
Autunno - Inverno 2021/22

Χειμωνιάτικες 
νοστιμιές
στην πόρτα σας

Φθινόπωρο - Χειμώνας 2022-23

180 προϊόντα
70 Νέα



aκόμα
πιο δυνατοί
Αυτός ο κατάλογος σχεδιάστηκε με γνώμονα
τις δικές σας απαιτήσεις και προτιμήσεις,
με πολλά καινούργια και τοπικά προϊόντα,
πάντα με τη γνωστή πια κορυφαία ποιότητα bofrost*. 

Επιθυμία μας είναι να είμαστε στο πλευρό σας στην κουζίνα, 
στα ιδιαίτερα δείπνα των μεγάλων περιστάσεων
όπου το μενού είναι πλούσιο και γενναιόδωρο,
καθώς και στα καθημερινά γεύματα,
γιατί ο χρόνος προετοιμασίας είναι σύντομος
και η επιθυμία για νόστιμο φαγητό είναι πάντα έντονη.
Στον κατάλογο μας θα βρείτε υπέροχους μεζέδες, πολλά 
νόστιμα πρώτα πιάτα, πλούσια δεύτερα πιάτα με  άπειρη 
ποικιλία συνοδευτικών, αφράτα παγωτά,
γλυκά και επιδόρπια που θα ικανοποιήσουν όλα τα γούστα.

Όλες οι προτάσεις μας έχουν ένα κοινό συστατικό
που είναι θεμελιώδες για μας, αυτό λέγεται ποιότητα
και είναι η ζωντανή απόδειξη της δέσμευσής μας
για να μπορείτε να επιλέγετε άφοβα
τα καλύτερα τρόφιμα της αρέσκειας σας.
«Ποιότητα» σημaίνει έρευνα, σημαίνει επιλογή
των καλύτερων προμηθευτών, καθώς
και η απόλυτη & ασταμάτητη προσοχή μας
για να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο.

Η bofrost* είναι συνώνυμη της πρακτικότητας
αλλά και δημιουργικότητας: μπορείτε να εμπνευστείτε
από τις συνταγές που προσφέρουμε,
για κάτι γρήγορο και απλό, ή να μετατραπείτε σε σεφ
στην κουζίνα σας, ανακαλύπτοντας νέους συνδυασμούς
με πρωτότυπες γεύσεις, για ξεχωριστές στιγμές
που θα προσφέρουν χαρά σε εσάς και στην παρέα σας. 

Σας προσκαλούμε στο τραπέζι μας, καθίστε αναπαυτικά
και απολαύστε με μεράκι αυτό το νέο… ραντεβού!

Σαρώστε τον κωδικό QR
για να επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα μας.

www.bofrost.gr



Ποιότητα στη παραγωγή και στην Διανομή!
Τα προϊόντα της bofrost* προέρχονται από ελεγχόμενες και εγγυημένες καλλιέργειες σε 32 χώρες του κόσμου
και καταψύχονται άμεσα έτσι ώστε να φτάσουν σε εσάς με όσο το δυνατόν περισσότερες βιταμίνες
και θρεπτικά συστατικά, κάτι που μόνο η κατάψυξη μπορεί να εξασφαλίσει. Βάλτε στο τραπέζι σας ποιότητα,
γεύση και θρεπτικότητα! Από την στιγμή της παραγωγής μέχρι την παράδοση στο σπίτι σας
η bofrost δεν διακόπτει ποτέ την «πολύτιμη αλυσίδα της ψύξης».

Η Διαχείριση Ποιότητας της bofrost* Ιnternational αποτελείται από τις πιστοποιήσεις των Συστημάτων 
Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων FSSC 22000 και IFS FOOD 6 (International Food Standards - Διεθνή Πρότυπα 
Τροφίμων). Αυτά τα διεθνή πρότυπα είναι τα σημεία αναφοράς για την ορθή διαχείριση των προϊόντων,
την παραγωγή και διανομή τους, αλλά πάνω από όλα για το σωστό και δραστικό έλεγχο σε επίπεδο υγιεινής
και ασφάλειας.

                     Γνωρίζετε τι είναι η “αλυσίδα ψύξης” και πόσο σημαντική είναι;

Η “αλυσίδα ψύξης” αναφέρεται στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται από την παραγωγή
ενός κατεψυγμένου προϊόντος μέχρι την παράδοση του στον τελικό καταναλωτή, σε θερμοκρασία στην οποία
δεν κινδυνεύει το προϊόν να αποψυχθεί και να υποστεί αλλοιώσεις. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ασφάλειας 
των τροφίμων bofrost* είναι η διατήρηση της “αλυσίδα ψύξης” έτσι ώστε να παραμένει αναλλοίωτη η ποιότητα 
των προϊόντων μας. Η διανομή των προϊόντων μας πραγματοποιείται με ιδιόκτητα φορτηγά καταψύκτες, στα 
οποία η θερμοκρασία παραμένει πάντοτε χαμηλότερη από -18°C. Είμαστε οι μόνοι που ερχόμαστε κατ’ ευθείαν 
στο σπίτι σας και έτσι μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι δεν διακόπτεται ποτέ η πολύτιμη “αλυσίδα ψύξης”.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 21:00,
είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για παραγγελίες, πληροφορίες και παραδόσεις.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
Δωρεάν παράδοση στο σπίτι από τις 09:00- 18:00.

EΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ελάχιστο ύψος παραγγελίας 15 €.
Μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά ή πιστωτική κάρτα (κατόπιν ενημέρωσης κατά την παραγγελία σας)

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ
Το site μας www.bofrost.gr είναι στην διάθεσή σας 24 ώρες για να το επισκεφτείτε
και να κάνετε την παραγγελία σας όποτε θέλετε.
Ακολουθήστε μας στο Facebook το Instagram και το YouTube και ανακαλύψτε όλο τον μαγικό κόσμο της bofrost*.

Καλέστε μας τώρα στο 211 10 80 300



06

24

19

10

32 40

44

48



Περιεχόμενα
06
10
18
19
24
26
32
40
44
48
54
60

Παγωτά
Λαχανικά
My life
Veggie 
Πατάτες
Ψάρια - Θαλασσινά
Κρέας - Πουλερικά
Πίτσες - Snack
Πίτες
Ταξίδι στον κόσμο 
Έτοιμα πιάτα
Γλυκά

18

26

6154
Επεξήγηση συμβόλων

Φριτέζα αέρα ΤοστιέραΦριτέζα

ΑπόψυξηΧύτρα

Φούρνος

Τηγάνι

Μικροκύματα

Κατσαρόλα

Τηγάνι γκριλ Γκριλ

Φούρνος αέρα

Σειρά χορτοφαγικών
σπεσιαλιτέ 

αφιερωμένη σε όσους
ακολουθούν χορτοφαγική

ή/και vegan διατροφή.
Προϊόντα

χωρίς γλουτένη



5009 Παγωτό Κρέμα Τιραμισού
Μια από τις κατ’ εξοχήν γεύσεις του ιταλικού παγωτού.
Αφράτο παγωτό που διαφοροποιείται για την εξαιρετική κρέμα κακάο και καφέ.

| 1300 ml. | 7,85 € | Τιμή λίτρου: 6,04 € |

5034 Kρέμα “Στρατσιατέλα”
Λαχταριστό παγωτό κρέμα,
με κομματάκια σοκολάτας και κακάο,
τρίμματα σοκολάτας και σιρόπι κακάο.
Αυθεντική ιταλική απόλαυση. 

| 1300 ml. | 7,65 € | Τιμή λίτρου: 5,88 € |

5005 Βανίλια Bourbon 
Η αυθεντική γεύση της βανίλιας bourbon τώρα σε 
ένα νέο μοναδικό και πλούσιο παγωτό από κρέμα 
γάλακτος, με πραγματική βανίλια που προέρχεται από 
το εσωτερικό των σκούρων λοβών βανίλιας.

| 1500 ml. | 8,35 € | Τιμή λίτρου: 5,60 € |



 Παγωτά  7

5015 Γιαούρτι με φρούτα του δάσους 
Μια απερίγραπτη κρεμώδης γεύση σε αυτό το αφράτο παγωτό
με γιαούρτι και μούρα, πλούσιο σε βατόμουρα, σμέουρα και φράουλες
σε ένα βολικό διαφανές δοχείο.

| 1300 ml. | 7,85 € | Τιμή λίτρου: 6,04 €

068 Μίνι Πραλίνες Βανίλια Bourbon 
Απολαυστικές μπουκίτσες με
κρεμώδες παγωτό βανίλια “bourbon”
και τραγανή επικάλυψη κακάο.
Συσκευασμένα σε 6 κουτάκια των 10 τεμαχίων,
ιδανικά για την παρέα σας ή για να συνοδεύστε 
τον απογευματινό σας καφέ.

| 60 τεμ. | 600 ml | 8,90 € | Τιμή τεμαχίου: 0,15 € |

15114 Μιλφέιγ Bανίλιας
Η νοστιμιά των απαλών κυμάτων παγωτού με γεύση
βανίλιας συναντά τα νόστιμα και τραγανά φύλλα κaκάο. 
Εμπλουτίστε την επιφάνεια
αυτού του εκλεπτυσμένου παγωτού με ακόμη
περισσότερο κακάο, θα το αγαπήσουν οι ενήλικες
και θα το λατρέψουν τα παιδιά.

| 1000 ml. | 6,95 € |



5053 Μίνι Χωνάκια
Xωνάκια με παγωτό βανίλια, 
επικάλυψη με γλάσο κακάο και 
τριμμένα αμαρέτι. Αποτελείται από 20 
παγωτίνια, για κέρασμα ή απλά για
τη δική σας και μόνο ευχαρίστηση! 

| 20 τεμ. | 500 ml. | 9,65 € |
| Τιμή τεμαχίου: 0,48 € |

5077 Μίνι ξυλάκια 4 γεύσεων
Κρεμώδη μίνι ξυλάκια σε 4 διαφορετικές 
γεύσεις: σοκολάτα γάλακτος, μαύρη 
σοκολάτα, λευκή σοκολάτα και σοκολάτα 
γάλακτος με αμύγδαλα, γεμισμένα με 
κρεμώδες παγωτό βανίλια bourbon.
Για απολαυστικές στιγμές χαλάρωσης.

| 12 τεμ. | 600 ml. | 7,75 € |
| Τιμή τεμαχίου: 0,65 € |

5071 Παγωτοδαχτυλάκια
Παγωτό ξυλάκι με γεύση βανίλιας 
και επικάλυψη από γλάσο κακάο σε 
μια μεγάλη συσκευασία 40 τεμαχίων. 
Ιδανικά για παιδικά πάρτι αλλά και για 
όσους θέλουν να αντισταθούν στον 
πειρασμό ενός μεγάλου παγωτού.

| 40 τεμ. | 1680 ml. | 13,35 € |
| Τιμή τεμαχίου: 0,33 € |

2152 Big Classic
Μια έκρηξη αισθήσεων με κάθε δαγκωματιά
σε αυτό το απίστευτο ξυλάκι σοκολάτας.
Το παγωτό σοκολάτας συναντά το παγωτό βανίλια
με κακάο επικαλυμμένα με τραγανή σοκολάτα γάλακτος 
και κομματάκια κόκκων κακάο.

| 6 τεμ. | 720 ml. | 7,95 € | Τιμή τεμ.: 1,33 € |

9013 Ξυλάκι bo*black
Γέμιση από λαχταριστό παγωτό κρέμα γάλακτος, 
με επικάλυψη από τραγανό γλάσο κακάο, που θα 
σας κάνει να το λατρέψετε από την πρώτη κιόλας 
μπουκιά. Γεύση κλασική, διαχρονική και αγαπημένη 
για μικρούς και μεγάλους. Χωρίς γλουτένη. 

