
οξέος με μόνο - και
διγλυκερίδια, μόνο - και
διγλυκερίδια των λιπαρών
οξέων, σταθεροποιητές:
κόμμι γκούαρ, φωσφορικό
κάλιο, αρωματική ύλη,
χρωστική ουσία: καροτένια,
αντισυσσωματωτικό:
διοξείδιο του πυριτίου,
αλάτι, γάλα

8

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

•

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Καφετσίνο
Ζάχαρη, καφές (5.83%),
κακάο (2.92 %), ορός
γάλακτος, πλήρως
υδρογονωμένα φυτικά
λίπη, πρωτεΐνες γάλακτος,
σιρόπι γλυκόζης,
γαλακτωματοποιητές:
εστέρες του γαλακτικού
οξέος με μόνο - και
διγλυκερίδια, μόνο - και
διγλυκερίδια των λιπαρών
οξέων, σταθεροποιητές:
κόμμι γκούαρ, φωσφορικό
κάλιο, αρωματική ύλη,
χρωστική ουσία: καροτένια,
αντισυσσωματικό:διοξείδιο
του πυριτίου, γάλα
Σορμπέ Φράουλα
Ζάχαρη, δεξτρόζη,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό
οξύ, πρωτεΐνες γάλακτος,
σιρόπι γλυκόζης, πλήρως
υδρογονωμένα φυτικά λίπη,
γαλακτωματοποιητές:
εστέρες του γαλακτικού
οξέος με μόνο - και
διγλυκερίδια, μόνο και διγλυκερίδια
των λιπαρών οξέων,
σταθεροποιητές: κόμμι
γκούαρ, φωσφορικό κάλιο,
αρωματική ύλη, χρωστική
ουσία: αζωρουμπίνη*,
Αντισυσσωματωτικό:
διοξείδιο του πυριτίου.
*Η χρωστική μπορεί να έχει
επιβλαβή συνέπεια στη
δραστηριότητα και προσοχή
στα παιδιά

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

•

•

•

•

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΡΟΦΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Sorbet Ροδάκινο
Ζάχαρη, δεξτρόζη,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό
οξύ, άμυλο αραβοσίτου,
σιρόπι γλυκόζης, πρωτεΐνες
γάλακτος, μη-υδρογονωμένα
φυτικά λίπη, άρωμα,
σταθεροποιητής:
κρυσταλλική κυτταρίνη,
κόμμι ξανθάνης,
χρωστική ουσία: κίτρινο
sunset*, καροτένια,
γαλακτωματοποιητής: μονο και διγλυκερίδια λιπαρών
οξέων, αντισυσσωματικό:
διοξείδιο του πυριτίου.
*Η χρωστική μπορεί να έχει
επιβλαβή συνέπεια στη
δραστηριότητα και προσοχή
στα παιδιά

•

Τσάι Πράσινο Γρανίτα
Ροδάκινο
Μείγμα σκόνης με εκχύλισμα
πράσινου τσαγιού και
άρωμα ροδάκινου [ζάχαρη,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό
οξύ, εκχύλισμα πράσινου
τσαγιού (1,66%), άρωμα],
νερό

•

Τσάι Πράσινο Γρανίτα Λεμόνι
Μείγμα σκόνης με εκχύλισμα
πράσινου τσαγιού και
άρωμα λεμονιού [ζάχαρη,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό
οξύ, εκχύλισμα πράσινου
τσαγιού (1,66%), άρωμα],
νερό

•
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Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΡΟΦΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Τσάι Πράσινο Γρανίτα Μήλο
Μείγμα σκόνης με εκχύλισμα
πράσινου τσαγιού και άρωμα
μήλου [ζάχαρη, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ,
εκχύλισμα πράσινου τσαγιού
(1,66%), άρωμα], νερό

•

Κρύο τσάι Πράσινο στιγμιαίο
Ροδάκινο
Ζάχαρη, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ,
εκχύλισμα πράσινου τσαγιού
(1.66 %), άρωμα, νερό

•

Κρύο τσάι Πράσινο στιγμιαίο
Λεμόνι
Ζάχαρη, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ,
εκχύλισμα πράσινου τσαγιού
(1.66 %), άρωμα, νερό

•

•

Κρύο τσάι Πράσινο στιγμιαίο
Μήλο
Ζάχαρη, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ,
εκχύλισμα πράσινου τσαγιού
(1.66 %), άρωμα, νερό

•

•

Ζεστή Σοκολάτα Φράουλα
Ζάχαρη, κακάο (18 %),
άμυλο αραβοσίτου, σιρόπι
γλυκόζης, σταθεροποιητής:
κόμμι γκούαρ, αλάτι, άρωμα,
γάλα

•

•

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΡΟΦΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ζεστή Λευκή Σοκολάτα
Ζάχαρη, γάλα άπαχο σε
σκόνη, μαλτοδεξτρίνη,
άμυλο αραβοσίτου, βούτυρο
κακάο, πλήρες γάλα σε
σκόνη, σταθεροποιητής:
κόμμι γκουάρ, αλάτι, άρωμα

•

Σοκολάτα Γάλακτος με
Αλατισμένη Καραμέλα
& Θαλασσινό Αλάτι
Ζάχαρη, κακάο (27%),
τροποποιημένο άμυλο,
αρωματική ύλη,
σταθεροποιητής: κόμμι
γκουάρ, αλάτι, γάλα

•

Λευκή Σοκολάτα με Λεμόνι
& Μοσχοκάρυδο
Ζάχαρη, άπαχο γάλα σε
σκόνη, τροποποιημένο
άμυλο, άρωμα, βούτυρο
κακάο, πλήρες γάλα σε
σκόνη, σταθεροποιητής:
κόμμι γκουάρ, αλάτι,
μοσχοκάρυδο, γάλα
Σοκολάτα Γάλακτος με
0% Ζάχαρη
Μαλτιτόλη, φρουκτόζη,
κακάο (26%),
τροποποιημένο
άμυλο αραβόσιτου,
σταθεροποιητής: κόμμι
γκουάρ, αρωματική ύλη
Ζεστό Κακάο
Κακάο, γάλα
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•
•
•

•

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΡΟΦΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Smoothie Φράουλας
Φράουλες και χυμός μήλου

•

Smoothie Φρούτα
του Δάσους
Κόκκινα φραγκοστάφυλα,
φράουλες, μαύρα
φραγκοστάφυλα,
βατόμουρα, σμέουρα και
χυμός μήλου

•

Smoothie Ανανάς
Ανανάς και χυμός μήλου

•

Smoothie Εξωτικά Φρούτα
Ανανάς, παπάγια, πράσινο
πεπόνι, πορτοκάλι πεπόνι,
μάνγκο, μήλο και χυμός
μήλου

•

Τσάι Ιβίσκου
Φρουκτόζη, μαλτοδεξτρίνη,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό
οξύ, εκχύλισμα πράσινου
τσαγιού, εκχύλισμα ιβίσκου
Τσάι Μούρων
Φρουκτόζη, μαλτοδεξτρίνη,
σκόνη χυμού lime,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό
οξύ, τζίντζερ, εκχύλισμα
λευκού τσαγιού, εκχύλισμα
κνήκου

•

•

•

•

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Λάιμ & Πιπερόριζα
Φρουκτόζη, μαλτοδεξτρίνη,
σκόνη χυμού lime,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό
οξύ, τζίντζερ, εκχύλισμα
λευκού τσαγιού, εκχύλισμα
κνήκου
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

