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Η Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος (ΕΜΕ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 

10ουΠανελλήνιου Διαγωνισμού Young Bartenders με την υποστήριξη του I.Ι.Ε.Κ. 

ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ, την 4η Δεκεμβρίου2018, στο Club Hotel Casino Loutraki, και 

προσκαλεί όλους τους νέους και νέες bartenders  της χώρας να συμμετάσχουν.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν bartenders από ολόκληρη την Ελλάδα, ηλικίας 

από 18-26 χρόνων (ημερ. γέννησης από 04-12-1992 έως 04-12-2000) πού εργάζονται 

σε μπαρ είτε είναι σπουδαστές ή απόφοιτοι τουριστικών σχολών με εκπαίδευση στο 

μπαρ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για την ανάδειξη των καλύτερων νέων 

bartenders στην Ελλάδα και συγκεντρώνει κάθε χρόνο τη νέα και πολύ δυναμική 

γενιά επαγγελματιών που στελεχώνουν την αγορά. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα αξιολογηθούν γευστικά και τεχνικά σε μία πρωτότυπη 

συνταγή με βάση τα προϊόντα των χορηγών. Τις ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις 

παρασκευής και παρουσίασης κοκτέιλ και τεχνικής κατάρτισης των διαγωνιζομένων 

θα κρίνει, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΜΕ, εξειδικευμένη κριτική επιτροπή η 

οποία απαρτίζεται από το Δ.Σ της Ένωσης καθώς και έμπειρους γευσιγνώστες, 

sommelier, δημοσιογράφους γαστρονομίας, managers και bartenders .  

 

Οι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν σαν δώρα σεμινάρια που θα αφορούν 

το επάγγελμα μας,  σε αναγνωρισμένες σχολές από την ΕΜΕ, και άλλα προϊοντικά 

δώρα.  

           Πληροφορίες:  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να καταχωρήσουν  

τη συνταγή τους ηλεκτρονικά:  υποβολή συνταγής (https://goo.gl/g5Lgmo)  και να 

στείλουν φωτογραφία της  αστυνομική τους ταυτότητας, το αργότερο μέχρι την 

Πέμπτη 29/11/2018  στο  email: board-member@hba-net.gr 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: Αντρέας Κοντοστάνος 

(6947384121) και Δημήτριος Ζάππας (6945 193804) 

 

Όλες οι συνταγές των συμμετεχόντων θα αξιολογηθούν από την Οργανωτική 

Επιτροπή της ΕΜΕ με βάση τη σύνθεσή τους και οι καλύτερες 12 θα περάσουν στον 

τελικό. Οι συνταγές που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης θα 

ακυρώνονται αυτομάτως από την διαδικασία.  

Οι τελικοί  12 συμμετέχοντες θα ανακοινωθούν στον ιστοχώρο και στο 

Facebook group της ΕΜΕ. 

 

Η ΕΜΕ προσφέρει τη διανυκτέρευση των διαγωνιζομένων που θα έρθουν από 

την επαρχία.  

Υποστηρικτές του διαγωνισμού είναι το I.Ι.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ  

 

και οι χορηγοί της ΕΜΕ 

 

https://goo.gl/g5Lgmo
http://iek.europroodos.gr/
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Ο διαγωνισμός τηρεί τους κανόνες και τις προδιαγραφές της EME με σκοπό 

την ανακήρυξη των καλύτερων νέων bartenders  της χώρας. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν bartenders από ολόκληρη την Ελλάδα, ηλικίας 

από 18-26 χρόνων (ημερ. γέννησης από 04-12-1992 έως 04-12-2000) πού εργάζονται 

σε μπαρ είτε είναι σπουδαστές ή απόφοιτοι τουριστικών σχολών με εκπαίδευση στο 

μπαρ. 

3. Ο διαγωνισμός αφορά την κατηγορία Βartenders Choice και περιλαμβάνει 

την παρασκευή ενός signature cocktail -πρωτότυπη συνταγή με βάση τα προϊόντα των 

χορηγών. (4  ίδια cocktails)  

4. Τα ποτήρια θα προσκομίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους 

διαγωνιζομένους.  

5. Τα  συστατικά  της  συνταγής  θα  προέρχονται αποκλειστικά  και  μόνο  

από  τα προϊόντα των υποστηρικτών της ΕΜE. 