| 12 τεμ. | 840 ml.  | 8,35 € | Τιμή τεμ.: 0,70 € |



15060 Πύραυλος Κρέμα Γάλακτος-Κακάο
Ένα κρεμώδες παγωτό στον κλασικό
και πάντα αγαπημένο συνδυασμό
κρέμας και κακάο, εμπλουτισμένο με τραγανό 
φουντούκι και νόστιμο κακάο.
Ιδανική απόλαυση για κάθε στιγμή της ημέρας.

| 4 τεμ. | 480ml. | 3,90 € | Τιμή τεμαχίου: 0,98 € |

17001 Χωνάκια κρέμας και σοκολάτας
6 μίνι παγωτά χωνάκια με γεύση κρέμας
και 6 μίνι παγωτά χωνάκια με γεύση σοκολάτας, 
με κακάο και τραγανή φρυγανισμένη ψίχα φουντουκιού.
Το μικρό τους σχήμα τα καθιστά ιδανικά 
για οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.  

| 12 τεμ. | 336 ml | 6,50 € | Τιμή τεμαχίου: 0,54 € |

9012 Μπισκότα
κρέμα-κακάο
Αφράτα μπισκότα, γεμιστά
με λαχταριστό παγωτό με γεύση κρέμα 
γάλακτος και κακάο.
Ένα απίθανο σάντουϊτς παγωτό
που αρέσει σε όλους!

| 16 τεμ. | 1280 ml.  | 10,35 € |
| Τιμή τεμαχίου: 0,65 € |

 Παγωτά  9

5127 Σάντουϊτς
Νοστιμότατο παγωτό 
stracciatella ανάμεσα
σε δύο υπέροχα μπισκότα, 
εμπλουτισμένο με δελεαστικά 
κομματάκια σοκολάτας. 

| 12 τεμ. | 1140 ml | 8,95 € |
| Τιμή τεμαχίου: 0,75 €



5784 Κροκέτες λαχανικών
Ένα ορεκτικό σνακ ή ένα πρωτότυπο συνοδευτικό, 
πλούσιο σε καρότα, πατάτες, καλαμπόκι, αρακά
και μπρόκολο, παναρισμένο σε τραγανή φρυγανιά.
Μια νοστιμιά που αγαπιέται αμέσως
από μικρούς και μεγάλους.

  | 450 γρ. | 5,85 € | Τιμή κιλού: 13,00 € |

9242 Αρακάς
πολύ λεπτός
Η ξεχωριστή γεύση του λεπτού 
αρακά τον κάνει τόσο λαχταριστό 
που μπορείτε να τον δοκιμάσετε 
γαρνιρισμένο μόνο με ελαιόλαδο. 
Προσθέστε προσούτο, φιλετάκια 
κοτόπουλου ή χταπόδι.

   | 1200 γρ. | 5,90 € | 
| Τιμή κιλού: 4,92 € |

9247 Αρακάς
πολύ λεπτός - γλυκός
Αρακάς πολύ λεπτός, τρυφερός
και γλυκός, από την μοναδική ποικιλία 
που μόνο η bofrost* εξασφάλισε
για εσάς, σε πρακτική συσκευασία
των 1200 γρ.

   | 1200 γρ. | 6,65 € |
| Τιμή κιλού: 5,54 € |

5706 Αρακάς λεπτός
O γνωστός και μοναδικός
σε ποιότητα αρακάς bofrost*.
Σε οικογενειακή συσκευασία 2 Kg. 
Ετοιμάζεται μέσα σε λίγα λεπτά. 
Αγαπητός από μικρούς και μεγάλους.

   | 2000 γρ. | 10,05 € |
| Τιμή κιλού: 5,03 € |



Λαχανικά 11

15728 Καρδιές αγκινάρας σε κομμάτια
Από τις πιο φρέσκες αγκινάρες μέχρι τις πιο τρυφερές 
φέτες, ιδανικές για την προετοιμασία ριζότο και 
γκουρμέ πιάτων ζυμαρικών, ή για ένα πλούσιο 
συνοδευτικό για πιάτα κρέατος και ψαριού.

   | 750 γρ. | 8,90 € 
| Τιμή κιλού: 11,87 € |

5786 Μανιτάρια σε φέτες
Φρεσκοκατεψυγμένα ζουμερά μανιτάρια, όλο 
νοστιμιά και θρεπτικότητα, ήδη κομμένα σε φέτες, 
για να ετοιμάσετε πολλά εύγεστα πιάτα. Απλά 
αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη.

 | 1000 γρ. | 5,90 € |

5730 Ποικιλία μανιταριών
Μανιτάρια διαφόρων ποικιλιών,
από όλο τον κόσμο. Νόστιμα, τρυφερά και καθαρισμένα, 
για να συνοδεύσετε τα πιάτα σας.

  | 600 γρ. | 6,60 € | Τιμή κιλού: 11,00 € |

15727 Ολόκληρες Καρδιές Αγκινάρας
Τρυφερές και γευστικές, έχουν συλλεχθεί
και καταψυχθεί στην καλύτερη εποχή τους.
Συνδυάστε τις με τον τρυφερό αρακά μας.

   | 600 γρ. | 10,15 € |
| Τιμή κιλού: 16,92 € |



15701 Αρακάς πολύ λεπτός
O γνωστός και μοναδικός σε ποιότητα αρακάς bofrost*. 
Σε συσκευασία 450 γρ. Ετοιμάζεται μέσα σε λίγα λεπτά. 
Ιδιαίτερα αγαπητός στα παιδιά.

   | 450 γρ. | 2,90 € | Τιμή κιλού: 6,44 € |

15715 Λαχανάκια Βρυξελλών
Νόστιμα λαχανάκια Βρυξελλών
που ετοιμάζονται γρήγορα και εύκολα.
Ιδανικά για να συνοδεύσετε
το κρέας και το ψάρι σας.

  | 450 γρ. | 2,90 € |
| Τιμή κιλού: 6,44 € |

15719 Ρεβίθια
Θρεπτικά και νόστιμα, έτοιμα για 
να τα ετοιμάσετε όπως σας αρέσει. 
Παραδοσιακή ρεβιθόσουπα, σαλάτες,
με κόκκινη σάλτσα και όχι μόνο…
Δεν χρειάζονται μούλιασμα.

   | 400 γρ. | 2,90 € |
| Τιμή κιλού: 6,25 € |

15757 Καρότα σε ροδέλες
Μια εξαιρετική ποιότητα καρότου με 
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη 
από την Ιταλία. Τα προσφέρουμε 
ήδη κομμένα σε βολικές ροδέλες, 
ιδανικά να συνοδεύσουν όλα τα 
κυρίως πιάτα σας. Θα αγαπήσετε τη 
χαρακτηριστική γλυκιά γεύση τους.

  | 450 γρ. | 2,90 € |
| Τιμή κιλού: 6,44 € |



13

1712 Μιξ μπρόκολο - κουνουπίδι - καρότο
Μείγμα λαχανικών με λεπτά μπουκετάκια μπρόκολου
και κουνουπιδιού, καθώς και κομμάτια κίτρινου και κόκκινου 
καρότου. Σας προτείνουμε να το δοκιμάσετε με βούτυρο!
Μοιράζεται εύκολα σε μερίδες.

  | 400 γρ. | 3,20 € | Τιμή κιλού: 8,00 € |

Λαχανικά 13

15704 Σπανάκι σε κύβους
Τρυφερά φύλλα σπανακιού 
συσκευασμένα σε κύβους,
έτοιμα σε λίγα λεπτά
για την δική σας απόλαυση.

   | 450 γρ. | 2,90 € |
| Τιμή κιλού: 6,44 € |

15707 Μανιτάρια σε φέτες
Καθαρισμένα και κομμένα μανιτάρια σε 
φέτες, μπορούν να ετοιμαστούν σε 10 
λεπτά χωρίς απόψυξη, σοταρισμένα σε 
ένα τηγάνι με λίγο λάδι, σκόρδο
και μαϊντανό.

 | 350 γρ. |2,90 € |
| Τιμή κιλού: 8,29 € |

9091 Πουρές πατάτας
Η κρεμώδης και απίστευτη γεύση 
του πουρέ μας προέρχεται μόνο από 
απλά και ποιοτικά υλικά όπως πατάτες, 
βούτυρο και γάλα.Πρακτική συσκευασία 
σε μικρούς κυλίνδρους για να τον 
ετοιμάσετε σε 5 λεπτά μόνο

  | 450 γρ. | 2,90 € |
| Τιμή κιλού: 6,44 € |



15750 Αβοκάντο
Χωρίς ταλαιπωρία και με μια απλή απόψυξη,
θα έχετε καθαρισμένο αβοκάντο σε μικρά κυβάκια 
για να φτιάξετε δροσερές σαλάτες, μεξικάνικες 
συνταγές, φρουτοσαλάτες ή smoothies! 

 | 250 γρ. | 4,95 € | Τιμή κιλού: 19,80 € |

5705 Ρώσικη Σαλάτα
Η πολύχρωμη ποικιλία από αρακά, κομμένες πατάτες
και καρότα για να ετοιμάσετε τη δική σας ρώσικη σαλάτα
ή γαρνιτούρα για τα πιάτα σας! Είναι ήδη προβρασμένα
για ευκολότερη προετοιμασία.

  | 1000 γρ. | 4,45 € |

5704 Φασόλια χάνδρες
Ένα τέλειο προϊόν
για να ετοιμάσετε τα
πιο νόστιμα πιάτα.
Συνδυάζεται αρμονικά με κρεατικά και 
πουλερικά, 
όπως κοτόπουλο ή μοσχαράκι, σε 
πλούσια κόκκινη σάλτσα.

 | 1000 γρ. | 4,85 € |

5742 Μείγμα από
ψιλοκομμένα λαχανικά
Ποικιλία από κρεμμύδι, καρότο
και σέλινο, ψιλοκομμένα σε κύβους,
που θα προσθέσει γεύση στα φαγητά 
σας. Ιδανική για τσιγάρισμα
ή για περισσότερη γεύση
σε κόκκινες ή άσπρες σάλτσες.

  | 500 γρ. | 2,95 € |
| Τιμή κιλού: 5,90 € |

5719 Φασολάκια
πολύ τρυφερά
Πολύ τρυφερά φασολάκια,
έτοιμα σε λίγα λεπτά. Ιδανικά
για να τα βράσετε και να ετοιμάσετε 
μια απολαυστική σαλάτα, αλλά
και κλασικά αγαπημένα λαδερά. 

  | 1000 γρ. | 5,00 € |



5723 Καροτάκια
Καθαρισμένα καροτάκια,
ιδανικά για γαρνιτούρα. 
Σοτάρονται στο τηγάνι με κρεμμύδια 
και βούτυρο ή απλώς βράζονται. 
Υγιεινή διατροφή για μικρούς
και μεγάλους.

  | 1000 γρ. | 4,70 € |

5727 Κομμένο κρεμμύδι
Γλιτώστε δάκρυα και χρησιμοποιήστε 
το κρεμμύδι, κομμένο & έτοιμο, για να 
φτιάξετε τις σάλτσες και τα φαγητά σας, 
πρακτικά και γρήγορα.

  | 500 γρ. | 2,75 € |
| Τιμή κιλού: 5,50 € |

5733 Κουκιά
Τρυφερά χλωρά κουκιά, καθαρισμένα
και ζεματισμένα, για να τα μαγειρέψετε λαδερά
με άνηθο και κρεμμυδάκι, ή για να τα βράσετε
και να ετοιμάσετε κρύες σαλάτες.

   | 1000 γρ. | 6,25 € |

5736 Μπρόκολα
Νόστιμη και ιδανική «γαρνιτούρα»
για τα κυρίως πιάτα σας. 
Είναι κατεψυγμένα ξεχωριστά (IQF)
κι έτσι τα χωρίζετε πιο εύκολα σε μερίδες.