•

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα Μπαρίστα
Coffee Island
3.5% (πλήρες) - Γάλα

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

•
•
•

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ
Φρέσκο γάλα
1.5% (ημιάπαχο)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ
Φρέσκο γάλα
0% (άπαχο)
Debic Vegetop με ζάχαρη
Γλυκό βουτυρόγαλα,
φυτικό έλαιο (23%)
(φοινικοπυρηνέλαιο,
κοκκοφοινικέλαιο,
φοινικέλαιο, κραμβέλαιο),
ζάχαρη (12%), πλήρως
υδρογονωμένο
φοινικοπυρηνέλαιο (7%),
γαλακτωματοποιητές:
Ε472b, E435, E433,
άρωμα, σταθεροποιητής:
καραγενάνη, χρώστικη:
βήτα - καροτίνη
Alpro Σόγιας για
επαγγελματίες
Νερό, αποφλοιωμένοι
καρποί σόγιας (8.7%),
εκχύλισμα μήλου, ρυθμιστές
οξύτητας (όξινο φωσφορικό
κάλιο, διδόξινο φωσφορικό
κάλιο), ανθρακικό ασβέστιο,
μαλτοδεξτρίνη, θαλασσινό
αλάτι, σταθεροποιητής
(κόμμι τζελάν), βιταμίνες
[ριβοφλαβίνη (Β2), Β12, D2]

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

•

•
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Διάφορα Τσάι
Φύλλα τσαγιού, αιθέρια
έλαια, μπαχαρικά
Μαύρο Τσάι Christmas
Κομμάτια κανέλας,
γαρύφαλλου, αμυγδάλου,
φλούδα πορτοκαλιού,
αιθέριο έλαιο, σταφίδες

•

Κασκάρα
100% αποξηραμένη πούλπα
του καρπού του καφέ κασκάρα
Σιρόπι Φράουλας
Mystic Elixir
Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο,
νερό, χυμοί φράουλας
& σαμπούκου 10% (από
συμπυκνώματα), αρωματικές
ύλες φράουλας, μέσο
οξίνισης: κιτρικό οξύ,
συντηρητικά: σορβικό
κάλιο, μεταθειώδες νάτριο,
χρωστική ουσία: Ερυθρό
Allura E129*
*Η χρωστική μπορεί να έχει
επιβλαβή συνέπεια στη
δραστηριότητα και προσοχή
στα παιδιά

•

Σιρόπι Μέντας Mystic Elixir
Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο,
νερό, αρωματικές ύλες
μέντας, μέσο οξίνισης:
κιτρικό οξύ, συντηρητικά:
σορβικό κάλιο, μεταθειώδες
νάτριο, χρωστική ουσία:
χρώμα καραμέλας

•
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Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σιρόπι Μπανάνας
Mystic Elixir
Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο,
νερό, χυμός μπανάνας
10% (από συμπυκνώματα),
αρωματικές ύλες μπανάνας,
μέσο οξίνισης: κιτρικό
οξύ, συντηρητικά: σορβικό
κάλιο, μεταθειώδες
νάτριο, σταθεροποιητής:
τροποποιημένο άμυλο,
γαλακτωματοποιητής:
Ε445, χρωστική ουσία:
β-καροτένια

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

•

Σιρόπι Φουντουκιού
Mystic Elixir
Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο,
νερό, αρωματικές ύλες
φουντουκιού, μέσο
οξίνισης: κιτρικό οξύ,
συντηρητικά: σορβικό
κάλιο, μεταθειώδες νάτριο,
χρωστική ουσία: χρώμα
καραμέλας

•

Σιρόπι Καραμέλας
Mystic Elixir
Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο,
νερό, αρωματικές ύλες
καραμέλας, μέσο οξίνισης:
κιτρικό οξύ, χρωστική ουσία:
καραμέλα, συντηρητικά:
σορβικό κάλιο, μεταθειώδες
νάτριο, χρωστική ουσία:
χρώμα καραμέλας

•
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Σιρόπι Σοκολάτας
Mystic Elixir
Ζάχαρη, ιμβερτοποιημένη
ζάχαρη, νερό, αρωματικές
ύλες σοκολάτας, χρωστική
ουσία: καραμελόχρωμα,
μέσο οξίνισης: κιτρικό
οξύ, συντηρητικά: σορβικό
κάλιο, μεταθειώδες νάτριο,
εκχύλισμα κακάο

•

Σιρόπι Crème Brûlée
Mystic Elixir
Ζάχαρη, ιμβερτοποιημένη
ζάχαρη, νερό,
αρωματικές ύλες crème
brûlée, μέσο οξίνισης:
κιτρικό οξύ, συντηρητικά:
σορβικό κάλιο, μεταθειώδες
νάτριο, χρωστική ουσία:
καραμελόχρωμα

•

Σιρόπι Αμαρέτο
Mystic Elixir
Ζάχαρη, ιμβερτοποιημένη
ζάχαρη, νερό,
αρωματικές ύλες
αμυγδάλου, χρωστική
ουσία: καραμελόχρωμα,
μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ,
συντηρητικά: σορβικό κάλιο,
μεταθειώδες νάτριο

•
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Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Σιρόπι Βανίλιας
Mystic Elixir Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο,
νερό, αρωματικές ύλες
βανίλιας, μέσο οξίνισης:
κιτρικό οξύ, συντηρητικά:
σορβικό κάλιο, μεταθειώδες
νάτριο, χρωστική ουσία:
χρώμα καραμέλας

•

Σιρόπι Κανέλας
Mystic Elixir Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο,
νερό, αρωματικές ύλες
κανέλας, μέσο οξίνισης:
κιτρικό οξύ, χρωστική
ουσία: χρώμα καραμέλας,
συντηρητικά: σορβικό κάλιο,
μεταθειώδες νάτριο

•

Σιρόπι Καρύδας
Mystic Elixir Ζάχαρη, ιμβερτοζάχαρο,
νερό, αρωματικές
ύλες καρύδας, μέσο
οξίνισης: κιτρικό οξύ,
συντηρητικά: σορβικό
κάλιο, μεταθειώδες νάτριο,
σταθεροποιητής: αραβικό
κόμμι, γαλακτωματοποιητής:
εστέρες γλυκερίνης με
κολοφώνιο ξύλου

•

Λούπινο

Μαλάκια
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Σιρόπι Ζάχαρης
Mystic Elixir
Ζάχαρη, ιμβερτοποιήμενη
ζάχαρη, νερό, μέσο
οξίνισης: κιτρικό οξύ,
συντηρητικά: σορβικό κάλιο,
μεταθειώδες νάτριο

•

Σιρόπι Καραμέλας χωρίς
ζάχαρη Mystic Elixir
Νερό, αρωματικές ύλες
καραμέλας, κιτρικό οξύ,
σουκραλόζη, χρωστική
ουσία καραμέλας, κόμμι
ξανθάνης, κόμμι κυτταρίνης,
βενζοϊκό νάτριο, σορβικό
κάλιο, μεταθειώδες νάτριο

•

Επικάλυψη Φράουλας
Ζάχαρη, νερό, φράουλες,
σιρόπι γλυκόζης,
τροποποιημένο άμυλο,
κιτρικό οξύ, πηκτωματογόνο:
πηκτίνη, συντηρητικό:
σορβικό κάλιο, φυσική
χρωστική ουσία καρμίνη

•

•

Επικάλυψη Κεράσι
Ζάχαρη, νερό, κεράσια,
σιρόπι γλυκόζης,
συμπυκνωμένο σιρόπι,
τροποποιημένο άμυλο,
κιτρικό οξύ, πηκτωματογόνο:
πηκτίνη, συντηρητικό:
σορβικό κάλιο