Η αλκοολική βάση των cocktail θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ από τα προϊόντα 

του Μεγάλου Χορηγού Β.Σ ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ  ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

όποια από τα απεριτίφ ή λικέρ προϊόντα  των υποστηρικτών τους ΕΜΕ. Τα 

αλκοολούχα ποτά πρέπει να είναι το λιγότερο 4 και το ανώτερο 7 στην συνταγή.  

6. Η ποσότητα του κοκτέιλ μπορεί να είναι μεταξύ 7cl και 18cl (ανάλογα με 

το ποτήρι) ενώ η ποσότητα των αλκοολούχων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 7cl.  

7. Η συνταγή μπορεί να περιέχει έως και 7 (επτά) συστατικά 

συμπεριλαμβανομένων σταγόνων (drops, dashes, twist, zeste, κτλ), ψεκασμών (spray 

vapor, sprinkle), σκόνης ή άλλων προϊόντων μέσα στο ποτό.  

8. Τα λοιπά συστατικά της συνταγής μπορούν να προέρχονται από τα 

προϊόντα του χορηγού και των υποστηρικτών τους ΕΜΕ τα οποία βρίσκονται 

συνημμένα στο τέλος τους παρούσης και διατίθενται δωρεάν.  

9. Επιτρέπονται οι φρέσκοι χυμοί και τα φρέσκα φρούτα ως συστατικά τα 

οποία θα πρέπει να προσκομίσουν μόνοι τους οι διαγωνιζόμενοι. Οι φρέσκοι χυμοί 

φρούτων θα παρασκευάζονται ενώπιον της  επιτροπής στον χώρο προετοιμασίας ή 

στην σκηνή.  

10.Δεν επιτρέπονται τα ζεστά ποτά, χρωστικές ουσίες (food-dyes) και 

προϊόντα ιδίας παρασκευής (home made) καθώς και προπαρασκευασμένα infusions, 

bitter και σιρόπια. Κάθε   παρασκευή θα πρέπει να γίνεται κατά την διάρκεια του 

διαγωνισμού και τα συστατικά τους θα συνυπολογίζονται σε αυτά (7) του έντυπου 

συνταγής.  

11. Για την παρασκευή της συνταγής μπορεί χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε 

διεθνώς αποδεκτή μέθοδος ανάμιξης.  

12.Οι ποσότητες των συστατικών τους συνταγής θα εκφράζονται σε cl με 

υποδιαίρεση το 0,5 cl (1cl=10ml). Η χρήση μεζούρας κατά την παρασκευή είναι 

υποχρεωτική. Οι μεζούρες που θα είναι διαθέσιμες από την ΕΜΕ θα είναι των 4 και 2 

cl.  

13.Χρονικό όριο 9 (εννιά) λεπτά συνολικά και για τα 4 cocktails.  

14.Η γαρνιτούρα πρέπει να είναι μόνο από φρούτα, λαχανικά μπαχαρικά και 

αρωματικά βότανα (και όσα προέρχονται από αυτά δηλ. φύλλο, μίσχος και 

κουκούτσι). Η προετοιμασία τους θα γίνεται σε ειδικό χώρο, με χρονικό όριο 

δεκαπέντε (15) λεπτών και δεν μπορεί να έρθει έτοιμη.  
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Τα διαθέσιμα υλικά από την ΕΜΕ θα είναι: λεμόνια, πορτοκάλια, ελιές, 

κερασάκια, καλαμάκια, αναδευτήρες, οδοντογλυφίδες. Οποιαδήποτε άλλα φρούτα θα 

προσκομιστούν από τους διαγωνιζόμενους.  

15.Καρυκεύματα τους: αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο, κανέλλα, κ.τ.λ ή 

συνοδευτικά (condiments) τους: ζάχαρη, κακάο, τριμμένη σοκολάτα και άλλα που 

είναι διεθνώς αποδεκτά, επιτρέπονται για χρήση στο ποτό (συστατικό ή γαρνιτούρα), 

εφόσον παρασκευάζονται κατά την προετοιμασία ενώπιον τους επιτροπής.  

16.Η γαρνιτούρα θα τοποθετείται στα ποτήρια μόνο μετά την παρασκευή των 

κοκτέιλ στην σκηνή.  

17.Κάθε συνταγή θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού τους ΕΜΕ 

πριν από τον Διαγωνισμό. Κάθε απόφαση της Επιτροπής θα είναι τελική.  