   | 750 γρ. | 4,95 € | Τιμή κιλού: 6,60 € |
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11762 Ποικιλία 3 Πιπεριές
Πολύχρωμες πιπεριές σε κομματάκια.
Αποψύξτε τις και ετοιμάστε φρέσκιες 
σαλάτες, ομελέτες, σάλτσες για τα 
ζυμαρικά σας ή ακόμα και για πιάτα 
ασιατικής κουζίνας.

 | 1000 γρ.  | 6,85 € |



15749 Κολοκυθάκια σχάρας σε ροδέλες 
Κολοκυθάκια προτεμαχισμένα σε φέτες και ψημένα 
στη σχάρα. Ιδανικό ως συνοδευτικό πιάτο, αλλά και ως 
συστατικό για τις συνταγές σας.

 | 600 γρ. | 5,90 € | Τιμή κιλού: 9,83 € |

5744 Μελιτζάνες ψητές
Προψημένες στο γκριλ, κάτι που θα σας διευκολύνει
στο να ετοιμάσετε πιο γρήγορα νόστιμα πιάτα
όπως παραδοσιακό μουσακά, τηγανητές με κουρκούτι
ή γαρνιρισμένες με κιμά και μπεσαμέλ.

  | 600 γρ. | 5,75 € | Τιμή κιλού: 9,58€ |

15742 Πράσινα Σπαράγγια
Τρυφερά και γευστικά πράσινα καθαρισμένα σπαράγγια 
για να ετοιμάσετε γκουρμέ πιάτα και όχι μόνο!
Αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη και ετοιμάστε ωραίες 
και ξεχωριστές σπεσιαλιτέ.

  | 300 γρ. | 5,90 € | Τιμή κιλού: 19,67 € |



9325 Βασιλικός
Η bofrost* σας προσφέρει ολόφρεσκο κατεψυγμένο 

βασιλικό, σε πρακτική συσκευασία, για μοναδικό
άρωμα στις σάλτσες al pesto και όχι μόνο.

 | 50 γρ. | 2,15 € | Τιμή κιλού: 43,00 € |

9322 Μαϊντανός
Μυρωδάτος μαϊντανός, καθαρισμένος και ψιλοκομμένος,
σε πρακτική συσκευασία για ευκολότερη δοσολογία.
Ετοιμάστε τα πιο νόστιμα πιάτα.

 | 75 γρ. | 2,15 € | Τιμή κιλού: 28,67 € |
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9243 Σπανάκι σε φύλλα
Χάρη σε μια μοναδική καινοτόμα μέθοδο επεξεργασίας 
κρατάμε ολόκληρα και ατόφια τα φύλλα από το 
σπανάκι, διατηρώντας έτσι τη γεύση και τα θρεπτικά 
συστατικά του. Είναι διαμορφωμένα σε μερίδες, 
τοποθετημένα ομοιόμορφα το ένα πάνω στο άλλο.

   | 1400 γρ. | 6,60 € | Τιμή κιλού: 4,71 € |

0726 Καλαμπόκι
Καλαμπόκι μοναδικής ποιότητας και γλυκύτητας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν γαρνιτούρα στο φαγητό σας, 
αλλά και να κάνει ακόμη πιο πλούσια μια σαλάτα λαχανικών.

  | 1000 γρ.  | 5,90 € |



15735 Μενταγιόν με Κινόα 
Κροκέτες κινόα σε σχήμα μενταγιόν που δημιουργούν
μια μικρή έκρηξη γεύσεων στον ουρανίσκο.
Ένα πρωτότυπο σνακ για μια διαφορετική
και υγιεινή γεύση, για μπουφέ ή για το τραπέζι σας.

  | 6 τεμ. | 450 γρ. | 5,90 € |
| Τιμή τεμαχίου: 13,11 € |

15176 Κους Kους με Λαχανικά Veggie
Το παραδοσιακό πιάτο της Βόρειας Αφρικής με σιμιγδάλι σκληρού σίτου
στην τυπική συνταγή με λαχανικά και όσπρια.
Μια ιδανική πρόταση για όσους θέλουν ν ’ακολουθήσουν χορτοφαγική διατροφή. 
Με ρεβίθια, πιπεριές ψητές, αρακά, μελιτζάνες, κολοκυθάκια, καρότα,
ήδη μαγειρεμένο και ελαφρά καρυκευμένο.

  | 600 γρ. | 6,25 € | Τιμή τεμαχίου: 10,42 € |

15756 Μπιφτέκια λαχανικών
με κουκιά, κινόα και κουρκουμά
Ο συνδυασμός από κουκιά, ρεβίθια και κινόα 
μεταμορφώνουν αυτά τα μπιφτέκια σε μια μικρή αποκάλυψη 
για τον ουρανίσκο. Απολαύστε τα σαν κυρίως πιάτο με 
σαλάτα ή σαν σνακ και φέρτε νέες γεύσεις στο τραπέζι σας.

  | 4 τεμ. | 400 γρ. | 6,80 € |
| Τιμή τεμαχίου: 17,00 € |
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17184 Παέγια Veggie
Μια φιέστα χρωμάτων σε αυτή τη νόστιμη
και πλούσια χορτοφαγική παέγια από μακρόσπορο
και κόκκινο ρύζι, με πολλά λαχανικά,
όπως ψητά κολοκυθάκια και μελιτζάνες, ντομάτες, 
πιπεριές, “Cipolla rossa di Tropea Calabria IGP”,
ρεβίθια, φασόλια και φασόλια σόγιας.
Μπορείτε επίσης να το εμπλουτίσετε με γαρίδες, 
κοτόπουλο ή τυρί για να το κάνετε ακόμα πιο νόστιμο.

 | 1000 γρ. | 8,95 €
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7815 Κολοκυθοκεφτέδες σε στικς
Οι κολοκυθοκεφτέδες σε στικ είναι το απόλυτο ελληνικό σνακ που δεν πρέπει
να λείπει από κανένα τραπέζι. Τραγανοί και αρωματικοί,
έτοιμοι σε 4 μόλις λεπτά για να εκπλήξουν εσάς και τους καλεσμένους σας.
Ιδανικοί για ορεκτικό, finger food αλλά και για σάντουιτς και σαλάτες.

  | 20 τεμ. | 500 γρ. | 7,95 € | Τιμή κιλού: 15,90 € |



15777 Τρίο φασολιών με κόκκινο κρεμμύδι Καλαβρίας “IGP Tropea”
Γευστικότατο μείγμα φασολιών μαύρων και κανελίνι, με τα περίφημα κόκκινα κρεμμύδια της περιοχής Tropea
της Καλαβρίας. Μπορείτε να το ετοιμάσετε σε μόλις 6 λεπτά σε ένα τηγάνι με λίγο λάδι και κομμάτια φέτας,
ή προσθέτοντας ντομάτα για να δημιουργήσετε νόστιμα υλικά για τη γέμιση των fajitas σας.
Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Αποτελεί μια εναλλακτική πηγή πρωτεϊνών.

  | 700 γρ. | 4,95 € | Τιμή κιλού: 7,07 € |

7818 Τοματοκεφτέδες 
Παραδοσιακοί τοματοκεφτέδες 
Σαντορίνης φτιαγμένοι με την 
αυθεντική συνταγή. Ανακαλύψτε τον 
συνδυασμό της φρέσκιας ελληνικής 
ποικιλίας τομάτας με τα αρωματικά της 
συνταγής σε ένα προϊόν με χειροποίητη 
όψη. Ιδανικά ως ορεκτικό αλλά και σε 
πρωτότυπα σάντουϊτς και mini burgers.

 | 12 τεμ. | 420 γρ. | 7,60 € 
| Τιμή τεμαχίου: 0,63 € |
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0793 Ρύζι Basmati με Λαχανικά
Δοκιμάστε το αρωματικό ρύζι basmati,
αρμονικά συνδυασμένο με ποικιλία ζουμερών λαχανικών 
και λαχταριστό βούτυρο. Συνοδεύει τέλεια ψάρια, 
κρεατικά και τα εξωτικά γεύματα bofrost*,
αλλά αποτελεί και από μόνο του ένα τέλειο πιάτο.

  | 1000 γρ. | 8,10 €|

0789 Ποικιλία Λαχανικών με Ρύζι
Δοκιμάστε ένα πλήρες και εύγευστο πιάτο
με ρύζι, άγριο ρύζι, ηλιόσπορο,
καθώς και άνθη μπρόκολου, μανιτάρια,
κόκκινη πιπεριά και καλαμπόκι.
Ένας μοναδικός συνδυασμός που θα σας ξετρελάνει.

  | 1000 γρ. | 8,10 €

1211 Mπιφτέκια Λαχανικών
Μια χορτοφαγική εναλλακτική λύση με τα νόστιμα μπιφτέκια 
λαχανικών μας. Με καρότα, παστινάκι, αρακά, μπρόκολο ρομανέσκο, 
καλαμπόκι και κρεμμύδια, μπορείτε να τα ετοιμάσετε γρήγορα 
και εύκολα στο φούρνο ή στο τηγάνι και να τα σερβίρετε σε έναν 
μπουφέ ή σαν κυρίως πιάτο μαζί με πλούσια σαλάτα.

  | 6 τεμ. | 720 γρ. | 8,95 € | Τιμή κιλού: 12,43 € |

11496 Φαλάφελ
Χορτοφαγικά φαλάφελ φτιαγμένα
με ανατολίτικα μπαχαρικά όπως κόλιανδρο και κύμινο.
Νόστιμες κροκέτες από ρεβίθι για
ένα απολαυστικό σνακ για όλες τις εποχές.
Το συνοδεύετε με ένα δροσιστικό ντιπ γιαουρτιού.

  | 500 γρ. | 8,90 € | Τιμή κιλού: 17,80 € |
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15776 Burger BeYou
Ένα νέο χορτοφαγικό βίγκαν (vegan) μπιφτέκι από πρωτεΐνη σιταριού και μπιζέλια,
χωρίς καθόλου κρέας, αλλά με όλα τα χαρακτηριστικά του: σχήμα, γεύση, χρώμα και άρωμα.
Θα ανακαλύψετε ότι δεν χρειάζεστε κρέας για να έχετε ένα σάντουιτς με εκρηκτική γεύση που σας κερδίζει
από την πρώτη μπουκιά. Δοκιμάστε το για να το πιστέψετε.
Προμαγειρεμένο, ετοιμάστε το γρήγορα στο τηγάνι και αφήστε το να σας εκπλήξει.

  | 400 γρ. | 6,95 € | Τιμή κιλού: 17,38 € |
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5658 Πατάτες κυδωνάτες 
Ιδανικές για ψητά και άλλες σπιτικές σπεσιαλιτέ,
au naturel, για να καρυκεύσετε
και να εμπλουτίσετε
τα πιάτα σας όπως επιθυμείτε.
Με τη μαλακή και νόστιμη υφή τους,
ετοιμάστε τις στο φούρνο ή στο τηγάνι.

  | 1000 γρ. | 4,70 € |

5665 Πατάτες “Duchessa”
Απίστευτα νόστιμες και πρωτότυπες
με το κομψό φουντωτό σχήμα τους, οι πατάτες 
«Duchessa» είναι ιδανικές για να γαρνίρετε τα κυρίως 
πιάτα σας με εντυπωσιακό τρόπο.

 | 1000 γρ. | 6,60 € |

5696 Φωλιές πατάτας με ζαμπόν-μοτσαρέλα
Τραγανές φωλιές από χρυσαφένιες πατάτες,γεμιστές με 
πλούσια μοτσαρέλα και ζαμπόν. Ετοιμάζονται στον φούρνο 
ή στο τηγάνι, εύκολα και γρήγορα. 

  | 20 τεμ. περ. | 700 γρ. | 6,85 € |
| Τιμή κιλού: 9,79 € |

3389 Κροκέτες φούρνου 
Φτιαγμένες από πατάτες, όπως οι σπιτικές,
είναι ταυτόχρονα τραγανές και αφράτες.
Ιδανικές για να συνοδεύσουν κυρίως πιάτα
ή ως ορεκτικό σνακ για τα απεριτίφ σaς.