•

•

Λούπινο

Μαλάκια
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Επικάλυψη Μαύρης
Σοκολάτας
Νερό, ζάχαρη, σιρόπι
γλυκόζης, σκόνη κακάο,
τροποποιημένο άμυλο ,
αρωματική ύλη βανίλιας,
συντηρητικό: σορβικό κάλιο,
κόμμι γκουάρ

•

•

Επικάλυψη Καραμέλας
Ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης,
νερό, αρωματική ύλη
βανίλιας

•

•

Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

ΜΠΟΥΚΙΕΣ
(τριαντάφυλλο, πορτοκάλι,
μαστίχα, περγαμόντο)
Νερό, ζάχαρη, σιρόπι
γλυκόζης, άμυλο, πυκνωτικό
μέσο: κιτρικό οξύ,
χρωστικές ουσίες: E122*,
E110*, E100, E141, E171,
αρωματικές ύλες.
*Η χρωστική μπορεί να έχει
επιβλαβή συνέπεια στη
δραστηριότητα και προσοχή
στα παιδιά

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

•

Μπάρα Δημητριακών με
Μέλι (περιέχει γλυκαντικά)
Δημητριακά (31.5%)
(βρώμη, σιτάρι, σησάμι
αποφλοιωμένο, ηλιόσπορος,
αμύγδαλο, quinoa, chia
seeds), γλυκαντικό:
μαλτιτόλη, βακκίνια, μέλι
(10%), σταφιδίνη, φυτικά
έλαια (ηλιέλαιο), goji
berries, γάλα σε σκόνη

•

Μπάρα Δημητριακών με
Μέλι (περιέχει γλυκαντικά νηστήσιμο)
Δημητριακά (31.5%)
(βρώμη, σιτάρι, σησάμι
αποφλοιωμένο, ηλιόσπορος,
αμύγδαλο, quinoa, chia
seeds), γλυκαντικό:
μαλτιτόλη, βακκίνια, μέλι
(10%), σταφιδίνη, φυτικά
έλαια (ηλιέλαιο), goji
berries

•

•

•

•

•

•
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μπάρα Δημητριακών
με Βακκίνια και στρώση
Πραλίνας- Μπισκότου
Δημητριακά (8,64%)
(φιστίκι αράπικο, σησάμι
αποφλοιωμένο, ηλιόσπορος,
αμύγδαλο, σιτάρι, βρώμη,
quinoa, chia seeds),
φλωρεντίνα σε σκόνη
[ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης,
φυτικά λιπαρά (ηλιέλαιο),
αρωματική ύλη βανίλιας,
μέλι, κρέμα γάλακτος],
σταγόνες σοκολάτας
(κακάο, ζάχαρη, βούτυρο
κακάο, λεκιθίνη σόγιας,
βανιλίνη), βακκίνια (3,15%),
μπισκότο (45%) (αλεύρι
σίτου, βούτυρο, μαργαρίνη
(81% φυτικά λιπαρά)
φυτικά λίπη (φοινικέλαιο,
ηλιέλαιο, κραμβέλαιο,
έλαιο καρύδας),
γαλακτωματοποιητής: μόνο
και διγλυκερίδια λιπαρών
οξέων, ιωδιούχο αλάτι,
συντηρητικό: σορβικό οξύ,
σορβικό κάλιο, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ,
αντιοξειδωτικό: άλφατοκοφερόλη, αρωματική
ύλη, χρωστική ουσία: μείγμα
καροτένιων), ζάχαρη, αβγό,
κακάο σε σκόνη, αλάτι),
πραλίνα φουντουκιού
(25%): ζάχαρη,μερικώς
υδρογονωμένα φυτικά
λιπαρά (βαμβακέλαιο,
φοινικέλαιο), κακάο σε
σκόνη, άμυλο πατάτας,
φουντούκι, λεκιθίνη σόγιας)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

•

Καρκινοειδή

Αβγά

•

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

•

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

•

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

•
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Μπάρα Δημητριακών με
Βακκίνια και σταγόνες
Σοκολάτας
Δημητριακά (20%)
(φιστίκι αράπικο, σησάμι
αποφλοιωμένο, ηλιόσπορος,
αμύγδαλο, σιτάρι, βρώμη,
quinoa, chia seeds),
φλωρεντίνα σε σκόνη
[ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης,
φυτικά λιπαρά (ηλιέλαιο),
άρωμα βανίλιας, μέλι, κρέμα
γάλακτος], cranberries
(17,5%), σταγόνες
σοκολάτας (11,5%) [κακάο,
ζάχαρη, βούτυρο κακάο,
λεκιθίνη σόγιας, βανιλλίνη],
κακάο σε σκόνη

•

Βουτήματα Κρητικά
Βούτυρο γάλακτος, ζάχαρη,
αλεύρι σίτου, βανίλια, αλάτι

•

Βουτήματα Cookies
Βούτυρο γάλακτος,
ζάχαρη, αλεύρι σίτου,
αβγά, διογκωτικό: μπέικιν
πάουντερ (δισόξινο
πυροφωσφορικό νάτριο,
ταρταρικό οξύ), βανίλια,
λευκή σοκολάτα, απομίμηση
μαύρης σοκολάτας

•

24

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

•

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

•

•
•

•

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

•

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Βουτήματα Διπλοφουρνιστά
Ελαιόλαδο, ζάχαρη,
αλκοολούχο ποτό, χυμός
πορτοκαλιού, αλεύρι
σίτου, σόδα, διογκωτικό:
baking powder (δισόξινο
πυροφωσφορικό νάτριο,
ταρταρικό οξύ), μπαχαρικά

•

Βουτήματα Πορτοκαλιού
Ελαιόλαδο, ζάχαρη, χυμός
πορτοκαλιού, αλεύρι
σίτου, σόδα, διογκωτικό:
baking powder (δισόξινο
πυροφωσφορικό νάτριο,
ταρταρικό οξύ), μπαχαρικά,
σησάμι.

•

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

•

Βιολογικό Παστέλι με Μέλι
Σπόροι Σησαμιού 60%,
μέλι 40%

•

Βιολογικό Παστέλι με Μέλι
και Σταφίδες
Σησάμι 45%, μέλι 30%,
σταφίδες 25%

•
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Σοκολάτα Γάλακτος με
Καραμελωμένα Αμύγδαλα
Ζάχαρη, βούτυρο κακάο,
γάλα πλήρες σκόνη,
καραμελωμένα αμύγδαλα
15% (αμύγδαλο, ζάχαρη,
φοινικέλαιο, χρωστική:
καραμελόχρωμα Ε150d),
κακάο μάζα, ορός γάλακτος
σκόνη, βούτυρο γάλακτος,
γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας),
αρωματική ύλη (βανιλλίνη),
στερεά κακάο 28%
τουλάχιστον, στερεά
γάλακτος 14% τουλάχιστον

•

Σοκολάτα Γάλακτος
(Στερεά κακάο 33%
ελάχιστο, στερεά
γάλακτος 14% ελάχιστο)
Ζάχαρη, βούτυρο
κακάο, σκόνη γάλακτος,
κακάο μάζα, ορός
γάλακτος σε σκόνη,
γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας, αρωματική
ύλη βανιλλίνη

•
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Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