18.Οι διαγωνιζόμενοι  θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους εργαλεία bar 

για την παρασκευή των ποτών.  

19.Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει αρμόδια είναι η Επιτροπή του 

διαγωνισμού.  

   

Τρόπος βαθμολόγησης διαγωνιζομένων & ανακήρυξη νικητών 

 

1. Η σειρά τους ακολουθίας του διαγωνισμού θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης 

πριν από τον διαγωνισμό. Οι διαγωνιζόμενοι που δεν θα είναι παρόντες θα 

αποκλείονται. 

2. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα φορούν το t-shirt του διαγωνισμού. 

Απαγορεύεται τους κάθε είδους  προβολή (με  διακριτικά ή αναφορά) προϊόντων ή 

υπηρεσιών πέραν των χορηγών και υποστηρικτών του διαγωνισμού χωρίς την 

σύμφωνη γνώμη τους οργανωτικής επιτροπής.  

3. Όλοι οι bartenders  θα διαγωνιστούν σε ένα γύρο και οι τρεις πρώτοι σε 

βαθμολογία θα προκύψουν από την τεχνική και την γευσιγνωσία του signature 

κοκτέιλ (σε άρωμα, χρώμα, γεύση). 

 Σε περίπτωση ισοψηφίας χρησιμοποιείται η καλύτερη βαθμολογία στην 

γενική εντύπωση. Εάν υπάρχει ακόμη ισοψηφία χρησιμοποιείται η καλύτερη 

βαθμολογία στην γεύση. Τέλος, εάν υπάρχει και πάλι ισοψηφία, γίνεται κλήρωση για 

τους νικητές. 

4. Κάθε διαγωνιζόμενος θα έχει στη διάθεσή του 9 (εννιά) λεπτά για να 

παρασκευάσει τέσσερα (4) ίδια signature cocktails από πρωτότυπη συνταγή για να 

βαθμολογηθεί από τους Κριτές Τεχνικής Κατάρτισης (συνημμένα Δελτίο 

Αξιολόγησης Τεχνικής). Τα τρία (3) παρασκευασμένα signature cocktails θα 

αξιολογηθούν από τους κριτές γεύσης και το ένα (1) θα μείνει στο display των 

cocktails για επίδειξη στο κοινό.  

5. Νικητής ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος που θα συγκεντρώσει τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικά και γευστικά στα τέσσερα cocktails.  

6. Απονέμονται τρία (3) βραβεία για τους διαγωνιζόμενους που 

συγκεντρώσουν την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία 1ος νικητής ως «Best Young 

Bartender 2018», 2ος νικητής, 3ος νικητής.  
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Κριτήρια βαθμολόγησης τεχνικής κατάρτισης. 

 

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  (ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ) :  Προσέχουμε  στη παρουσίαση των 

προϊόντων οι ετικέτες να είναι προς το κοινό. 

2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΡ : Προσέχουμε  τον χειρισμό του πάγου και των 

εργαλείων του μπάρ. 
3. ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΠΕΡΙΤΤΟΥ  ΝΕΡΟΥ : Προσέχουμε  να  γίνει  άδειασμα  του περιττού νερού από τα 

shakers και τα ποτήρια μετά από το πάγωμα τους. 

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  (ΣΤΑΞΙΜΟ)  :  Προσέχουμε  όταν  μπαίνουν τα συστατικά στο 

shaker, την ποσότητα και το τυχόν στάξιμο προϊόντων. 

5. ΛΙΓΟΤΕΡΟ  Ή  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΣΥΝΤΑΓΗ  :  Προσέχουμε  την ποσότητα του ποτού  

+/-  στο τελικό γέμισμα των ποτηριών. 

6. ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑΣ  :  Προσέχουμε  την  τοποθέτηση της γαρνιτούρας, με λαβίδα, χωρίς 

επαφή με τα χέρια. 

7. ΓΕΝΙΚΗ  ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Προσέχουμε την γενική φροντίδα και καθαριότητα 

κατά την παρασκευή του ποτού. 

8. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ : Προσέχουμε τον χειρισμό των ποτηριών και την παρουσίασή 

τους. 
9. ΓΕΝΙΚΗ   ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ  : Προσέχουμε  την  επιδεξιότητα  και  την ικανότητα του 

διαγωνιζομένου στην παρασκευή του ποτού. 