  | 1000 γρ. | 6,50 € |



5660 Πατάτες Steak House
Οι δημοφιλέστατες πατάτες
με το ιδιαίτερο σχήμα, διαφορετικό
από το συνηθισμένο. 
Tαιριάζουν απόλυτα με χάμπουργκερ... 
και φυσικά με μαγιονέζα και κέτσαπ. 

   | 1000 γρ. | 5,60 € | 

5661 Πατάτες “Ziggy”
Μοναδικές «κατσαρές» πατάτες
που μπορείτε να τις φτιάχνετε
και στο φούρνο.
Θα τις αγαπήσουν ιδιαίτερα
οι μικροί μας φίλοι.

    | 1000 γρ. | 3,90 € |
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5694 Έτοιμος πουρές πατάτας 
Οι πατάτες, το γάλα, το βούτυρο
και το αλάτι είναι απλά και αγνά υλικά, 
τα οποία σας δίνουν έναν εξαιρετικά 
κρεμώδη έτοιμο πουρέ πατάτας.

   | 1100 γρ. | 5,70 € |
| Τιμή κιλού: 5,18 € |

5655 Προτηγανισμένες πατάτες
Προτηγανισμένες πατάτες πρώτης ποιότητας.
Έτοιμες σε ένα λεπτό στο τηγάνι ή στη φριτέζα. 
Συνοδεύουν τέλεια τα κρέατα, τα ψάρια,
όπως και τα λαχανικά της bofrost*.

   | 1000 γρ. | 3,60 € |

5669 Σπιτικά Ροστίνι
Μικρές τηγανίτες από διαλεγμένες πατάτες
με σπιτική γεύση. Ετοιμάζονται γρήγορα
στο φούρνο, στο τηγάνι ή ακόμα και στη σχάρα.
Κατάλληλα για το γιορτινό τραπέζι ή για πρόχειρο σνακ. 

   | 600 γρ. | 3,85 € | Τιμή κιλού: 6,42 € |



5508 Κακαβιά «Cacciucco»
Μια πλούσια συνταγή με θαλασσινά, σουπιές, ζουμερό 
μπακαλιάρο Ειρηνικού, πλούσιο σε γαρίδες, αρωματισμένη με 
ντομάτα, κρεμμύδι, μαϊντανό
και λευκό κρασί. Σερβίρεται με ζεστά κρουτόν. 

 | 750 γρ. | 11,95 € | Τιμή κιλού: 15,93 € |

0464 Μαυροπολλάκιος σε Χυλό
Ήδη φιλεταρισμένα, νόστιμα και ζουμερά, βουτηγμένα σε χυλό
τα φιλέτα μαυροπολλάκιου θα σας εντυπωσιάσουν
σε ένα απολαυστικό και διαφορετικό γεύμα με την οικογένεια σας. 
Συνοδεύονται άριστα με τον αρακά μας ή με πατάτες “Ziggy”! 

  | 1000 γρ. | 17,50 € |

1500 Φιλέτα Μαυροπολάκιου σε κομμάτια
Φιλέτα Μαυροπολάκιου Αλάσκας για τους λάτρεις
του καλού ψαριού, για να ετοιμάσετε τις ψαροσυνταγές σας. 
Μια ιδανική λύση για να φτιάξετε και ψαρόσουπα.

  | 475 γρ | Τεμάχια: 3-5  | 9,00 € |
| Τιμή κιλού: 18,95 € |



0496 Φιλετάκια 
Pangasius Πανέ
Τρυφερά και ζουμερά φιλέτα 
ψαριού Πανγκάσιους
κυρίως χωρίς κόκαλα
που αγκαλιάζονται από νόστιμο
και μυρωδάτο πανάρισμα
με βότανα και λεμόνι.
Διαχωρίζονται εύκολα
και ετοιμάζονται
στον φούρνο και στο τηγάνι.  

  | 750 γρ. | 15,00 € |
| Τιμή κιλού: 20,00 € |

15567 Τραγανά φιλέτα μπακαλιάρου
Ακαταμάχητα και γευστικά φιλέτα σαρκώδους 
νοτιοαφρικανικού μπακαλιάρου μόνο από βιώσιμη 
αλιεία με πιστοποίηση MSC.
Λατρεμένο από μικρούς και μεγάλους, κάθε φιλέτο 
αποτελεί ιδανική ατομική μερίδα. Είναι έτοιμα μέσα
σε λίγα λεπτά και μπορούν να σερβιριστούν με τραγανά 
τσιπς ή ντελικάτα συνοδευτικά πιάτα.

  | 600 γρ. | 10,95 € | Τιμή κιλού: 18,25 € |

0597 Κροκέτες από Φιλέτο Ψαριού
Νόστιμες και χρυσαφένιες κροκέτες από ατόφιο κρέας 
μπακαλιάρου Αλάσκας. Η κλασική αγαπημένη
ψαρολιχουδιά των μικρών μας φίλων.

  | 15 τεμ. | 450 γρ.  | 6,95 € | Τιμή κιλού: 15,44 € |
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0598 Φιλέτα Κοκκινόψαρου
Αλιευμένα σύμφωνα με τα πρότυπα MSC, αυτά τα νόστιμα φιλέτα κοκκινόψαρου
είναι ιδανικά για να ετοιμάσετε τις αγαπημένες σας ψαροσυνταγές.

   | 3-7 τεμ. | 475 γρ.  | 12,50 € | Τιμή κιλού: 26,32 € |

11557 Nuggets ψαριού Βόρειας θάλασσας
Χρυσαφένια nuggets από ζουμερό φιλέτο πόλακ από τη 
Βόρεια Θάλασσα, σε μορφή ψαρομπουκιάς, κατά βάση 
χωρίς κόκαλα, σε τραγανό & πικάντικο κουρκούτι.
Ιδανικό για σνακ ή με ντιπ!

   | 25 τεμάχια | 500 γρ. | 10,50 € 
 Τιμή κιλού: 21,00 € |

15510 Φιλέτα Γάδου
Βόρειας Θάλασσας
Τρυφερά φιλέτα μπακαλιάρου Νορβηγίας από ατόφιο λευκό 
κρέας. Συνοδεύονται άριστα με τα λαχανικά της bofrost* 
και είναι η ιδανική λύση για να φτιάξετε γευστικές αλλά 
ταυτόχρονα ελαφριές συνταγές με ψάρι. Μαγειρέψτε τα στο 
φούρνο με πατάτες ή με σάλτσα ντομάτας και αρωματικά.

   | 700 γρ. | 15,60 € | Τιμή κιλού: 22,29 € |



5486 Φιλέτο ψαριού Πόλακ Αλάσκας 
Από τις ανοιχτές θάλασσες του βόρειου Ειρηνικού, 
τρυφερά φιλέτα μπακαλιάρου Αλάσκας
έτοιμα για κάθε συνταγή.

   | 750 γρ. | 13,00 € |
| Τιμή κιλού: 17,33 € |

5585 Φιλέτα γλώσσας πανέ
Ατόφιο λευκό κρέας ψαριού γλώσσας, σε ένα 
απολαυστικό και τραγανό πανάρισμα. Ετοιμάζονται 
εύκολα και γρήγορα στο τηγάνι ή στον φούρνο.

  | 5-7 τεμ. | 700 γρ. | 15,90 € |
| Τιμή κιλού: 22,71 € |

15596 Φιλέτα τσιπούρας
Φιλέτα τσιπούρας με λευκή σάρκα, που θα εκτιμηθούν για τη 
ντελικάτη τους γεύση. Η παρουσία του δέρματος τα καθιστά 
κατάλληλα για όλους τους τύπους παρασκευής.

   | 494 γρ. | 16,50 € | Τιμή κιλού: 33,40 € |
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11597 Τηγανιά με γαρίδες και λαχανικά
Πικάντικες και νόστιμες τραγανές γαρίδες
από βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια σε κρεμώδη σάλτσα.
Με γαρνιτούρα λαχανικών από μπρόκολο ρομανέσκο, 
κόκκινα & κίτρινα καρότα, και φινίρισμα μουστάρδας.

 | 600 γρ. | 10,95 € | Τιμή κιλού: 18,25 € |

5495 Μπακαλιαράκια
Ακέφαλα μπακαλιαράκια Ατλαντικού ήδη καθαρισμένα 
και εκσπλαχνισμένα, τα οποία θα προσθέσουν μια 
νέα νότα στο καθημερινό σας τραπέζι. Ιδανικά για την 
ψαρόσουπά σας τις κρύες χειμωνιάτικες μέρες.
Καθαρό αποψυγμένο βάρος 1000 γρ.

  | 1050 γρ. | 12,85 € | Τιμή κιλού: 12,24 € |

5552 Ουρές γαρίδων
Εύγευστες ουρές γαρίδων με το κέλυφος, αλιευμένες 
στον Ινδικό και Ειρηνικό Ωκεανό. Ιδανικές για να 
ετοιμάσετε πεντανόστιμες συνταγές με θαλασσινά. 
Καθαρό Αποψυγμένο Βάρος 500 γρ.

   | 500 γρ. | 14,90 € |
| Τιμή κιλού: 29,80 € |



15569 Μπιφτέκι σολομού
Ένα τρυφερό, ζουμερό
και μοναδικό μπιφτέκι με 
εξαιρετικό νορβηγικό σολομό,
που προέρχεται μόνο από φάρμες 
υψηλών προδιαγραφών με 
πιστοποίηση ASC.
Ιδανικό για ένα ντελικάτο πιάτο 
συνοδευόμενο με λαχανικά, 
ή απλά για ένα πρωτότυπο 
σάντουιτς με ψητά λαχανικά 
και σάλτσα ταρτάρ.

  | 400 γρ. | 11,95 € |
| Τιμή κιλού: 29,88 € |
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ΘΑΛΑΣΣΑ... Ο ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΑΣ!
Στη διαρκή μας προσπάθεια να προσφέρουμε στους πελάτες μας άριστης ποιότητας προϊόντα,
υποστηρίζουμε τις αρχές της βιώσιμης αλιείας και υπεύθυνης ιχθυοκαλλιέργειας επιλέγοντας προϊόντα
τα οποία συμμορφώνονται με πιστοποιήσεις από τους διεθνείς οργανισμούς MSC (Marine Stewardship 

Council) και ASC (Aquaculture Stewardship).
Πρόκειται για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που διαχειρίζονται ένα σύνθετο 
πρόγραμμα πιστοποιήσεων, ιχνηλασιμότητας και σήμανσης των ψαριών 
και των θαλασσινών, τα οποία προέρχονται από υποστηριζόμενη αλιεία και 
ιχθυοκαλλιέργεια. Η υποστηριζόμενη αλιεία σύμφωνα με τα πρότυπα MSC 
επιτρέπει τη χρήση των αποθεμάτων των ψαριών με βάση τα βιολογικά τους 
αποθέματα και έτσι εξασφαλίζει την αύξηση του πληθυσμού τους.
Επιπλέον, επιτρέπει στα διάφορα θαλάσσια είδη να διατηρούν τα φυσικά 
τους καταφύγια. Επίσης, τα πρότυπα MSC επιτρέπουν τη χρήση μεθόδων και 
εξαρτημάτων αλιείας ώστε να δρουν με τον κατάλληλο τρόπο και άμεσα επί του 

αποθέματος των ψαριών χωρίς να επιφέρουν καταστροφές στο περιβάλλον, με σεβασμό στη σχετική 
με την αλιεία νομοθεσία. Η αλιεία με βάση τα πρότυπα ASC (Aquaculture Stewardship Council) οφείλει 
να σέβεται το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα των θαλασσίων ειδών, καθώς και τα υδάτινα 
αποθέματα, χρησιμοποιώντας με υπεύθυνο τρόπο τα φυράματα και ακολουθώντας αυστηρά όλους τους 
κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία. Η δική μας υποχρέωση είναι να εγγυηθούμε ότι προσπαθούμε 
να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα.