•

Σόγια

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

•

•

•

•

•

•

•

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σοκολάτα Υγείας με κομμάτια
Πορτοκάλι, με Στέβια (στερεά
κακάο 48%)
Σοκολάτα 65%: γλυκαντικά:
μαλτιτόλη, γλυκοζίτες
στεβιόλης (εκχύλισμα
του φυτού στέβια), κακάο
μάζα, βούτυρο κακάο,
γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας),
αρωματική ύλη (βανιλλίνη).
Στερεά κακάο 48%.
Γέμιση 35%: γλυκαντικά:
μαλτιτόλη, γλυκοζίτες
στεβιόλης (εκχύλισμα του
φυτού στέβια), φυτικό
λιπαρό (μη υδρογονωμένο
κλασματοποιημένο
φοινικέλαιο, ορός
γάλακτος σε σκόνη,
πλήρες γάλα σε σκόνη,
κομμάτια πορτοκαλιού
8%, γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας),
αρωματική ύλη (πορτοκάλι),
φυσική χρωστική
(β- καροτένιο Ε160α)
Σοκολάτα Γάλακτος χωρίς
πρόσθετη ζάχαρη
Κακάο μάζα, βούτυρο κακάο,
γλυκαντικό: μαλτιτόλη,
πλήρες γάλα σε σκόνη,
γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας, φυσικό
άρωμα βανίλιας. Στερεά
κακάο 33,5% τουλάχιστον,
ξηρά στερεά γάλακτος 20%
τουλάχιστον.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(συνέχεια)
Μπορεί να περιέχει
καρπούς με κέλυφος
(ξηρούς καρπούς), αραχίδες
(φιστίκι αράπικο), σπόρους
σησαμιού, δημητριακά που
περιέχουν γλουτένη. Η
υπερβολική κατανάλωση
μπορεί να έχει υπακτική
δράση.
Γεμιστή Σοκολάτα Γάλακτος
με γέμιση Πραλίνα και
Μπισκότο (42g)
Σοκολάτα γάλακτος:
Ζάχαρη, βούτυρο
κακάο, κακαόμαζα, γάλα
πλήρες σκόνη, ορός
γάλακτος σκόνη, βούτυρο
γάλακτος, φυτικά λιπαρά
μη υδρογονωμένα
προερχόμενα από
φοίνικα και καριτέ σε
μεταβαλλόμενες αναλογίες,
γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας),
αρωματική ύλη (βανιλλίνη),
στερεά κακάο 28%
τουλάχιστον, στερεά
γάλακτος 14% τουλάχιστον.
Γέμιση: ζάχαρη, φυτικά
λιπαρά (φοινικέλαιο
και μη υδρογονωμένο
κλασματοποιημένο
φοινικοπυρηνέλαιο σε
μεταβαλλόμενες αναλογίες),
ορός γάλακτος σε σκόνη,
τρίμμα μπισκότου 8%
[αλεύρι σίτου, ζάχαρη,
φυτικά έλαια (φοινικέλαιο,
καρυδέλαιο), πλήρες γάλα
σκόνη, γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας, Ε471),
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

(συνέχεια)
Αλάτι, άρωμα βανιλίνη,
διογκωτικές ύλες
(διττανθρακική σόδα,
Ε500(ii) - διττανθρακική
αμμωνία E503(iii),
φυτικό αντιοξειδωτικό
(δεντρολίβανο)], κακάο
σκόνη αποβουτυρωμένο,
φουντουκόπαστα, άμυλο
σίτου, γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας),
αρωματικές ύλες

•

•

•

•

•

•

Γεμιστή Σοκολάτα Γάλακτος
με γέμιση Φράουλα
Σοκολάτα γάλακτος 65%:
Ζάχαρη, βούτυρο κακάο,
γάλα πλήρες σκόνη, κακάο
μάζα, ορός γάλακτος
σκόνη, βούτυρο γάλακτος,
γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας),
αρωματική ύλη (βανιλλίνη),
στερεά κακάο 28%
τουλάχιστον, στερεά
γάλακτος 14% τουλάχιστον.
Γέμιση 35%: Ζάχαρη,
φυτικά λιπαρά (φοινικέλαιο
και υδρογονωμένο
κλασματοποιημένο
φοινικοπυρηνέλαιο σε
μεταβαλλόμενες αναλογίες),
ορός γάλακτος σε σκόνη,
γάλα πλήρες σκόνη, 8%
φράουλα, άμυλο σίτου,
γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας),
αρωματική ύλη, φυσικές
χρωστικές (Ε162)

•

•

•

•

•

•

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΑΛΜΥΡΑ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ

Κουλούρι Ολικής με Τυρί
Κρέμα και Γαλοπούλα
(φλογέρα) 180g
Ζύμη 70%: αλεύρι σίτου,
αλεύρι σίτου ολικής,
μαργαρίνη [φυτικά έλαια
μερικώς υδρογονωμένα
(βαμβακέλαιο και
ηλιέλαιο) και φυτικά λίπη
μερικώς υδρογονωμένα
(φοινικέλαιο,
φοινικοπυρηνέλαιο), νερό,
γαλακτωματοποιητές:
(μονο - και δι-γλυκερίδια
λιπαρών οξέων), αλάτι,
συντηρητικό: σορβικό κάλιο,
μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ,
αρωματική ύλη, χρωστική
ουσία: β-καροτένιο], νερό,
αλάτι, ζάχαρη.
Γέμιση 30%: [βραστή
γαλοπούλα, τυρί κρέμα
20%, μπεσαμέλ (πρωτεΐνες
γάλακτος, τροποποιημένο
άμυλο, φυτικά λιπαρά,
γάλα άπαχο σκόνη,
πυκνωτικό μέσο: αλγινικό
νάτριο, ενισχυτικό γεύσης:
γλουταμινικό μονονάτριο,
σταθεροποιητής: ξανθάνη,
αρτυματικές ύλες), αλάτι,
πιπέρι], σπόροι σησαμιού
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

•

Καρκινοειδή

Αβγά

•

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

•

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

•

Σπόροι
σησαμιού

•

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΑΛΜΥΡΑ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ

Κουλούρι Ολικής με Τυρί
Κρέμα (φλογέρα) 180g
Σφολιάτα 70% [σιτάλευρο,
μαργαρίνη (υδρογονωμένα
φυτικά λίπη και έλαια, νερό,
αλάτι, γαλακτωματοποιητής:
μονο - και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, λεκιθίνη
σόγιας, μέσο οξίνισης:
κιτρικό οξύ, συντηρητικό:
σορβικό κάλιο, χρωστική
ουσία: β-καροτένιο,
αρωματική ύλη), νερό,
αλάτι, ζάχαρη]. Γέμιση 30%:
[τυρί κρέμα 20%, σάλτσα
μπεσαμέλ (πρωτεΐνες
γάλακτος, τροποποιημένο
άμυλο, φυτικό λίπος,
αποβουτυρωμένο γάλα σε
σκόνη, πυκνωτικό μέσο:
αλγινικό νάτριο,, ενισχυτικό
γεύσης: όξινο γλουταμινικό
νάτριο, σταθεροποιητής:
κόμμι ξανθάνης, αρωματικές
ύλες), αλάτι, πιπέρι], σησάμι

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

•

Καρκινοειδή

Αβγά

•

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

•

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

•

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

•
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΑΛΜΥΡΑ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ

Κουλούρι με Ντομάτα
και Ελιά
Ζύμη 66%: αλεύρι
σίτου, νερό, φυτική
μαργαρίνη [φυτικά λίπη
και έλαια (ηλιέλαιο,
φοινικέλαιο, βαμβακέλαιο,
φοινικοπυρηνέλαιο), νερό,
γαλακτωματοποιητές:
μονο - και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, αλάτι,
μέσο οξίνισης: κιτρικό
οξύ, συντηρητικό: σορβικό
κάλιο, φυσική αρωματική
ύλη, χρωστική ουσία:
β-καροτένιο], αλάτι, ζάχαρη.
Γέμιση 30%: ντομάτα 18%,
ελιά 9%, πουρές πατάτας
(γαλακτωματοποιητής:
μονο - και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων και δισόξινο
πυροφωσφορικό νάτριο,
μέσο οξίνισης: κιτρικό
οξύ, συντηρητικό: σορβικό
κάλιο, αντιοξειδωτικό:
βουτυροϋδροξυανισόλη),
ντοματοπολτός, ζάχαρη,
αλάτι, ρίγανη, πιπέρι μαύρο.
Επίπαση ζύμης 4%: σησάμι
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

•

Καρκινοειδή

Αβγά

•

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

•

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

•

Σέλινο

Σινάπι

•

Σπόροι
σησαμιού

•

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

•

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΑΛΜΥΡΑ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ

Τυρόπιτα Μπουρέκι 170g
Ζύμη: Αλεύρι σίτου
(γλουτένη, βελτιωτικό:
ασκορβικό οξύ,
κυστεΐνη, αμυλάση,
ένζυμα αρτοποιίας,
γαλακτωματοποιητές:
μονο - και δι-γλυκερίδια
λιπαρών οξέων),
φυτική μαργαρίνη
[σε μεταβαλλόμενες
αναλογίες φυτικά έλαια
μερικώς υδρογονωμένα
(βαμβακέλαιο ή και
ηλιέλαιο, σογιέλαιο)
και φυτικά λίπη
μερικώς υδρογονωμένα
(φοινικέλαιο,
φοινικοπυρηνέλαιο), νερό,
γαλακτωματοποιητές:
μονο - και δι-γλυκερίδια
λιπαρών οξέων, αλάτι,
συντηρητικό: σορβικό κάλιο,
μέσο οξίνισης: κιτρικό
οξύ, άρωμα, χρωστική:
β-καροτένιο], νερό, αλάτι,
ζάχαρη. Γέμιση (29.4%):
Μυζήθρα 11,7%, νερό,
λευκό τυρί 3,5%, σιμιγδάλι
σίτου, αλάτι, πιπέρι λευκό

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

•

Καρκινοειδή

Αβγά

•

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

•

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

•

Σέλινο

Σινάπι

•

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

•

33

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΑΛΜΥΡΑ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ

Κρουασάν Σοκολάτας 85g
Αλεύρι σίτου, νερό,
φυτικά έλαια και λίπη
(φοινικέλαιο, καρύδας,
ηλιέλαιο, κραμβέλαιο),
ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης
και φρουκτόζης, βούτυρο
(γάλα) 1,9%, μαγιά,
αμύγδαλα, αβγά, αλάτι,
κακαόμαζα, φουντούκια
(0,7%), σκόνη κακάο με
χαμηλά λιπαρά (0,7%),
γαλακτωματοποιητές
(Ε472e, λεκιθίνες Ε471,
λεκιθίνες σόγιας), σκόνη
αποβουτυρωμένου
γάλακτος, βούτυρο
κακάο, λιπαρά γάλακτος,
φυσικό άρωμα, βελτιωτικό
αλεύρου (ασκορβικό οξύ
Ε920), χρώμα (καροτένη),
αρωματική ουσία, ένζυμα
Κρουασάν Βουτύρου 80g
Αλεύρι σίτου, νερό,
βούτυρο 18%, μαγιά,
ζάχαρη, αβγά, αλάτι,
γλουτένη σίτου, ένζυμα
(αμυλάσες, ημικυτταρίνες),
βελτιωτικό αλεύρου Ε300,
αβγό (αβγό, νερό)
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

•

•

•

•

•

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

•

•

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

•

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΑΛΜΥΡΑ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ

Κουλούρι Ολικής με
Λαχανικά και Ελαιόλαδο
200g
Ζύμη 65%: [Αλεύρι σίτου
ολικής άλεσης 40%, νερό,
φυτική μαργαρίνη [φυτικά
λίπη και έλαιο (ηλιέλαιο,
φοινικέλαιο, βαμβακέλαιο,
φοινικοπυρηνέλαιο), νερό,
γαλακτωματοποιητές:
μονο - και διγλυκερίδια
λιπαρών οξέων, αλάτι,
μέσο οξίνισης: κιτρικό
οξύ, συντηρητικό: σορβικό
κάλιο, φυσική αρωματική
ύλη, χρωστική ουσία
β-καροτένιο], αλεύρι σίτου,
αλάτι]. Γέμιση 30%:
[Πιπεριές σε ποικίλη
αναλογία (πράσινη, κόκκινη
και κίτρινη πιπεριά),
κρεμμύδι, λάχανο, καρότο,
ντομάτα αποφλοιωμένη,
σιμιγδάλι σίτου, εξαιρετικά
παρθένο ελαιόλαδο 4%,
ξίδι βαλσάμικο, αλάτι]
Επίπαση Ζύμης 5%: Μείγμα
πολύσπορο σε ποικίλη
αναλογία (Σησάμι, νιφάδες
βρώμης, ηλιόσποροι)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

•

Καρκινοειδή

Αβγά

•

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

•

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

•

Σέλινο

Σινάπι

•

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

•
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΑΛΜΥΡΑ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ

Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης
με Κρέμα 470g
Ζύμη 53%: Αλεύρι σίτου,
νερό μείγμα φυτικών
λιπών και ελαίων [μερικώς
υδρογονωμένα φυτικά έλαια
(βαμβακέλαιο, ηλιέλαιο),
μερικώς υδρογονωμένα
φυτικά λίπη (φοινικέλαιο,
φοινικοπυρηνέλαιο],
αρωματική ύλη, χρωστική
ουσία: β-καροτένιο)],
αλάτι, ζάχαρη, γλυκερίνη.
Γέμιση 47%: νερό, ζάχαρη,
σιμιγδάλι (σίτου και
καλαμποκιού), μείγμα
φυτικών λιπών και ελαίων
[(φυτικά λίπη (φοινικέλαιο,
φοινικέλαιο μερικώς
υδρογονωμένο), φυτικά
έλαια (βαμβακέλαιο,
κραμβέλαιο, ηλιέλαιο),
βούτυρο γάλακτος,
χρωστική ουσία:
β-καροτένιο, αρωματικές
ύλες], πλήρες γάλα
αφυδατωμένο, γλυκερίνη,
άμυλο αραβόσιτου, άρωμα
βανίλιας, κουρκουμάς
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

•

Καρκινοειδή

Αβγά

•

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

•

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

•

Σέλινο

Σινάπι

•

Σπόροι
σησαμιού

•

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΓΛΥΚΑ

Donut Δαχτυλίδι με Λευκό
Γλάσο 100g
Μείγμα 50% [αλεύρι
σίτου (γλουτένη),
δεξτρόζη, γλουτένη
σίτου, λακτόζη, φυτικά
έλαια (κράμβη, φοίνικα),
πρωτεΐνη γάλακτος,
γαλακτωματοποιητής:
Ε471,Ε481, Ε472e,
αλάτι, διογκωτικό: Ε450,
Ε500ii, αλεύρι σόγιας,
βελτιωτικό αλευριού
Ε300, Ε920, χρωστικές
Ε160a, ένζυμο (σιτάρι)],
αλεύρι φαρίνα (γλουτένη)
50%, μαγιά (φυσική ζύμη,
γαλακτωματοποιητής),
νερό. Επικάλυψη 5%:
Ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης,
σταθεροποιητής: Ε471