10. ΟΡΙΟ   ΧΡΟΝΟΥ : Προσέχουμε  το  χρόνο  που  θα  χρειαστεί   για  να παρασκευαστούν τα ποτά. 

 

Κριτήρια βαθμολόγησης γεύσης signature cocktail 
 

 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΡΩΜΑ ΓΕΥΣΗ 

Μέγιστο 10 8 17 

Ελάχιστο 2 1 5 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ από 1 έως 7 

 



                                                                                

                                                              ΠΡΟΙΟΝΣΑ  ΧΟΡΗΓΩΝ  Ε.Μ.Ε  2017 

               

               

                               

-Metaxa 5*                                             -Passoa 
-Metaxa 7*                                             -Remy Martin VSOP 
-Metaxa 12*                                           -Mount Gay Eclipse 
-Metaxa Private Reserve                      -Mount Gay Black Barrel 
-Stolichnaya                                            -Artesano Rum 
-Cointreau                                               -Tςίπουρο Σςιλιλι 
-Jagermeister                                         -Μαςτίχα Ομθρικό
-Molinari                                                 -Μαςτιχόνερο τουπάκθ
-Southern Comfort -Cherry Heering –Batida de coco 
-Buffalo Trace                                        -Mangaroca Cachaca 
-Bulldog                                                  - Fever Tree 
-Gϋvine                                                    -Fabbri syrups/pulps 



                                              
         Artesano Rum                                                                                     Stolichnaya 
 
 
 

                                   
        G ΄VINE   GIN DE FRANCE                                                 MOUNT GAY BARBADOS RUM 
 

                                                  
    HOMERICON MASTIC                                                                BULLDOG LONDON DRY GIN 



                                     
 
 
 
 

                                                                                               
 
PASSOA EXOTIC LIQUEUR                                                                COINTREAU ORANGE LIQUEUR 
 
 

                            



   
 
                              
 
 
                                                                                           

                          
                             JAGERMEISTER                                                              MOLINARI SAMBUKA 
 
                                
                                      
                              
                                 

                                 
 
 
 
 

 
                          

                                                                                  



                                         FABBRI SYRUPS &PULPS    

 
    
                              

                                      

                                  
 
 
 
 

                                         
 
 
 
 

                                 ϋϋΑdd creativity to your bar… 
                                      Use Fabbri  products….¨ 
 



                                        
 

                            
                                             LE BON GOURMET 
                          (www.lebongourmet.gr) Σθλ.: 210 6006693 
                       κ. Καψοκζφαλοσ, email: info@lebongourmet.gr 
 
FINEST CALL  
Ready to Mix 
(Margarita, Pina Colada, Mojito, Cosmopolitan, Bloody Mary,Sour apple) 
 
Fruit puree 
(Strawberry,Rasberry,wild berry,Mango,Passion fruit, White peach,Banana, Pomegranate) 
 
Ready to use 
(Sweet &sour, Lime cordial, 100% lime juice, Grenadine,Blue curacao, Agave syrup) 
 
REAL INFUSED SYRUPS 
(coco real, mango,passion fruit,pineapple,pumpkin, 
blackberry,kiwi,strawberry,raspberry,ginger,amarrena,peach,agave 100%.) 
      
-Rubyred Cranberry Juice 
-Maraschino gourmet (vanilla,mint,classic,) 
 

                                      
 



               
 
 
                                 Tel:2109855310 Fax:2109855312 
                                        www.tsaknakisbros.gr 
 

 
 
 
 
 

      -Cedrata 
      -Ginger Ale 
      -Ginger beer 
      -Ginger 
      -Indian Tonic 
      -Lemonade 

      -Sparkling 
      -Tonic 
      -Elderflower 
      -Chinotto 
      -Cioccolata 

 
 

             

http://www.tsaknakisbros.gr/


 
ORGANIC CANE SUGAR SYRUPS  
 
-Grenadine                                     -Strawberry 
-Mint                                               -Blueberry 
-Lemon                                           -Apple 
-Orange                                          -Passion fruit 
-Red fruits                                      -Peach 
-Orchards fruits                            -Peach -Apricot 
-Cane sugar                                   -Violet 
-Blackcurrant                                -Cherry 
-Anise                                             -Pink Grapefruit 
-Orgeat                                           -Lavender 
-Rasberry                                       - Rose 
-Cranberry-Rasberry                    -Kiwi 
 