17352 Superburger
Τρυφερό και νόστιμο βοδινό κρέας Ιταλικής 
προέλευσης, από επιλεγμένα μυϊκά μέρη του 
κρέατος. Ιδανικό για απίστευτα γκουρμεδιάρικα 
σάντουιτς, όπως και μπάρμπεκιου με φίλους. 
Ατομικά συσκευασμένα, με άριστη ποιότητα. 
Χωρίς γλουτένη.

  | 6 τεμ. | 600 γρ. | 12,95 € |
| Τιμή κιλού: 21,58 € |

11439 Μίνι λουκανικάκια
Μικρά και τραγανά λουκάνικα από καπνιστό χοιρινό 
κρέας. Απολαύστε τα ως σνακ ή γεύμα. Αφαιρούνται 
μεμονωμένα, ετοιμάζονται γρήγορα.

  |  | 9-11 τεμ. | 500 γρ. | 9,45 € |
| Τιμή κιλού: 18,90 € |

1455 Λουκάνικα Νυρεμβέργης
Παραδοσιακή αυθεντική συνταγή, με μικρά λουκάνικα 
από χοιρινό κρέας και πλούσια μπαχαρικά. Προψημένα.

  | 28 τεμ. | 600 γρ. | 11,95 € |
| Τιμή κιλού: 19,92 € |
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15395 Κεφτεδάκια με λαχανικά
Λαχταριστά κεφτεδάκια από ιταλικό μοσχαρίσιο κρέας σε 
πρωτότυπη συνταγή με μελιτζάνες, κολοκυθάκια και πιπεριές,
όλα ψημένα στη σχάρα. Ψήνονται εύκολα στο φούρνo
ή στο ταψί και είναι επίσης ιδανικά για μπουφέ.
Χωρίς γλουτένη.

  | 500 γρ. | 9,85 € | Τιμή κιλού: 19,70 € |

0206 Κεφτεδάκια Königsberger
σε σάλτσα κάπαρης
Μια σπεσιαλιτέ με παράδοση: ντελικάτα
χοιρινά κεφτεδάκια σε λεπτή σάλτσα κάπαρης.
Αυτό το κλασικό πιάτο προετοιμάζεται εύκολα και μπορεί
να συνδυαστεί με πουρέ πατάτας ή βραστά λαχανικά. 

  | 1000 γρ. | 10,95 € |

0386 Party μπιφτεκάκια 
Νόστιμα μικρά κεφτεδάκια από βοδινό και χοιρινό κρέας
για να τα συνοδεύσετε με ρυζάκι ή πατάτες τηγανιτές.
Ετοιμάζονται γρήγορα στο τηγάνι, στο φούρνο
ή στο φούρνο μικροκυμάτων.

   | 30 τεμ. περ. | 750 γρ | 12,50 € |
Τιμή κιλού: 16,67 € |

0388 Μίνι Μπιφτέκια
Μίνι μπιφτεκάκια με βοδινό και χοιρινό κρέας γεμιστά
με φρέσκο τυρί και σχοινόπρασο.
Μια εύκολη και νόστιμη λύση για να σερβίρετε στα πάρτι
ή σαν κυρίως πιάτο μαζί με πατάτες τηγανιτές.

   | 45 τεμ. περ. | 750 γρ | 14,50 € |
Τιμή κιλού: 19,33 € |



11373 Φιλέτο κοτόπουλο
με βούτυρο βοτάνων
Παναρισμένα φιλέτα στήθους κοτόπουλου
με γέμιση βουτύρου βοτάνων, μαϊντανό,
σχοινόπρασο και ξύσμα λεμονιού.

   | 4-5 τεμ. | 600 γρ | 13,90 € |
| Τιμή κιλού: 23,17 € |

11471 Τηγανιτά στικς κοτόπουλου
Τρυφερό, ψιλοκομμένο φιλέτο στήθους κοτόπουλου 
προτηγανισμένο σε μορφή στικ, με επικάλυψη από 
τραγανή φρυγανιά. Γρήγορη προετοιμασία στο φούρνο, 
τηγάνι ή φριτέζα. Το τέλειο σνακ για ντιπ.

   | 27-35 τεμ. 500 γρ. | 9,90 € |
| Τιμή κιλού: 19,80 € |

11306 Γύρος κοτόπουλο
Απολαύστε το όπως στην Ανατολή! Τρυφερό κρέας από μπούτι κοτόπουλου,
με την ακαταμάχητη γεύση κεμπάπ. Προτεμαχισμένο σε λεπτές φέτες, καρυκευμένες
και προτηγανισμένες. Προετοιμάζεται εν ριπή οφθαλμού, μοιράζεται εύκολα σε μερίδες.

  | 500 γρ. | 10,50 € | Τιμή κιλού: 21,00 € |



15446 Γαλοπούλα σε φέτες
Επιλεγμένες φέτες γαλοπούλας 
που εκτρέφονται χωρίς αντιβιοτικά. 
Έχοντας ήδη μαριναριστεί ελαφρά, 
μπορούν να μαγειρευτούν στο τηγάνι 
μέσα σε λίγα λεπτά, για ένα ζουμερό 
και νόστιμο πιάτο.

  | 5-7 τεμ. | 550 γρ. |
| 12,50 € | Τιμή κιλού: 22,73 € |
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15356 Μπιφτέκια κοτόπουλου
Τρυφερό και ζουμερό μπιφτέκι κοτόπουλο 
που μπορείτε να σερβίρετε με λαχανικά 
στη σχάρα ή με πατάτες τηγανιτές.
Εναλλακτικά δημιουργήστε νόστιμα 
σάντουϊτς με σάλτσα γιαουρτιού.

  | 6 τεμ. | 600 γρ. | 8,95 € | 
Τιμή κιλού: 14,92 € |



15418 Chicken Zoo
Η διασκέδαση στο τραπέζι δεν είχε ποτέ τόσο καλή γεύση: 
φτιαγμένα από ιταλικά φιλέτα στήθους κοτόπουλου σε 
σχήμα χαριτωμένων μικρών ζώων και καλυμμένα με μια 
τραγανή φρυγανιά από νιφάδες σιταριού.

  | 800 γρ. | 12,95 € | Τιμή κιλού: 16,19 € |

1350 Chicken Chips
Λαχταριστές μπουκίτσες από
τρυφερό στήθος κοτόπουλου,
με γευστικό πανάρισμα από δημητριακά
και καλαμπόκι. Ετοιμάζονται γρήγορα και εύκολα.

   | 750 γρ. | 14,60 € | Τιμή κιλού: 19,47 € |

1305 Βιεννέζικο Σνίτσελ Κοτόπουλο
Σνίτσελ από τρυφερό φιλέτο κοτόπουλου,
φτιαγμένο με την αυθεντική βιεννέζικη συνταγή. 
Ετοιμάζεται στον φούρνο ή το τηγάνι
και συνοδεύεται υπέροχα με τις πατάτες bofrost*,
ένα αγαπητό γεύμα για μικρούς και μεγάλους.

   | 6-8 τεμ. | 1000 γρ. | 18,50 € |

1332 Μίνι Τραγανά Σνίτσελ Κοτόπουλο
Νόστιμα, ζουμερά σνίτσελ από τρυφερό στήθος κοτόπουλου 
με τραγανό πανάρισμα δημητριακών. Ετοιμάζονται εύκολα 
και γρήγορα στο τηγάνι, τον φούρνο ή τη φριτέζα.
Ένα ιδανικό σνακ για τα πάρτι σας.

   | 12-18 τεμ. | 750 γρ | 14,50 € |
| Τιμή κιλού: 19,33 € |



5382 Chicken wings
Λαχταριστές φτερούγες κοτόπουλου,
μαριναρισμένες και προψημένες.
Χρειάζονται μόνο
ζέσταμα στο φούρνο ή στο τηγάνι.

  |  15-25 τεμ. περ | 750 γρ.  | 9,90 € |
| Τιμή κιλού: 13,20 € |
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5308 Κοτόπουλο Cordon Bleu
Φέρνουμε τη Γαλλική κουζίνα στο πιάτο σας.
Φιλέτα από στήθος κοτόπουλου με ζαμπόν και τυρί, 
παναρισμένα, έτοιμα για τηγάνισμα. 
Kάνετε το καθημερινό φαγητό σας μια γκουρμέ απόλαυση.

  | 4-5 τεμ | 700 γρ. | 13,90 € |
| Τιμή κιλού: 19,86 € |

15447 Φιλετίνια κοτόπουλο
Εκλεκτά φιλέτα από στήθη κοτόπουλου που εκτρέφονται
χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών. Νόστιμα καρυκευμένα
και ήδη μαγειρεμένα, μπορείτε να τα ετοιμάσετε γρήγορα
σε ένα τηγάνι, εμπλουτίζοντάς τα με μπαχαρικά
και βότανα ανάλογα με τα γούστα σας.

  | 13-17 τεμ. | 650 γρ. | 13,50 € | Τιμή κιλού: 20,77 € |



0384 Ρολά με κιμά α λα Γκρέκα
Τρυφερός χοιρινός κιμάς
με γέμιση από τυρί κρέμα με ελληνικά 
μπαχαρικά και σκόρδο.
Μοιράζεται εύκολα σε μερίδες.

   | 7 τεμ. | 750 γρ. | 12,95 € |
| Τιμή κιλού: 17,27 € |

0404 Ρολά λάχανου γεμιστά
Τρυφερά φύλλα φρέσκου λάχανου
τυλιγμένα ένα-ένα με το χέρι, με παραδοσιακή γέμιση
από ψιλοκομμένο μοσχαρίσιο και χοιρινό κιμά.
Ετοιμάζεται γρήγορα σε μερίδες.

  | 5 τεμ. | 1000 γρ. | 15,95 € |

1449 Μίνι Ρολά κρέατος
Πικάντικη σπεσιαλιτέ από μοσχαρίσιο και χοιρινό κιμά, 
προτηγανισμένα, απλά τα ζεσταίνετε!
Διαχωρίζονται εύκολα σε μερίδες.

   | 18-20 τεμ. | 750 γρ.  | 12,95 € |
| Τιμή κιλού: 17,27 € |



15413 Μίνι Cordon Bleu χοιρινό
Μικρό και νόστιμο cordon bleu από επιλεγμένο χοιρινό 
κρέας, τώρα με ακόμα πιο τραγανή φρυγανιά,
με γέμιση τυριού και μαγειρεμένο ζαμπόν,
για προετοιμασία στο φούρνο ή στο τηγάνι.

  | 12 τεμ. | 750 γρ. | 15,45 € |
| Τιμή κιλού: 20,60 € |

11483 Κότσι χοιρινό ψητό
Χοιρινό κότσι ήδη μαγειρεμένο και ελαφρά καρυκευμένο, τρυφερό και 
νόστιμο χωρίς πέτσα. Απολαύστε το με τις τραγανές πατάτες
της bofrost* και πικάντικες σάλτσες της αρεσκείας σας. 
Ετοιμάζεται στο φούρνο ή στην κατσαρόλα.

  | 2 τεμ. | 1200 γρ. | 16,95 € |
| Τιμή κιλού: 14,13 € |

10798 Χοιρινή Τηγανιά με πολύχρωμα λαχανικά
Ζουμερά κομμάτια χοιρινού κρέατος, καρυκευμένα, με τραγανά 
λαχανικά με κρεμμύδια, ντοματίνια και romanesco σε σάλτσα βοτάνων.

  | 600 γρ. | 9,95 € | Τιμή κιλού: 16,58 € |
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17186 Παντσερότι Μοτσαρέλα
Χαρακτηρίζονται από τη μυρωδάτη και τραγανή ζύμη που συγκρατεί 
την πλούσια και νόστιμη γέμιση από ιταλική μοτσαρέλα και γλυκές 
ιταλικές ντομάτες. Είναι εύκολα στην παρασκευή τους.