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

•

Καρκινοειδή

Αβγά

•

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

•

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΓΛΥΚΑ

Donut Δαχτυλίδι Καφέ
με Τρούφα
Μείγμα 50% [αλεύρι
σίτου (γλουτένη),
δεξτρόζη, γλουτένη
σίτου, λακτόζη, φυτικά
έλαια (κράμβη, φοίνικα),
πρωτεΐνη γάλακτος,
γαλακτωματοποιητής:
Ε471,Ε481, Ε472e,
αλάτι, διογκωτικό: Ε450,
Ε500ii, αλεύρι σόγιας,
βελτιωτικό αλευριού
Ε300, Ε920, χρωστικές
Ε160a, ένζυμο (σιτάρι)],
αλεύρι φαρίνα (γλουτένη)
50%, μαγιά (φυσική ζύμη,
γαλακτωματοποιητής), νερό.
Επικάλυψη 5%: Ζάχαρη,
κακάο, σιρόπι γλυκόζης,
σταθεροποιητής: Ε471,
κακάο, τρούφα ζαχάρου με
κακάο [ζάχαρη, κακάο σε
σκόνη, σιρόπι γλυκόζης,
φυτικό λίπος (φοινικέλαιο),
γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας]
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

•

Καρκινοειδή

Αβγά

•

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

•

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΓΛΥΚΑ

Donut με Γέμιση Πραλίνα
125g
Μείγμα 50% [αλεύρι
σίτου (γλουτένη),
δεξτρόζη, γλουτένη
σίτου, λακτόζη, φυτικά
έλαια (κράμβη, φοίνικα),
πρωτεΐνες γάλακτος,
γαλακτωματοποιητής:
Ε471, Ε481, Ε472e,
αλάτι, διογκωτικό: Ε450,
Ε500ii, αλεύρι σόγιας,
βελτιωτικό αλευριού
Ε300, Ε920, χρωστικές
Ε160a, ένζυμο (σιτάρι)],
αλεύρι φαρίνα (γλουτένη)
50%, μαγιά (φυσική ζύμη,
γαλακτωματοποιητής),
νερό. Επικάλυψη 5%:
ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης,
σταθεροποιητής: Ε471.
Γέμιση 10%: ζάχαρη,
φυτικά λίπη και έλαια
(σόγια, φοίνικα, ηλίανθο
και ελαιοκράμβη), ορός
γάλακτος σε σκόνη,
αποβουτυρωμένη σκόνη
κακάο, φουντούκια,
γαλακτωματοποιητής: Ε322,
λεκιθίνη σόγιας, αρωματικές
ουσίες

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

•

Καρκινοειδή

Αβγά

•

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

•

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΓΛΥΚΑ

Donut με Γέμιση Κρέμα 125g
Μείγμα 50% [Αλεύρι
σίτου (γλουτένη),
δεξτρόζη, γλουτένη
σίτου, λακτόζη, φυτικά
έλαια (κράμβη, φοίνικα),
πρωτεΐνες γάλακτος,
γαλακτωματοποιητής:
Ε471,Ε481, Ε472e,
αλάτι, διογκωτικό: Ε450,
Ε500ii, αλεύρι σόγιας,
βελτιωτικό αλευριού
Ε300, Ε920, χρωστικές
Ε160a, ένζυμο (σιτάρι)],
αλεύρι φαρίνα (γλουτένη)
50%, μαγιά (φυσική ζύμη,
γαλακτωματοποιητής),
νερό. Επικάλυψη 5%:
ζάχαρη, σιρόπι γλυκόζης,
σταθεροποιητής: Ε471,
κακάο, φυστικόψιχα
κροκάν καραμελωμένη.
Γέμιση 10%: νερό, σιρόπι
γλυκόζης, τροποποιημένο
άμυλο: Ε1422, φυτικό
λίπος, πυκνωτικό μέσο:
Ε466, αλάτι, χρωστικές
ουσίες: Ε160a(i), Ε171,
ρυθμιστής οξύτητας
Ε575, σταθεροποιητής:
Ε407, συντηρητικό:Ε202,
γαλακτωματοποιητής:Ε473,
αρωματικές ουσίες,
αντιοξειδωτικό: Ε306
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
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•
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Αραχίδες
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φιστίκια)
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•

Γάλα και
προϊόντα
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το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

•

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΓΛΥΚΑ

Μάφιν με Διπλή Σοκολάτα
και Κρέμα 110g
Ζάχαρη, εξευγενισμένο
ηλιέλαιο, παστεριωμένο
αβγό, αλεύρι σίτου (αλεύρι
σίτου, αντιοξειδωτικό
E300), κρέμα γέμισης (7%)
[νερό, κρέμα γάλακτος
(29%) (ζάχαρη (θειώδη),
τροποποιημένο άμυλο
πατάτας, σταθεροποιητές
(E339, E450,E516), ολόπαχο
γάλα σε σκόνη, δεξτρόζη
σιταριού, ορός γάλακτος
σε σκόνη, συντηρητικά
(E516, E202), πυκνωτικό
μέσο E401, αλάτι, μέσο
οξίνισης E330, αρωματικές
ύλες, χρωστικές ουσίες
(E171, Ε160a, Ε101),
μπαχαρικά), συντηρητικό
E202], νερό, προετοιμασία
μάφιν: [τροποποιημένο
άμυλο καλαμποκιού,
γλουτένη σίτου,
διογκωτικά αρτοποιίας
(E341, E500, E450),
ορός γάλακτος σε σκόνη
(αβγό), αλάτι, δεξτρόζη
(καλαμπόκι, σιτάρι),
γαλακτωματοποιητής (Ε471
(πλήρως υδρογονωμένο
λίπος φοίνικα), E475
(πλήρως υδρογονωμένο
φοινικέλαιο), E472b
(πλήρως υδρογονωμένο
λίπος (φοίνικα,
ελαιοκράμβη)), E472e
(πλήρως υδρογονωμένο
φοινικέλαιο)), πυκνωτικά
(Ε466, Ε412), αφυδατωμένο
ασπράδι αβγού,

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
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γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

•
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•

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

•

Σέλινο

•

Σινάπι

•

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

•

Λούπινο

Μαλάκια

•
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΓΛΥΚΑ

(συνέχεια)
Σιρόπι γλυκόζης (σιτάρι),
αποβουτυρωμένο γάλα σε
σκόνη, γαλακτωματοποιητής
[καζεϊνικά άλατα νατρίου
(γάλα)], αρωματικές
ύλες (βανίλια, βανιλίνη),
αντιοξειδωτικό E330],
σκόνη κακάο χαμηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά,
σοκολάτα (2,5%) (ζάχαρη,
πάστα κακάο, δεξτρόζη
καλαμποκιού, σκόνη κακάο
χαμηλής περιεκτικότητας
σε λιπαρά (4%), λαρδί
κακάο, γαλακτωματοποιητής
E322), σοκολατούχο γάλα
(2%) [ζάχαρη, ολόπαχο
γάλα σε σκόνη, λαρδί
κακάο, πάστα κακάο,
ορός γάλακτος σε σκόνη,
αποβουτυρωμένο γάλα σε
σκόνη, γαλακτωματοποιητής
E322 (λεκιθίνη σόγιας),
φυσικό άρωμα βανίλιας],
λευκή σοκολάτα (1,5%)
[ζάχαρη, ολόπαχο γάλα
σε σκόνη, λαρδί κακάο,
αποβουτυρωμένο γάλα σε
σκόνη, γαλακτωματοποιητής
E322 (λεκιθίνη σόγιας),
φυσικό άρωμα βανίλιας],
αρωματικές ύλες σοκολάτας
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
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γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
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κριθάρι,
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το γάλα
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•