 
ORGANIC CANE SUGAR TEA SYRUPS 
 
-Green tea peach syrup 
-Green tea Nanah mint syrup 
-Red tea red fruits syrup 
 
 
ORGANIC CANE SUGAR BARISTA SYRUPS 
 
-Vanilla syrup 
-Caramel syrup 
-Hazelnut syrup 
-Coconut syrup 
   
ORGANIC VEGETABLE JUICES 
-Tomato juice,   carrot juice          



                                  
 

 

MIXER FRUIT PUREES 
 
-Strawberry                           -Prickly pear 
-Mango                                  -Granatina Syrup 
-Peach                                    -Lychee 
-Mandarin                             -Green apple 
-Kiwi                                       -Passion fruit 
-Raspberry                            -Tropical 
-Coconut                               -Cherry 
-Cranberry                            -Papaya 
-Banana                                -Watermelon 
-Pineapple                            -Melon 
-Maracuja                             -Mango carrot 
-Lime                                     -Dragon fruit puree mix 
-Forest fruit 

  
SYRUPS 
-Mint 
-Sweet &Sour mix 
-Cane sugar 
-White sugar 

 
EASY COCKTAIL LINE 
-Margarita mix 
-Mojito mix 
-Sex on the beach mix 
-Cosmopolitan mix 
-Pina colada mix 
 

SPECIALITA 
-Lemon juice 

 
 



 

             
GIFFARD SYRUPS 
-Grenadine                                             -Orgeat                                               -Violette 
-Rose                                                       -Watermelon                                     -Egg white 
-Lime                                                       -Gum                                                   - Bitter concentrate 

-Bubble gum                                          -Cucumber                                           TEA SYRUPS 
-Lemon                                                   -Blue curacao                                    -Green tea & citrus 
-Barbapapa cotton candy                   -Lychee                                               -Chai tea 
-Mint                                                      -Caramel                                             -Earl grey 
-Cranberry                                             -Guava                                                 
-Orange                                                  - Amaretto 
-Pomegranate                                       -Vanilla 
-Acid Lemon                                          -Peach 
-Blackberry                                            - Cinnamon 
-Anis                                                       - Raspberry 
-Fig                                                         -Hazelnut 
-Ice mint                                               -Pink Grapefruit 
-Cherry                                                  - Noix de macadamia 
-Cane sugar                                          -Mojito 
-Melon                                                  -Irish 
-Rhum                                                   -White Chocolate 
-Black chocolate                                 -Strawberry 
-Pear                                                     -Gingerbread 
-Coconut                                              -Kiwi 
-Honey                                                 -Elderflower 
-Passion fruit                                       -Banana 
-Ginger                                                 -Chestnut 
-Mango                                                -Green apple 
-Pistachio                                            -Estragon 
-Blackcurrant                                      -Basil 
-Apricot                                               -Mandarin Biggalet 
-Cherry plum                                      -Sangria 
-BlueBerry                                           -Woodruff                                          



                                   
 

GIFFARD LIQUEURS 
 
-Menthe pastille    (24% abv)                                            -Curacao Triple sec (40% abv) 
-Peppermint pastille (21% abv)                                        -Muroise du val de Loire (18% abv) 
-Mangalore  Indian spices and chili  (40%)                     -Vanille Premium de Madagascar (20%abv) 
-Guignolet d¨angers   (15% abv)                                       -Fleur de Sureau- Elderflower 
-Guignolet Kirsch        (16% abv)                                       -Thym Bigallet    (35% abv) 
-Manzana Verde         (18% abv)                                       -Verneine            (35% abv) 
-Lichi Li                         (18% abv)                                       -China china        (40%abv) 
-Mangue tropic          (18% abv)                                        -Amaretto           (25% abv) 
-Caramel Toffee         (18% abv)                                        -Apricot Brandy (25% abv) 
-Limon Giallo              (25% abv)                                        -Cognac Caramel (25% abv) 
-Abricot du Roussillon (25% abv)                                      -Cognac & almond (40% abv) 
-Banane du Bresil       (25% abv)                                        -Crème de Banane (25% abv) 
-Cassis Noir de Bourgogne (20% abv)                               -Crème de Cacao Brun (25% abv) 
-Ginger of the Indies   (35% abv)                                       -Crème de Cacao blanc (25% abv) 
-Café                               (25% abv)                                      -Grenade(Pomegranate) (16% abv) 
-Cherry Brandy Liqueur (25% abv)                                    -Mandarin           (35% abv) 
-Curacao Bleu                (25% abv)                                     -Marasquin (Maraschino) (25% abv) 
-Green Melon                (20% abv)                                     -Orange Curacao    (25% abv) 
-Noisette (Hazelnut)     (25% abv)                                     -Parfait Amour     (25% abv) 
-Poire William-pear      (25% abv)                                     -Crème de Cassis d¨Αnjou (16% abv) 
-Rhubarbe                      (20% abv)                                     -Crème de Mures                (16% abv) 
-Parfait triple sec          (25% abv)                                     -Crème de Peches               (16% abv) 
-Watermelon                (20% abv)                                      -Crème aux fraises de bois (16% abv) 
-Crème de framboises (16% abv)                                     -Crème de Myrtilles Blueberry (16% abv) 
-Crème de Pamplemousse rose (16% abv)                     -Crème de Cherry                 (16% abv) 
-Crème de passion-Passion fruit (16% abv)                    -Crème de Violette               (16% abv) 
-Crème de Rose            (16% abv)                                      -Cherry Plum                         (16% abv) 
-Crème de Peche de Vigne (16% abv)                              -Crème de Chataigne           (16% abv) 
-Crème de Agrumes-citrus fruit (16% abv) 
 