   | 11 τεμ. περ.| 320 γρ. | 5,90 €  | Τιμή κιλού: 18,44 € |

15320 Σφολιατίνια τυρί-ντομάτα
Πλούσια και νόστιμα σφολιατίνια με ντομάτα και 
μοτσαρέλα, σε πρωτότυπο τετράγωνο σχήμα,
έτοιμα να μπουν στο φούρνο, και να τα απολαύσετε.

 | 20 τεμ. | 500 γρ. | 6,95 € | Τιμή κιλού: 13,90 € |

7817 Μίνι κρέπες με μπέικον και τυρί
Λατρεμένες κρέπες με τυριά και αλλαντικά εξαιρετικής 
ποιότητας. Ένας δοκιμασμένος και λαχταριστός
συνδυασμός που δε θα αφήνει κανέναν ανικανοποίητο. 
Προετοιμάστε τις με κρέμα γάλακτος και τυριά
στο φούρνο και δε θα πιστεύετε στην ευκολία 
και το γευστικό αποτέλεσμα που θα έχετε.

 | 8 τεμ. | 480 γρ. | 8,50 € | Τιμή κιλού: 17,71 € |
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7824 Τυρο-ζαμπονούλα
Εξαιρετική σφολιάτα
με ζαμπόν, κασέρι,
γκούντα και σάλτσα
που θα σας αφήσει άφωνους.
Δοκιμάστε την.

 | 1200 γρ. | 12,90 € 
| Τιμή κιλού: 10,75 € |

7816 Μπουρεκάκια μελιτζάνας
με μπέικον - τυρί
Ορεκτικό με ιδιαίτερο γευστικό χαρακτήρα
από το πάντρεμα εκλεκτών ποικιλιών μελιτζάνας,
μπέικον και αρωματικό βασιλικό.
Μπουκιές με γεύση και άρωμα μεσογείου.

 | 15 τεμ. |510 γρ. | 8,90 € | Τιμή κιλού: 17,45 € |

5165 Μπουκιές μοτσαρέλας πανέ
Τραγανές και γευστικές, αυτές οι μίνι κροκέτες με παναρισμένη 
μοτσαρέλα είναι η ιδανική πρόταση για να απολαύσετε ένα 
πεντανόστιμο σνακ ή να συνοδεύσετε τα κυρίως πιάτα σας.

  | 25-27 τεμ. | 400 γρ. | 7,65 € |
| Τιμή κιλού:  19,13 € |



17167 Πίτσα Ντόνατς
Μια νέα νόστιμη και διασκεδαστική μορφή πίτσας... 
σε σχήμα donut, φτιαγμένη από μαλακή και λεπτή 
ζύμη από σιμιγδάλι σκληρού σίτου και πουρέ πατάτας, 
γεμιστή με ντομάτα και μοτσαρέλα. Ένα πρωτότυπο 
σνάκ για μικρούς και μεγάλους.

 | 4 τεμ. | 400 γρ. | 5,95 € | Τιμή κιλού: 14,88 € |

8299 Πίτσα Focaccia με ζαμπόν και τυρί
Λεπτή και αρωματική focaccia, με πλούσια λαχταριστή γέμιση
από ζαμπόν και τυρί.
Ιδανικό για ένα γρήγορο γεύμα ή ως νόστιμο σνακ.

  | 380 γρ. | 6,95 € | Τιμή κιλού: 18,29 € |

9272 Σκιατσάτα με βουβαλίσια μοτσαρέλα
Η αυθεντική και γευστικότερη μοτσαρέλα
είναι από γάλα βουβαλίσιο. Γι’ αυτό λοιπόν
την βάλαμε στην πιο γευστική πίτσα, με λεπτή και τραγανή 
ζύμη και γλυκιά σάλτσα ντομάτας, μαζί με κομμάτια 
μοτσαρέλας από αγελαδινό γάλα. Όλα τα καλά μαζί!

  | 2 τεμ. | 720 γρ. | 10,20 € |
| Τιμή κιλού: 14,17 € |



0338 Πιτσάκια με Τυρί
Μίνι πιτσάκια με ποικιλία τυριών, όπως μοτσαρέλα,
ένταμ, προβολόνε και παρμεζάνα.
Μια γευστική λύση για τα παιδικά πάρτι και όχι μόνο.

 | 18 τεμ. | 540 γρ. | 10,90 € | Τιμή κιλού: 20,19 € |

9146 Πίτσα Μαργαρίτα
Νέα πλούσια συνταγή με ζύμη από φυσικό προζύμι,
μπόλικη σάλτσα ντομάτας και με ακόμα περισσότερη 
μοτσαρέλα. Ψήστε τη στο φούρνο ή το τηγάνι χωρίς λάδι,
και σε 9 μόλις λεπτά θα είναι έτοιμη.

  | 3 τεμ. |1020 γρ. | 11,15 € |
| Τιμή κιλού: 10,93 € |

0336 Μίνι Πιτσάκια
Μίνι πιτσάκια με μοτσαρέλα, σάλτσα ντομάτας, και 
ψιλοκομμένο λουκάνικο. Ετοιμάζονται στον φούρνο για 13 
λεπτά περίπου. Μια έτοιμη λύση για τις συγκεντρώσεις σας.

 | 18 τεμ. | 540 γρ. | 11,25 € | Τιιμή κιλού: 20,83 € |

15197 Πίτσα 4 τυριά
Μία κλασική πίτσα πιτσαρίας και ταυτόχρονα
μια από τις πιο αγαπημένες γεύσεις: η πίτσα με 4 τυριά!
Με ντομάτα, μοτσαρέλα, μπλε τυρί,
βαυαρικό Emmental και παλαιωμένο τυρί.

  | 2 τεμ. | 770 γρ. | 10,95 € |
| Τιμή κιλού: 14,22 € |
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7804 Σπανακοτυρόπιτα
Η αγαπημένη πίτα μικρών και μεγάλων.
Απλή αλλά μοναδικά γευστική, η παραδοσιακή συνταγή σε συνδυασμό
με διαλεχτά υλικά προσφέρουν την πίτα που όλοι πρέπει να δοκιμάσουν.
Έτοιμη-Ψημένη.

 | 1000 γρ. | 14,90 € |



7842 Χορτόπιτα
Νόστιμη και ελαφριά πίτα
με τραγανό φύλλο 
και γέμιση απο 
πράσινα λαχανικά.
Χωρίς αυγά και τυρί, 
είναι η καλύτερη επιλογή
για περιόδους νηστείας
ή για όσους ακολουθούν 
διατροφή vegan.
Έτοιμη-Ψημένη.

 | 1000 γρ. | 14,90 € |
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7843 Τυρόπιτα
Αγαπημένη γεύση απο μια παραδοσιακή πίτα με 
πλούσια γεύση  απο προσεκτικά διαλεγμένη ελληνική 
φέτα ΠΟΠ και τραγανό φύλλο. Έτοιμη-Ψημένη.

 | 1000 γρ. | 14,90 € | 



7822 Κοτόπιτα
Χωριάτικη πίτα με φρέσκο κοτόπουλο,
γκούντα, μπέικον, τυρί, φέτα και ντομάτα.

 | 1000 γρ. | 13,90 € |

7828 Κιμαδόπιτα
Χωριάτικη πίτα από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, 
ντομάτα και γκούντα.

 | 1000 γρ. | 14,90 € | 

7827 Χωριάτικη πίτα σπανάκι – τυρί
Χωριάτικη πίτα με φρέσκο σπανάκι,
πράσσο, κρεμμύδι, άνηθο και τυρί φέτα.

 | 1000 γρ. | 12,90 € |
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7825 Χωριάτικη 4 τυριά
Χωριάτικη πίτα με κασέρι, γκούντα, γραβιέρα Νάξου και κεφαλοτύρι.

 | 1000 γρ. | 13,90 € |

Πίτες 47

7823 Μανιταρόπιτα
Μανιταρόπιτα με φρέσκια ντομάτα και πιπεριά.

 | 1000 γρ. | 12,90 € |

7820 Μπουγάτσα με τυρί 
Παραδοσιακή μπουγάτσα 
Θεσσαλονίκης με φύλλο αέρος
και γέμιση με τυρί φέτα.

 | 800 γρ. | 8,90 € |
| Τιμή κιλού: 11,13 € |



15897 Μίνι Tortillas
Μίνι τορτίγια από αλεύρι σίτου, έτοιμη σε μόλις δύο λεπτά στο φούρνο 
μικροκυμάτων. Επιλέξτε την γέμιση που σας αρέσει, με οδηγό
την ίδια τη φαντασία σας! Εάν πάλι επιθυμείτε να δημιουργήσετε 
ένα παραδοσιακό πιάτο, τότε θα επιλέξετε κοτόπουλο fajitas,
αλλά μπορείτε επίσης να τα εμπλουτίσετε με τυρί και λαχανικά.
Προτείνουμε επίσης να τα συνοδεύσετε με διάφορες σάλτσες.

  | 15 τεμ. | 180 γρ.  | 2,60 € | Τιμή κιλού: 14,44 € |



1601 Bami Goreng
Το κλασικό ινδονησιακό 
πιάτο με νόστιμα ζυμαρικά 
νούτλς, κομμάτια φιλέτου 
στήθους κοτόπουλου, τραγανά 
πολύχρωμα λαχανικά, μανιτάρια 
Mu-Err, αρωματισμένα με 
sambal oelek και εξωτικά 
μπαχαρικά. Eλαφρώς 
καρυκευμένο.

  | 1000 γρ. | 11,60 € |

1608 Γλυκόξινα ανοιξιάτικα ρολά (spring rolls)
Νόστιμη χορτοφαγική επιλογή, αποτελείται
από φύλλα ζύμης γεμισμένα με φύτρα φασολιών mung,
λευκό λάχανο, πράσο, κρεμμύδια, καρότα,
κινέζικα μανιτάρια, καθώς και ανανά
και γλυκόξινη σάλτσα για μια εξωτική απόλαυση.
Μοιράζεται εύκολα σε μερίδες.

   | 6 τεμ. | 720 γρ. | 9,95 € |
| Τιιμή κιλού: 13,82 € |
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17350 Fajitas κοτόπουλου
Φιλέτα στήθους κοτόπουλου μαγειρεμένα και καρυκευμένα,
μαζί με κόκκινες & κίτρινες πιπεριές σχάρας, λευκά κρεμμύδια 
σχάρας και τα πατροπαράδοτα κόκκινα φασόλια.
Μέσα σε λίγα λεπτά θα έχετε το τέλειο μείγμα για τη γέμιση
των τορτίγια σας ώστε να δημιουργήσετε το κλασικό
“street food” της μεξικάνικης κουζίνας.
Εμπλουτίστε τα με μια νόστιμη σάλτσα γουακαμόλε
και buen apetito (καλή σας όρεξη).

 | 600 γρ. | 9,95 € | Τιμή κιλού: 16,58 € |



1252 Κοτόπουλο Teriyaki
Το μυστικό της νοστιμιάς του είναι η σάλτσα Teriyaki 
με την ελαφριά γλυκύτητα του μελιού και το μπαχαρικό 
τζίντζερ, όπως και η σάλτσα σόγιας. Με τρυφερά 
κομμάτια φιλέτου στήθους κοτόπουλου, ζυμαρικά, 
μανιτάρια, λωρίδες πιπεριάς και ασιατικό λάχανο.

  | 1000 γρ. | 12,95 € |

2686 Μιξ Ασιατικών Γεύσεων
Όλη η γεύση της Ασιατικής κουζίνας στο τραπέζι σας σε μια συσκευασία με 4 διαφορετικά είδη σνακ:
6 μίνι spring rolls (σπρινγκ ρολς), 6 γαρίδες «torpedo», 6 won ton (γουον τον) και 6 σαμόζας με λαχανικά. 
Συνοδεύεται από δύο σακουλάκια με την χαρακτηριστική γλυκόξινη σάλτσα.
Ιδανική λύση για ένα χαρούμενο πάρτι ή σαν ορεκτικό για ένα δείπνο με ανατολίτικα αρώματα.