•
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Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

•

Λούπινο

•

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΓΛΥΚΑ

Μάφιν με Τριπλή Σοκολάτα
110g
Ζάχαρη, εξευγενισμένο
ηλιέλαιο, παστεριωμένο
αβγό, αλεύρι σίτου (αλεύρι
σίτου, αντιοξειδωτικό E300),
προετοιμασία σοκολάτα
και κακάο (7%) [κρέμα με
βάση φυτικά λίπη (νερό,
υδρογονωμένο λίπος
φυτικού φοινικέλαιου,
βουτυρόγαλα σε σκόνη
(γάλα), τροποποιημένο
άμυλο πατάτας,
γαλακτωματοποιητής
E435, πυκνωτικά (E461,
E415), ρυθμιστής οξύτητας
E331), σιρόπι γλυκόζηςφρουκτόζης, σοκολάτα
σε σκόνη (12%), ζάχαρη,
λίπος κακάο σε σκόνη
(5%), τροποποιημένο
άμυλο καλαμποκιού,
πηκτωματογόνο E406,
αλάτι, συντηρητικό E202,
ρυθμιστές οξύτητας
(E270, E331), άρωμα
βανίλιας, χρωστική ουσία
E150c], προετοιμασία
μάφιν: (τροποποιημένο
άμυλο καλαμποκιού,
γλουτένη σίτου,
διογκωτικά αρτοποιίας
(E341,E500, E450),
σκόνη ορού γάλακτος
(αβγό), αλάτι, δεξτρόζη
(καλαμπόκι, σιτάρι),
γαλακτωματοποιητές (Ε471
(πλήρως υδρογονωμένο
λίπος φοίνικα), E475
(πλήρως υδρογονωμένο
λίπος φοίνικα),

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
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φουντούκια,
καρύδια,
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΓΛΥΚΑ

(συνέχεια)
E472b [πλήρως
υδρογονωμένα λιπαρά
(φοίνικας, ελαιοκράμβη)],
E472e [πλήρως
υδρογονωμένο λίπος
φοίνικα)], πυκνωτικά (Ε466,
Ε412), αφυδατωμένο
ασπράδι αβγού, σιρόπι
γλυκόζης (σιτάρι),
αποβουτυρωμένο γάλα σε
σκόνη, γαλακτωματοποιητής
[καζεϊνικών αλάτων νατρίου
(γάλα)], αρώματα (βανίλια,
βανιλίνη), αντιοξειδωτικό
E330), σοκολάτα (5%)
(ζάχαρη, πάστα κακάο,
δεξτρόζη καλαμποκιού,
σκόνη κακάο χαμηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά
(4%), λαρδί κακάο,
γαλακτωματοποιητής E322),
σοκολάτα γάλακτος (3,5%)
[ζάχαρη, ολόπαχο γάλα σε
σκόνη, λαρδί κακάο, πάστα
κακάο, ορός γάλακτος σε
σκόνη, αποβουτυρωμένο
γάλα σε σκόνη,
γαλακτωματοποιητής E322
(λεκιθίνη σόγιας), άρωμα
βανίλιας], σκόνη κακάο
χαμηλής περιεκτικότητας
σε λιπαρά (3%), λευκή
σοκολάτα (1,2%)
[ολόπαχο γάλα σε σκόνη,
αποβουτυρωμένο γάλα σε
σκόνη, γαλακτωματοποιητής
E322 (λεκιθίνη σόγιας),
άρωμα βανίλιας],
αρωματικές ύλες σοκολάτας

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
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φουντούκια,
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κάσιους,
χαλεπιανά,
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΓΛΥΚΑ

Μάφιν με Βατόμουρα
(μπλέ μούρα) και Τυρί 110g Ζάχαρη, αλεύρι σίτου,
παστεριωμένο αβγό, νερό,
εξευγενισμένο ηλιέλαιο,
προετοιμασία μάφιν
(7,5%) (τροποποιημένο
άμυλο καλαμποκιού,
γλουτένη σίτου, διογκωτικά
αρτοποιίας (E341, E500,
E450), ορός γάλακτος σε
σκόνη, αλάτι, δεξτρόζη
(καλαμπόκι, σιτάρι),
γαλακτωματοποιητές (Ε471
[πλήρως υδρογονωμένα
λιπαρά (φοίνικας)], E475
[πλήρως υδρογονωμένα
λιπαρά (φοίνικας)], E472b
[πλήρως υδρογονωμένα
λιπαρά (φοίνικας,
ελαιοκράμβη)], E472e
[πλήρως υδρογονωμένα
λιπαρά (φοίνικα)], πυκνωτικά
(Ε466, Ε412), αφυδατωμένο
ασπράδι αβγού, σιρόπι
γλυκόζης (σιτάρι),
αποβουτυρωμένο γάλα σε
σκόνη, γαλακτωματοποιητής
[καζεϊνικά άλατα νατρίου
(γάλα)], αρωματικές
ύλες (βανίλια, βανιλίνη),
αντιοξειδωτικό E300).
Γέμιση γεύσης τυριού
(6,7%) (ζάχαρη, φυτικά
έλαια (φοινικέλαιο,
κραμβέλαιο),

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
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(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
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(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
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φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
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πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΓΛΥΚΑ

(συνέχεια)
Νερό, κρέμα τυριού
σε σκόνη (γάλα) (7%),
υγροσκοπικό μέσο
E420ii, οξύ E330, αλάτι,
γαλακτωματοποιητές (E435,
Ε471), συντηρητικό E202,
φυσική άρωματικη ύλη
βανίλιας, χρωστική ουσία
Ε160a), κατεψυγμένα
βατόμουρα (3,7%),
αρωματικές ύλες βακκίνια
(0,2%), προετοιμασία
σκόνης (τροποποιημένο
άμυλο, σιρόπι γλυκόζης)
Μάφιν με μαλακή Καραμέλα
Βουτύρου (toffee) και Μήλο
110g
Ζάχαρη, αλεύρι
σίτου (αλεύρι σίτου,
αντιοξειδωτικό E300),
παστεριωμένο αβγό,
νερό, εξευγενισμένο
ηλιέλαιο, προετοιμασία
μάφιν: [τροποποιημένο
άμυλο καλαμποκιού,
γλουτένη σίτου,
διογκωτικά αρτοποιίας
(E341, E500, E450),
ορός γάλακτος σε σκόνη
(αβγό), αλάτι, δεξτρόζη
(καλαμπόκι, σιτάρι),
γαλακτωματοποιητές (Ε471
(πλήρως υδρογονωμένο
λίπος φοίνικα), E475
(πλήρως υδρογονωμένο
λίπος φοίνικα), E472b
(πλήρως υδρογονωμένα
λίπη (φοινικέλαιο,
κραμβέλαιο),
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
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•
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•
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•