                                 
 

FUNKIN FRUIT PUREE 
 
- Pure Pour Lemon-Πουρζσ Λεμόνι 
- Mixed Berry Puree-Πουρζσ Ανάμικτα Μοφρα 
-Pure Pour Lime-Πουρζσ Λάιμ 
-Morello Cherry Puree-Πουρζσ Κεράςι 
-Banana Puree-Πουρζσ Μπανάνα 
-Passion Fruit Puree-Πουρζσ Φροφτο του Πάκουσ 
-Blackberry Puree-Πουρζσ Μοφρο 
-Pineapple Puree-Πουρζσ Ανανάσ 
-Blackcurrant Puree-Πουρζσ Φραγκοςτάφυλλο 
-Pomegranate Puree-Πουρζσ Ρόδι 
-Blueberry Puree-Πουρζσ Μφρτιλο 
-Raspberry Puree-Πουρζσ Βατόμουρο 
-Green Apple Puree-Πουρζσ Πράςινο Μιλο 
-Strawberry Puree-Πουρζσ Φράουλα 
-Kiwi Puree-Πουρζσ Ακτινίδιο 
-William Pear Puree-Πουρζσ Αχλάδι 
-Lychee Puree-Πουρζσ Λίτςι 
-White Peach Puree-Πουρζσ Λευ/κο Ροδάκινο 
-Mango Puree-Πουρζσ Μάνγκο 
-Dark Liquid chocolate-οκολάτα Ρευςτι 
 
 

                            
 
 
 



                                              
                        KATEΨΤΓΜΕΝΟΙ ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΤΡΕΔΕ ΦΡΟΤΣΩΝ PONTHIER 
 
 
 
- BLACKCURRANT                                                  -APRICOT 
-BLACK CHERRY                                                     -FIG 
-STRAWBERRY                                                       -CHESTNUT 
-WILD STRAWBERRY                                             -MELON 
-RASPBERRY                                                           -MIRABELLE PLUM 
-MORELLO CHERRY                                               -WATERMELON 
-CRANBERRY                                                          -WHITE PEACH 
-REDCURRANT                                                       - RUBY PEACH 
-MIX RED FRUITS                                                   -PEAR 
-BLACKBERRY                                                         -GREEN APPLE 
-BLUEBERRY                                                           -BERGAMONT 
-PINEAPPLE                                                            -YELLOW LEMON 
-BANANA                                                                -LIME 
-COCONUT                                                             -CALAMANCI 
-EXOTIC FRUITS MIX                                            -MANDARIN 
-PRICKLY PEAR                                                      -ORANGE 
-GUAVA                                                                 -BLOOD ORANGE 
-POMEGRANATE                                                  - PINK GRAPEFRUIT 
-KIWI                                                                      - YUZU 
-LYCHEE                                                                 - BEETROOT 
-MANGO                                                               - YELLOW PEPPER 
-PAPAYA                                                                -RED PEPPER 
-PASSION                                                               - PUMPKIN 
                                                                                -TOMATO 
NO SUGAR PUREE 
-STRAWBERRY 
-RASPBERRY 
-MANGO 
-PASSION 

 



                                                         
 

                               
 
                                         ABEK AE – JET SMOOTHIES (www.avek.gr ) 
                                   Σθλ.:210 2820220 κ. Μανουςίδθσ, email: info@avek.gr 
 
 
 
-“Hausbrandt Gourmet” Coffee Specialty 
Gourmet blend με ποικιλίεσ ονομαςίασ προζλευςθσ από τισ καλφτερεσ φυτείεσ του κόςμου. Σο 
καλφτερο φλυτηάνι espresso που δοκιμάςατε ποτζ! 
 