  | 24 τεμ. | 428 γρ. | 12,70 € | Τιμή κιλού: 29,67 € |

0214 Nasi Goreng
Το εθνικό πιάτο της Ινδονησίας, φτιαγμένο από ρύζι, 
βλαστούς μπαμπού, νιφάδες καρύδας, τρυφερά 
κομμάτια από φιλέτο στήθους κοτόπουλου και μπιζέλια. 
Προετοιμάζεται στο τηγάνι σε περίπου 6 λεπτά. Μοιράζεται 
εύκολα σε μερίδες.

  | 1000 γρ. | 11,60 € |



1270 Κινέζικα Νούντλς
Ασιατική σπεσιαλιτέ με τηγανιτά νούντλς, κινέζικα μανιτάρια
και πολύχρωμα λαχανικά όπως καρότο, λάχανο λευκό, λάχανο Σαβοΐας,
φασόλια ‘’mung’’ και κρεμμύδια. Ένα πιάτο έτοιμο και ήδη γαρνιρισμένο
με σάλτσα σόγιας και αρωματικά όπως τζίντζερ και τσίλι.

  | 1000 γρ. | 9,90 € |

7812 Won Ton με λαχανικά και γαρίδα
Όλη η φρεσκάδα των φρέσκων λαχανικών
και η εκλεπτισμένη νοστιμιά της γαρίδας, κλεισμένη
σε ένα τραγανό και λαχταριστό πουγκάκι.
Αυτά τα Won Ton με λαχανικά και γαρίδα σίγουρα
θα στολίσουν το τραπέζι σας.

 | 20 τεμ. | 400 γρ. | 10,90 € | Τιμή κιλού: 27,25 € |

Ταξίδι στον κόσμο 51



7814 Empanadas με λαχανικά και λουκάνικο
Πεντανόστιμα και χορταστικά mini πιτάκια Empanadas 
με λουκάνικο φρανκφούρτης και τσίλι που δίνουν μια 
ενδιαφέρουσα spicy πινελιά σε κάθε στιγμή απόλαυσης.
Για το ποτό, για την ταινία και για τις ποικιλίες σας.

  | 20 τεμ. | 460 γρ. | 8,90 € |
| Τιμή κιλού: 19,35 € |

7813 Baosi με λαχανικά και καλαμπόκι
Αυτά τα baozi είναι μοναδικά στο είδος τους.
Συνδυάζουν τα έθνικ αρώματα των μπαχαρικών μασάλα
και κουρκουμά με την ποικιλία λαχανικών και οσπρίων
για ένα εξωτικό finger food.

  | 20 τεμ. | 460 γρ. | 8,50 € |
| Τιμή κιλού: 18,48 € |

1766 Μεξικάνικα τηγανητά λαχανικά
Φλογερά και πολύχρωμα Μεξικάνικα τηγανητά λαχανικά
από φασόλια Romano, γλυκό καλαμπόκι, κόκκινες
και κίτρινες πιπεριές, ψιλοκομμένα κρεμμύδια σε σάλτσα 
ντομάτας, όπως και γλυκό πικάντικο τσίλι. 
Ένα πολύχρωμο συνοδευτικό πιάτο για κρέας
και πουλερικά. Μοιράζεται εύκολα σε μερίδες.

  | 1000 γρ. | 7,95 € |

19210 Χαλαπένος Τυριού
Τυλιγμένες σε ένα τραγανό πανάρισμα,
οι κλασικές πράσινες πιπεριές jalapeno 
είναι γεμάτες με κρεμώδες τυρί. 
Οι λάτρεις των ιδιαίτερων γεύσεων
σίγουρα δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν.

  | 400 γρ. | 8,95 € | Τιμή κιλού: 22,30 € |



1607 bo* spring rolls με κοτόπουλο
Mega spring rolls γεμιστά με λαχανικά σε ποικίλες 
αναλογίες, όπως φύτρες φασολιών, πράσο,
κρεμμυδάκι και φιλέτο κοτόπουλο.
Ένα γευστικό και πικάντικο σνακ που θα αγαπήσετε.

  | 6 τεμ. | 720 γρ. | 10,95 € | Τιμή κιλού: 15,21 € |
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7810 Μουσακάς λαχανικών 
Μουσακάς με λαχανικά, έτοιμος, ψημένος.

  | 330 γρ. | 4,50 € | Τιμή κιλού: 13,64 € |

7807 Μουσακάς με φέτα 
Μουσακάς με σάλτσα βοδινού κιμά, πατάτες, μπεσαμέλ, και τυρί φέτα.
Έτοιμος, ψημένος.

  | 330 γρ. | 4,90 € | Τιμή κιλού: 14,85 € |



7811 Παστίτσιο λαχανικών  
Παστίτσιο με λαχανικά. Έτοιμο, ψημένο. 

  |330 γρ. | 4,50 € | Τιμή κιλού: 13,64 € | 

7808 Παστίτσιο 
Παστίτσιο με σάλτσα μοσχαρίσιου κιμά, αφράτη μπεσαμέλ 
και κλασικά χοντρά μακαρόνια. Έτοιμο, ψημένο.

  | 330 γρ. | 4,90 € | Τιμή κιλού: 14,85 € |

7805 Φασόλια γίγαντες  
Φασόλια γίγαντες με  σάλτσα ντομάτας.
Έτοιμα, ψημένα.

  | 330 γρ. | 4,20 € | Τιμή κιλού: 17,23 € |

7806 Μελιτζάνες παπουτσάκια 
Μελιτζάνες γεμιστές με σάλτσα κιμά
και μπεσαμέλ. Έτοιμες, ψημένες.

  | 330 γρ. | 4,90 € | Τιμή κιλού: 14,85 € |
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19166 Λαζάνια Μπολονέζ
Παράδοση και νοστιμιά σε ένα πιάτο.
Η κλασική και αγαπημένη συνταγή μπολονέζ
με στρώσεις από ραγού κρέατος, μπεσαμέλ, μιξ τυριών 
και λαζάνια. Η πρόταση μας για να απολαύσετε ένα 
οικογενειακό γεύμα μέσα σε λίγα λεπτά χωρίς κόπο.

  | 2 τεμάχια | 1000 γρ. | 9,50 € |

15273 Λαζάνια με “Taleggio“ και σαφράν
Το άρωμα του «Taleggio» συναντά το κομψό άγγιγμα του σαφράν
στη νόστιμη και κρεμώδη γέμιση, που φυλάσσεται από τα λεπτά
φύλλα φρέσκων ζυμαρικών από σιμιγδάλι σκληρού σίτου και αλεύρι φαγόπυρου. 
Ένα κλασικό παραδοσιακό Ιταλικό πιάτο σε μια νέα εκλεπτυσμένη εκδοχή,
ιδανική για να σας ενθουσιάσει όλους στο τραπέζι.

  | 500 γρ. | 6,95 € | Τιμή κιλού: 13,90 € |

7809 Γεμιστά με ρύζι 
Ντομάτες και πιπεριές γεμιστές με ρύζι.
Έτοιμες, ψημένες.

  |330 γρ. | 3,90 € |
| Τιμή κιλού: 11,82 € |
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5275 Ραβιόλι με ανθότυρο
Tο αγαπημένο σας πιάτο, ραβιόλι με φίνα γέμιση από 
ανθότυρο και μυρωδικά. Ένα πολύ γευστικό πιάτο
της Ιταλικής κουζίνας για τη δική σας απόλαυση.

 | 500 γρ. | 6,25 € | Τιμή κιλού: 12,50 € |

5236 Ραβιόλι με Ντομάτα και Βασιλικό
Γεμιστά ραβιόλι με τυρί ρικότα και μυρωδάτα βότανα, 
γαρνιρισμένα με σάλτσα ντομάτας αρωματισμένη
με φρέσκο βασιλικό.

 | 600 γρ. | 6,85 € | Τιμή κιλού: 11,42 € |

5220 Ταλιατέλες με μανιτάρια Porcini
Μια απλή και νόστιμη συνταγή
που παρασκευάζεται με φρέσκα ζυμαρικά
από αυγά, μανιτάρια πορτσίνι και σαμπινιόν.
Έτοιμα με ένα απλό σοτάρισμα στο τηγάνι.

  | 600 γρ. | 7,60 € | Τιμή κιλού: 12,67 € |

17205 Μακαρονάδα “Bucatini 
all’amatriciana”
Ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα πιάτα
στην Ιταλία, με ντομάτα και καπνιστό μπέικον,
ελαφρώς πικάντικο. „Mamma mia, μα τι λιχουδιά“,
θα πουν έκπληκτοι οι καλεσμένοι σας.

 | 600 γρ. | 7,50 € | Τιμή κιλού: 12,50 € |



5252 Σούπα βελουτέ όσπρια - δημητριακά
Πεντανόστιμο βελουτέ από 5 κύρια δημητριακά - σπέλτα, 
κριθάρι, ρύζι, βρώμη και σιτάρι – συνοδευόμενα
από τρυφερά όσπρια που μπορείτε να απολαύσετε
μέσα σε λίγα λεπτά σε ένα και μοναδικό πιάτο.
Πρακτικό γιατί μοιράζεται εύκολα σε μερίδες.

  | 600 γρ. | 4,95 € | Τιμή κιλού: 8,25 € |

9208 Σούπα Βελουτέ Λαχανικών
Μεριδοποιημένη και κατεψυγμένη
σε μικρά τεμάχια, χρησιμοποιείτε
την ποσότητα που επιθυμείτε για να
ετοιμάσετε μια γευστική και θρεπτική σούπα 
λαχανικών τις κρύες μέρες του χειμώνα. 
Χρειάζεται μόνο ζέσταμα. 
Απολαύστε την ρίχνοντας στο τέλος
λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

  | 1000 γρ. | 6,95 € |

9095 Σπιτική σάλτσα ντομάτας
Μια ελαφριά σάλτσα που αποτελείται από πολτό
και κομμάτια φρέσκιας ντομάτας και βασιλικό.
Κατεψυγμένη σε κυβάκια που σας επιτρέπει να 
χρησιμοποιήσετε την ποσότητα που επιθυμείτε
σαν βάση για τις συνταγές σας.

  | 750 γρ. | 6,20 € | Τιμή κιλού: 8,27 € |
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5701 Μινεστρόνε light 
Λαχταριστή σούπα μινεστρόνε, με ελαφριά γεύση και ζουμερά λαχανικά όπως 
καρότο, σέλινο, ντομάτες, κουνουπίδι, κίτρινη κολοκύθα, πράσινα φασολάκια, 
κρεμμύδι και μαραθόριζα, με μαϊντανό και βασιλικό.
Ετοιμάζεται στην κατσαρόλα, γαρνίρετέ την με φρέσκο ελαιόλαδο και λεμόνι.

  | 1000 γρ. | 5,90 € |

9246 Μινεστρόνε με 16 λαχανικά
Η αγαπημένη σε όλους μας γεύση της μινεστρόνε
με 16 ζουμερά λαχανικά, τώρα σε μεγαλύτερη 
ποσότητα για περισσότερη θρεπτικότητα και γεύση! 
Προσθέστε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 
ρύζι ή ζυμαρικά και είναι έτοιμη.

  | 1200 γρ. | 4,95 € | Τιμή κιλού: 4,13 € |

9195 Σούπα κολοκύθας “Orzotta”
Απλά και νόστιμα υλικά για αυτή τη ντελικάτη σούπα
με άρωμα κολοκύθας και εξαιρετικού κριθαριού.
Ένα κυρίως πιάτο, γρήγορο στην προετοιμασία
για όσους έχουν λίγο χρόνο να αφιερώσουν στην κουζίνα,
αλλά εξακολουθούν να αγαπούν τα γνήσια
και πατροπαράδοτα πιάτα.

