










ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ

Σπιρουλίνα
Ηλιόσπορος
with spirulina &
sunflower seeds

Μιχ Τυριών - Ελιά
with mix cheese
& olives

Ελιά
with olives

Kαρότο
with carrot

Φιογκάκι Κανέλας
Cinnamon bow

Κανέλας
with cinnamon

Πεντάσπορο
with 5 seeds



When the traditional recipe meets the needs of the modern way of life.
The classic and new flavors of our breadsticks,
now with the addition of fructose.

Όταν η παραδοσιακή συνταγή συναντά τις ανάγκες
του σύγχρονου τρόπου ζωής. Οι κλασικές
αλλά και νέες γεύσεις των κριτσινιών µας,
τώρα µε προσθήκη φρουκτόζης. ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ

Λινάρι & Σουσάµι
with linseed & sesame

Πολύσπορο
Multigrain

Ολικής
Wholegrain

Σουσαµένιο
with sesame

Ζευς µε
νιφάδες βρώµης
Zeus with oats flakes

Ω3
Omega-3

sugar free





ΠΕΝΤΑΣΠΟΡΟ
with 5 seeds

ΚΑΝΕΛΑ - ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Chocoring
with cinnamon

ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ
multigrain





Πεντάσπορο
Σοκολάτα
Choco - 5 seeds

Φιογκάκι Κανέλα
Σοκολάτα
Choco - CinnamonBow

Κανέλα - Σοκολάτα
Choco - Cinnamon

Chocobite
µε νιφάδα ρυζιού
Chocobite with rice flakes





Κάρυ
with curry

Μιχ Τυριών - Ελιά
with mix cheese
& olives

Καρότο
with carrot

Ελιά
with olives

Πεντάσπορη
with 5 seeds





Καρότο
with carrot

Ελιά
with olives

Κανέλα
with cinnamon

Πεντάσπορος
with 5 seeds



ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

honey flavoured dessert

Το αγαπηµένο γλυκό των Χριστουγέννων είναι εδώ,
πιο νόστιµο από ποτέ.

Μπουκίτσες για mini απόλαυση, καινοτοµία σοκολάτας,
αλλά και η κλασική παραδοσιακή συνταγή. 

 Όποια κι αν είναι η επιλογή, το αποτέλεσµα παραµένει
εγγυηµένο και άκρως γευστικό.



ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

honey flavoured dessert

96

96
Μπουκίτσα
µε σοκολάτα 
Mini with Chocolate

Μπουκίτσα µε καρύδι
Mini with Walnut

Με σοκολάτα
with Chocolate

Με καρύδι 
with Walnut

Your favorite Christmas dessert is here, more delicious than ever.
Bites for mini delight, chocolate innovation, and of course the classic
traditional recipe. Whatever the choice, the result remains
guaranteed and highly tasty.
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Superfoods

Classics
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΑΘΗΝΑ
Αγίου Κωνσταντίνου 32
Τ.Κ. 14452
Μεταµόρφωση, Αθήνα
Τηλ: 210 2801335
Email: athina@kritsini.com

BRANCH - ATHENS
32 Agiou Konstantinou str. 
GR 14452
Metamorfosi, Athens
Tel: +30 210 2801335
Email: athina@kritsini.com