-“Hausbrandt Academia” 
Coffee Specialty 
Ο καλφτεροσ εκπρόςωποσ του γνιςιου Ιταλικοφ Espresso. Αρχοντικόσ, πλοφςιοσ με ζνα 
άγγιγμα λουλουδιϊν και μία νότα μαφρθσ ςοκολάτασ. 
 
-“Hausbrandt H.H.” 
Classic 
Γεμάτοσ και αρωματικόσ καφζσ που αποπνζει όλθ τθν κουλτοφρα του Ιταλικοφ Espresso. 
Κλαςςικι πολυτζλεια. 
 
-“Hausbrandt Traditional” 
Παραδοςιακό χαρμάνι Espresso με ιςτορία πάνω από 100 χρόνια! 
 
-Hausbrandt Decaffeinato 
Σο χαρακτθριςτικό άρωμα και θ ιςορροπθμζνθ γεφςθ του Espresso Hausbrandt τϊρα και με 
εγγυθμζνο ποςοςτό καφεΐνθσ λιγότερο από 0,1% 
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-Darjeeling Margaret’s Hope: 
Γεμάτο φρουτϊδεσ άρωμα, ιδανικό για το Απόγευμα Από τουσ καλφτερουσ κιπουσ και τθν 
καλφτερθ ποιοτικά περίοδο Ιουνίου / Ιουλίου 
(μαφρο τςάι ονομαςίασ προζλευςθσ) 
 
-English Breakfast: Κλαςικό πρωινό τςάι με γεμάτο ςϊμα και δυνατι γεφςθ. 
 
-Earl Grey Blue Flower: 
Μαφρο τςάι με άρωμα περγαμόντο. (άνκθ μολόχασ, άνκθ καλαμποκιοφ,) 
 
-Chai Tea: Δθμιουργία παλιάσ ινδικισ παράδοςθσ. Φρζςκο και πικάντικο άρωμα. (μαφρο τςάι, 
πιπζρι, κανζλα, κάρδαμο, ginger, γαρίφαλα) 
 
-Vanilla: Μαφρο τςάι με γεφςθ βανίλιασ. (τςάι, κομμάτια βανίλιασ,) 
 
-Japan Sencha:Πράςινο τςαι από ςκοφρο πράςινο, μακρφ φφλλο με τζλεια ιςςοροπθμζνθ 
γεφςθ. 
 
-China Gunpowder: Πράςινο τςάι με μια απαλι νότα ξθρισ γεφςθσ. 
 
-China Jasmine: Πράςινο τςάι με άρωμα από ζνα μπουκζτο άνκθ γιαςεμιοφ 
 
-Rooitea “Cape Town”: Rooitea τςάι με άρωμα από μάνγκο και φροφτα του πάκουσ. (rooitea, 
αρωματ ουςίζσ, ιβίςκοσ, πζταλα τριαντάφυλλου, άνκθ μολόχασ, marigold λουλοφδια) 
 
-Cream Caramel: Rooitea τςάι με κρεμϊδθ γεφςθ καραμζλασ. (rooitea, κομμάτια καραμζλασ, 
άνκθ safflower) 
 
-Apple Ginger: Μίγμα βοτάνων με γεφςθ μιλο και ginger. 
(κομμάτια μιλου, ηαχαρωμζνα κομμάτια papaya ginger, κομμάτια από χαροφπι, πζταλα 
τριαντάφυλλο και φφλλα μοφρων) 
 
-Fruit Melange “Crist”: Γευςτικό φρουτϊδεσ μίγμα με κανζλα και γαρφφαλλο. 
(ιβίςκοσ, πζταλα από τριαντάφυλλο, κομμάτια μιλου, ςταφφλι, ϊριμα μοφρα, αμφγδαλα, 
κανζλα, κομμάτια από ηαχαρωμζνο ανανά – μάνγκο και παπάγια, γαρφφαλλο, φλοφδεσ κίτρου 
,βατόμουρα, μαφρθ ςταφίδα) 
 