  | 600 γρ. | 4,95 € | Τιμή κιλού: 8,25 € |
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9150 Στρούντελ μήλου
Φτιαγμένο σύμφωνα με την τυπική 
συνταγή της περιοχής του Τρεντίνο 
με αρωματική σφολιάτα γεμισμένη 
με μήλα, σταφίδες, τριμμένη γαλέτα 
και κανέλα. Ήδη προτεμαχισμένο 
σε 5 φέτες. Ταιριάζει απίστευτα 
με παγωτό βανίλια bourbon της 
bofrost* (κωδ. 5005).

 | 5 τεμ. | 500 γρ. | 7,70 € | 
| Τιμή κιλού: 15,40 € |



15889 Φρούτα του δάσους βολογικά
Σμέουρα, βατόμουρα, μύρτιλα, κεράσια,
ένα υπέροχο μείγμα για σερβίρισμα με παγωτό,
για να φτιάξετε μαρμελάδες
ή για να διακοσμήσετε τα κέικ σας.

 | 500 γρ. | 7,95 € | Τιμή κιλού: 15,90 € |
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15892 Τάρτα Λεμονιού Σικελίας
Η μυρωδάτη ζύμη κρούστας περικλείει
τη νόστιμη και αρωματική καρδιά κρέμας 
λεμονιού με χυμό σικελικού λεμονιού.
Είναι η τέλειa μαγευτική γλυκιά πρόταση 
για κάθε περίσταση.

 | 900 γρ | Μερίδες: 12 | 12,95 € |
| Τιμή κιλού: 14,39 € |



1877 Μπαγκέτες Κουλουράκια
Παραδοσιακή Γερμανική σπεσιαλιτέ
Κάντε τις δικές σας δημιουργίες χωρίς όρια.
Με χονδρόκοκκο αλάτι για πασπάλισμα.

 | 10 τεμάχια = 1000 γρ. + 20 γρ αλάτι = 1020 γρ. | 6,95 € |

5881 Μπαγκετίνια
Αφράτα προψημένα μίνι ψωμάκια για την καθημερινή σας απόλαυση,
ή  για μίνι σάντουιτς. Έτοιμα σε περίπου 10 λεπτά στο φούρνο.

 | 13-16 τεμ. | 650 γρ. | 4,90 € | Τιμή κιλού: 7,54 € |
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0918 Κρουασάν Βουτύρου
Kρουασάν από τη Γαλλία για να συνοδεύσετε
το πρωινό σας, τον καφέ σας ή το τσάι σας.
Κατευθείαν ςαπό την κατάψυξη στον φούρνο σας.

 | 12 τεμ. | 660 γρ. | 9,50 € | Τιμή κιλού: 14,39 € |

15876 Κρουασάν 
φουντούκι & σοκολάτα
Οι δύο γεύσεις που τόσο αγαπάμε 
μαζί σε αυτό το λαχταριστό 
κρουασάν με γέμιση πραλίνα
και σοκολάτα. Με πάνω από 36 
ώρες στοφάρισμα και ζυμή 
από φυσική μαγιά, αυτά
τα κρουασάν ήρθαν
για να σας ξετρελάνουν.
Μία δοκιμή αρκεί για να σας πείσει. 

 | 310 γρ. | 4,90 € |
| Τιμή κιλού: 15,81 € |



7821 Γαλατόπιτα 
Μία γλυκιά πίτα για κάθε στιγμή!
Η ακαταμάχητη γεύση της πλούσιας κρεμώδους γέμισης 
απο 100% αγνό αγελαδινό γάλα σε συνδυασμό
με τραγανό χωριάτικο φύλλο, συνθέτουν
μία πίτα σκέτη απόλαυση. Έτοιμη-Ψημένη.

  | 1000 γρ. | 14,90 € | 

7826 Γαλατόπιτα πορτοκαλιού
Χωριάτικη πίτα με παστεριωμένο αγελαδινό γάλα, 
πλήρες σιμιγλάλι σίτου, αυγό και ξύσμα πορτοκαλιού.

 | 1200 γρ. | 12,90 € | Τιμή κιλού: 10,75 € |

15849 Ζύμη για τάρτες & πάστα φλώρα 
Βάλτε την φαντασία σας και δημιουργήστε!
Ετοιμάστε τραγανά μπισκότα και γλυκιές τάρτες
για όλα τα γούστα. Χρειάζεται απόψυξη.

 | 500 γρ. | 4,95 € | Τιμή κιλού: 9,90 € |

9110 Κρέπες σε φύλλα
Φτιαγμένες με γάλα, αλεύρι και αυγά,
είναι ήδη έτοιμες. Αποψύξτε τις και φτιάξτε τις 
γλυκές ή αλμυρές ανάλογα την περίσταση.

 | 10 τεμ. | 400 γρ. | 5,60 € | Τιμή κιλού: 14,00 € |
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0862 Μηλόπιτα Βουτύρου
Πλούσια μηλόπιτα με βούτυρο, αφράτη ζύμη,
ζουμερά μήλα και σταφίδες, γαρνιρισμένη
με ψιλοκομμένα αμύγδαλα, ήδη προτεμαχισμένη.
Μπορείτε να την απολαύσετε ζεστή και με παγωτό βανίλια.

 | 8 κομμάτια | 1000 γρ. | 13,00 € |



7819 Μπουγάτσα
με κρέμα 
Παραδοσιακή 
μπουγάτσα 
Θεσσαλονίκης με φύλλο 
αέρος και με γέμιση 
κρέμα βανίλιας.

 | 800 γρ. | 7,40 € 
| Τιμή κιλού: 9,25 € |

0904 Μίνι Σου
Mίνι σου, γεμιστά με αφράτη κρέμα βανίλια.
Δοκιμάστε τα σκέτα πασπαλίζοντάς τα
με άχνη ζάχαρη ή ετοιμάστε προφιτερόλ
με πλούσια σως σοκολάτας.

 | 32-35 τεμ. | 500 γρ. | 9,60 € |
| Τιμή κιλού: 19,20 € |

15867 Λουκουμάδες Donuts
Νόστιμα, μαλακά ντόνατς γαρνιρισμένα με ζάχαρη,
ιδανικά με το πρωινό σας, ή για ένα γλυκό
απογευματινό διάλειμμα. Απλά ξεπαγώστε τα,
ή ζεστάνετε τα και απολαύστε τα με μια μπάλα παγωτό.

  | 6 τεμ. | 270 γρ. | 5,90 € |
| Τιμή κιλού: 21,85 € |
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αγαπητέ πελάτη, στα πλαίσια της πώλησης των προϊόντων bofrost*, η εταιρεία μας σας εγγυάται την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και την πλήρη διασφάλιση του απορρήτου 
των πληροφορίων. Η εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι η συλλογή των προσωπικών δεδομένων 
σας είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης προϊόντων bofrost*. Η άντληση των 
προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται είτε απευθείας από εσάς είτε από δημόσια μητρώα και 
τα προσωπικά δεδομένα σας περιορίζονται σε όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και αριθμό τηλέφωνου. 
Η εταιρεία μας τηρεί τα δεδομένα σας για όσο χρόνο διαρκεί η συμβατική σχέση μας. Σε περίπτωση 
που, για οποιονδήποτε λόγο αυτή διακοπεί, τα δεδομένα διατηρούνται για την εκπλήρωση των 
φορολογικών σκοπών και σε κάθε περίπτωση μέχρι την παρέλευση του χρόνου παραγραφής 
τυχόν σχετικών αξιώσεων. Η εταιρεία προβαίνει σε νόμιμη, αντικειμενική και διαφανή επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων σας. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από την εταιρεία μας με 
πρωταρχικό σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανακύπτουν από τη σύμβαση πώλησης 
των προϊόντων bofrost*, καθώς και για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και 
για την ενημέρωση σας σχετικά με τα προϊόντα bofrost*. Περαιτέρω, η εταιρεία μας δύναται να 
προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και για στατιστικούς σκοπούς. Για τους 
προαναφερθέντες σκοπούς, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται είτε σε έγχαρτη είτε σε ηλεκτρονική 
μορφή σε τμήματά μας που είναι αρμόδια για την πώληση των προϊόντων bofrost* και για την έγκαιρη 
και απρόσκοπτη παράδοση αυτών. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το εμπορικό και διοικητικό τμήμα καθώς 
και το τμήμα μηχανογράφησης της εταιρείας. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να 
καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, 
διατηρούμε συνεργασία για την ορθή και με βάση τους όρους της σύμβασης πώλησης, διανομή και 
αποστολή των προϊόντων bofrost* (παράδοση πόρτα-πόρτα). Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα 
κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που διαβιβάζονται να είναι τα ελάχιστα αναγκαία και ότι συντρέχουν 
πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία. Το πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας 
δεδομένων περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι πελάτες μας επιθυμούν να κάνουν χρήση 
ηλεκτρονικής πληρωμής (πιστωτική κάρτα - RID), τα προσωπικά στοιχεία σας θα κοινοποιούνται 
στις τράπεζες που είναι υπεύθυνες για τη συλλογή. Σε σχέση με τις προαναφερθείσες διαδικασίες, 
μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας 
επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν 
ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), διαγραφή τους από τα 
αρχεία μας - πλην αυτών που είναι αναγκαία για τους σκοπούς της τιμολόγησης και για φορολογικούς 
λόγους, περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων 
κ.λπ.) φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο 
μορφότυπο). Η εταιρεία μας λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίζεται το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, κατά περίπτωση της κρυπτογράφησης. Πέραν των ανωτέρω, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή 
να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Σε αυτή όμως την περίπτωση, 
δεν θα είναι δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης πώλησης προϊόντων bofrost*. Για οποιοδήποτε θέμα 
αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο αρμόδιο τμήμα της 
εταιρείας  TO YOUR DOOR A.E., Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 120 , ΑΧΑΡΝΑΙ, ΤΚ 13672, τηλέφωνο επικοινωνίας  
2111080300, e-mail: logistirio@bofrost.gr 
Ο κατάλογος ισχύει: από 15/09/2022. Οι τιμές του παρόντος καταλόγου ακυρώνουν και 
αντικαθιστούν τις προηγούμενες και έχουν ισχύ μέχρι την έκδοση του επόμενου καταλόγου. Το υλικό 
του παρόντος καταλόγου αποτελεί ιδιοκτησία της TO YOUR DOOR A.E και απαγορεύεται η ολική ή 
μερική αναδημοσίευσή του, από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, μηχανικό ή φωτοτυπικό μέσο, μικροφίλμ 
ή οτιδήποτε άλλο. Για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις, η TO YOUR DOOR A.E δεν φέρει 
ουδεμία ευθύνη.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία από τις 09:00 έως τις 21:00

στο 2111080300 ή όλο το 24ωρο στο info@bofrost.gr 
Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 120 | 13672 | ΑΧΑΡΝΑΙ | Τηλ: 211 10 80 300

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Θεσσαλονίκη/Kατερίνη/Bέροια/ Λάρισα/Bόλος: 2310 75 45 75

Kόρινθος, Nαύπλιο, Άργος, Τρίπολη, Πάτρα: 211 10 80 300

Ιστοσελίδα: www.bofrost.gr



Η μεγαλύτερη εταιρεία διανομής
έτοιμων κατεψυγμένων πιάτων

και πρώτων υλών μαγειρικής στην Ευρώπη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Νέο τηλέφωνο  211 1080300   Αττική . Λ.Καραμανλή 120, Αχαρναί

2310 754575  Θεσσαλονίκη / Κατερίνη Λάρισα / Χαλκιδική

2310 754576  Σέρρες / Κιλκίς / Νομός Πέλλας

211 1080300  Κόρινθος / Ναύπλιο-Άργος / Πάτρα

www.bofrost.gr