•
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΓΛΥΚΑ

(συνέχεια)
E472e (πλήρως
υδρογονωμένο
φοινικέλαιο), πυκνωτικά
(Ε466, Ε412), αφυδατωμένο
ασπράδι αβγού, σιρόπι
γλυκόζης (σιτάρι),
αποβουτυρωμένο
γάλα σε σκόνη,
γαλακτωματοποιητής:
καζεϊνικά άλατα νατρίου
(γάλα), αρωματικές ύλες
(βανίλια, βανιλίνη),
αντιοξειδωτικό E300],
γέμιση καραμέλα (7%)
(σιρόπι γλυκόζης,
ζαχαρούχο συμπυκνωμένο
αποβουτυρωμένο γάλα,
νερό, ζάχαρη, φυτικά λίπη
(φοίνικας), τροποποιημένο
άμυλο καλαμποκιού,
γαλακτωματοποιητές
[Ε471, E322 (λεκιθίνη
σόγιας)], αρωματικές ύλες
καραμέλας, ρυθμιστής
οξύτητας E331iii, αλάτι,
συντηρητικό E202,
μέσο οξίνισης Ε334,
πηκτωματογόνο E440),
κομματάκια καραμέλας (3%)
[ζάχαρη, συμπυκνωμένο
γάλα, φοντάν (ζάχαρη,
γλυκόζη, νερό), γλυκόζη,
φυτικά έλαια (φοίνικας),
βούτυρο, φυσικό άρωμα
βανίλιας], κομματάκια
μήλου (3%) (μήλο (99,8%),
αλάτι, ρυθμιστής οξύτητας
E330, αντιοξειδωτικό E300),
αρωματικές καραμέλας
(0,15%)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΓΛΥΚΑ

Cookies με κομματάκια
Σοκολάτας 90g
Παρασκευή ζύμης (αλεύρι
σίτου, ζάχαρη, φυτικά
έλαια (φοινικέλαιο και
κραμβέλαιο), ολόκληρο
αβγό σε σκόνη, στερεά
ορού γάλακτος, διογκωτικό
αρτοποιίας E-500, αλάτι,
αρωματική ύλη βανίλιας),
νιφάδες σοκολάτας (19,5%),
(ζάχαρη, πάστα κακάο,
δεξτρόζη καλαμποκιού,
κακάο με χαμηλά λιπαρά
σε σκόνη, λαρδί κακάο,
γαλακτωματοποιητής E322),
βούτυρο (παστεριωμένη
κρέμα, ένζυμα γάλακτος,
χρώμα E160aiii), αλεύρι
σίτου, νερό, ζάχαρη
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

•

Καρκινοειδή

Αβγά

•

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

•

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΓΛΥΚΑ

Cookies με χρωματιστά
κομματάκια Σοκολάτας 80g
Παρασκευή ζύμης (αλεύρι
σίτου, ζάχαρη, φυτικά
έλαια, (φοινικέλαιο και
κραμβέλαιο), ολόκληρο
αβγό σε σκόνη, στερεά
ορού γάλακτος, διογκωτικό
αρτοποιίας E-500, αλάτι,
αρωματική ύλη βανίλιας),
αλεύρι σίτου, βούτυρο
(παστεριωμένη κρέμα
γάλακτος, ένζυμα γάλακτος,
χρώμα E160aiii), νερό,
κουφέτες σοκολάτας (7%)
(ζάχαρη, λαρδί κακάο, πάστα
κακάο, αποβουτυρωμένο
γάλα σε σκόνη, ολόπαχο
γάλα σε σκόνη, χρωστικές
ουσίες (E171, E163, E172,
E101, E120, E141, Ε 160),
παράγοντες επικάλυψης
(E904, Ε414, E903, E901),
γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας),
αρωματική ύλη βανιλίνης)
ζάχαρη

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

•

Καρκινοειδή

Αβγά

•

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

•

Σόγια

•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

•

•

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

Σόγια

Σάντουιτς Κοτόπουλο 270g
Μπαγκέτα πολύσπορη
(γλουτένη), κοτόπουλο
13%, γαλοπούλα (σόγια,
λακτόζη), κραμπί, τυρί
ένταμ (γάλα), καρότο,
μάνγκο, βούτυρο (γάλα)

•

Σάντουιτς Μπάρμπεκιου
270g
Μπαγκέτα άσπρη
(γλουτένη), χοιρινή πανσέτα
13%, μπάρμπεκιου σως
(σέλινο), τυρί γκούντα
(γάλα), καραμελωμένα
κρεμμύδια, αγιόλι (έλαιο
καρύδας, πιπέρι, ξίδι, αλάτι,
αβγό), βούτυρο (γάλα)

•

Σάντουιτς Πάπια 230g
Πάπια, μανιτάρια οyster,
καρότο, πολύσπορη
μπαγκέτα (γλουτένη), σως
τεριάκι (σάλτσα σόγιας,
μιριν, καστανή ζάχαρη)

•

•

Σάντουιτς τοστ Ένταμ
Γαλοπούλα 120g
Τοστ (γλουτένη), γαλοπούλα
(σόγια, λακτόζη), τυρί
ένταμ 23% (γάλα), βούτυρο
(γάλα)

•

•

Σάντουιτς Χορτοφαγικό
230g
Αραβική πίτα (γλουτένη),
κολοκύθι, μελιτζάνα,
λάχανο, φέτα (γάλα),
λιαστές ντομάτες, πατέ
ελιάς, μανιτάρι. Μπορεί να
περιέχει ίχνη από σησάμι
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•

•
•

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

•
•

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

•
•

•
•

•

•

•

•

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
Προϊόν Μενού
ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

Σάντουιτς Προσούτο,
Μοτσαρέλα 130g
Τσιαπάτα πολύσπορη,
προσούτο 13%, τυρί
μοτσαρέλα 13% (γάλα),
ρόκα, καρότο, πέστο
βασιλικού, βαλσάμικο κρέμα,
βούτυρο (γάλα)

•
•
**

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
Δημητριακά
που
περιέχουν
γλουτένη
(π.χ σιτάρι,
σίκαλη,
κριθάρι,
βρώμη)

Καρκινοειδή

Αβγά

Ψάρια

Αραχίδες
(αράπικα
φιστίκια)

•

Σόγια

Γάλα και
προϊόντα
με βάση
το γάλα
(με λακτόζη)

Ξηροί Καρποί
με κέλυφος
(π.χ. αμύγδαλα,
φουντούκια,
καρύδια,
κάσιους,
χαλεπιανά,
βραζιλιάνικα
φιστίκια,
καρποί
μακαντάμια,
καρύδια
πέκαν,
καρποί
Κουίνσλαντ)

Σέλινο

Σινάπι

Σπόροι
σησαμιού

Διοξείδιο
του θείου
& θειώδεις
ενώσεις

Λούπινο

Μαλάκια

•

Περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες ή τα συστατικά που προκαλούν δυσανεξίες.
Μπορεί να περιέχει ίχνη λόγω διασταυρούμενης μόλυνσης κατά τον χειρισμό.
Όλα τα προϊόντα αποθηκεύονται και προετοιμάζονται στους ίδιους χώρους, με αποτέλεσμα να είναι πιθανή οποιαδήποτε διασταυρούμενη επιμόλυνση, ακόμα και σε προϊόντα που δεν εμφανίζουν
αλλεργιογόνους παράγοντες.

Όλες οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα αποτελούν χαρακτηριστικά των προϊόντων που ήταν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2019. Αποκλίσεις μπορεί να υπάρξουν εξαιτίας αλλαγής
προμηθευτών, αντικατάστασης υλικών, αναθεώρησης συνταγών ή ακόμα και από επιμόλυνση κατά την παρασκευή στο κατάστημα.
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