-Camillo: Μείγμα βοτάνων με γεφςθ πορτοκαλιοφ. 
(φλοιόσ από μίςχο τριαντάφυλλων, φλοφδεσ από κίτρο, άνκθ χαμομθλιοφ, χλόθ λεμονιϊν, 
άνκθ πορτοκαλιοφ, ιβίςκοσ, μζντα Nana,) 
 
-Fireplace: Μίγμα βοτάνων με γεφςθ κανζλασ. (κομμάτια μιλου, ιβίςκο, φλοιόσ από μίςχο 
τριαντάφυλλων, αμφγδαλα, κανζλα, κομμάτια βανίλιασ).  
 
 
 
 

                                      
                                                    
ΙΡΟΠΙΑ ΓΕΤΕΩΝ DA VINCI GOURMET 
(βανίλια, καραμζλα, φουντοφκι, irish crm, ςοκολάτα, καρφδα, κανζλλα, αμφγδαλο, amaretto, 
πορτοκάλι, mocha αμυγδάλου, butter rum, τιραμιςοφ, macademia, μζντα, φραγκοςτάφυλλο, 
φράουλα, γαλλικι βανίλια, βατόμουρο, κεράςι, μπανάνα, ροδάκινο, φρουτ. lemon-lime, 
φρουτ. 
καρφδα, φρουτ. γρεναδίνθ, φρουτ. ανανάσ, φρουτ. passionfruit, φρουτ. φράουλα, φρουτ. 
raspberry) 
 

 
 
B ravi Smoothies 
• Strawberry 
• Mango 
• Peach 
• Summer Fruits 
• Exotic fruits 
 
 
 

                
 



                                  
                 ΧΡΗΣΟ ΓΚΕΡΣΟ & ΤΙΟΙ Ο.Ε. - Σθλ.: 210.5745069 -210.5771605-        
210.5771604(fax)-6948489001-6907812407 Λζρου 9, Περιςτζρι Αττικισ, Σ.Κ. 12133            
                                                    www.baraddice.gr     
 
 
 
 
Η Baraddice δραςτθριοποιείται ςτθν τροφοδοςία καταςτθμάτων μαηικισ εςτίαςθσ κ με τισ       
λιανικζσ πωλιςεισ ταυτόχρονα απο το 1983.Αυτα τα 33 χρόνια δθμιουργιςαμε άριςτεσ 
ςχζςεισ με τθν Ελλθνικι βιομθχανία και τισ ειςαγωγικζσ εταιρίεσ του χϊρου,ςτοχεφοντασ 
πάντα ςτον εμπλουτιςμό τθσ γκάμασ των προιόντων μασ ,προςφζροντασ ζτςι ςτουσ 
ςυνεργάτεσ μασ άμεςεσ και οικονομικζσ λφςεισ ςτισ ανάγκεσ τουσ.Σροφοδοςία 6 θμερϊν ςε 
μια πλοφςια γκάμα ανω των 1000 κωδικϊν που περιλαμβάνει φρζςκα φροφτα,ξθρό 
πάγο,γάλα,ηάχαρθ,εξειδικευμζνθ ποικιλία χυμϊν και οργανικϊν ποτϊν (rtd drinks),πουρζδεσ 
φροφτων,ςιρόπια,liquors και πολλά άλλα. 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  
 
 
                                               ΣΕΛΙΟ ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΑΕΒΕ 
                                    Ευριπίδου 5, 121 33 ΠΕΡΙΣΕΡΙ ΑΣΣΙΚΗ 
                                                     ΣΗΛ.  210 5772337 
                                                      www.yiannikas.gr 
 
-Φράουλα 
-Βατόμουρο 
-Kαρφδα 
-Passion Fruit 
-Μάνγκο 
-Lime 
-Φροφτα του Δάςουσ 
-Μανταρίνι 
-Λίτςι 
-Ανανάσ 
-Ροδάκινο λευκό 
-Παντηάρι 
-Ρόδι 
-Lemongrass 
-Μαφρο κεράςι 
-Ραβζντι 
-Πράςινο μιλο 
-Κάςτανο – βανίλια 
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