ΑΘ. ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Αγ. Νικολάου 7α, 174 55 Άλιµος
Τ: 210 9821779
Φ: 210 9881667
Email: info@froutino.gr

www.froutino.gr

kelyphos@gmail.com

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΩ∆ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

www.msabanis.gr/

ΦΡΟΥΤΙΝΟ

design

Ελληνικό!

photos

Προϊόν

γλυκίσµατα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΩ∆ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ 1970

αυθεντικά και
χειροποίητα
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

γλυκίσµατα

Η δική µας ιστορία ξεκίνησε λίγο πριν το 1970
στην περιοχή της Νίκαιας, όταν ο ∆ηµήτριος
Μαλογιάννης, εµπνεύστηκε και παρασκεύασε
το ιδιότυπο γλύκισµα που ονόµαστηκε ΦΡΟΥΤΙΝΟ,
µε σκοπό να κερνάει πελάτες και φίλους.
Το οµώνυµο γλύκισµα που αγαπήθηκε πολύ
για την πρωτότυπη και ξεχωριστή του γεύση,
γνώρισε µεγάλη αποδοχή σε όλη την Ελλάδα
και αποτέλεσε την αφετηρία µιας επιτυχηµένης
πορείας.
Σήµερα, 40 χρόνια αργότερα, συνεχίζουµε
να εξελισσόµαστε, διαφυλάσσοντας όµως
τον ελληνικό και οικογενειακό µας χαρακτήρα.
Με πολύτιµη τεχνογνωσία δεύτερης γενιάς
και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις µεγάλων
δυνατοτήτων, τηρούµε αυστηρά τα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας και παράγουµε µια
ποικιλία εξαιρετικών γλυκισµάτων.
Λουκούµια που λιώνουν στο στόµα, Σιροπιαστά
µε πλούσια γέµιση αµυγδάλου, χειροποίητα
Σοκολατάκια, αυθεντικές καραµέλες Tsarleston
που σε ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο, αφράτες
Καρύδες, Ζελεδάκια µε ζουµερές φρουτένιες
γεύσεις κ.α.
Έχοντας κερδίσει επάξια την θέση µας στην
ελληνική αγορά και επιλεκτικά σε αγορές του
εξωτερικού, επενδύουµε στην ανάπτυξη, στην
παραγωγή νέων προϊόντων και στις υγιείς
συνεργασίες.
Πιστεύουµε στην διαχρονική αξία της ποιότητας,
στον σεβασµό του καταναλωτή και ανταποδίδουµε
την εµπιστοσύνη των πελατών µας, προσφέροντας
γλυκίσµατα ανώτερης ποιότητας.

ΦΡΟΥΤΙΝΟ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ

αυθεντικά και
χειροποίητα
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ΦΡΟΥΤΙΝΟ
ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ

Τα Φρουτίνο είναι κατάλληλα για περιόδους νηστείας.

101 ΦΡΟΥΤΙΝΟ Κλασσικό
Ένα ξεχωριστό, υγιεινό και νηστίσιµο γλύκισµα.
Γέµιση λουκουµιού µε αµύγδαλα, κύβους πορτοκάλι
και καρύδα ανάµεσα σε δυο τραγανές γκοφρέτες και
υπέροχο αιθέριο έλαιο περγαµόντο.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 3 κιλών

111 ΦΡΟΥΤΙΝΟ Μαστίχα Χίου
Πρωτότυπο, υγιεινό και νηστίσιµο γλύκισµα µε την
υψηλή διατροφική αξία της φυσικής µαστίχας Χίου.
Γέµιση λουκουµιού µε αµύγδαλα ανάµεσα σε δυο
τραγανές γκοφρέτες, αρωµατισµένο µε πολύτιµο
µαστιχέλαιο και δάκρυ µαστίχας Χίου.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 3 κιλών

106 ΦΡΟΥΤΙΝΟ Κλασσικό Aτοµικό
Το κλασσικό Φρουτίνο σε ατοµική συσκευασία.
Συσκευασία: χάρτινο κουτί stand 24 τεµαχίων
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ΣΥΡΟΠΙΑΣΤΑ

301 MΠΑΚΛΑΒΑΣ “σπιτικό”
Παραδοσιακό µπακλαβαδάκι ανώτερης ποιότητας µε δυο
στρώσεις τραγανών φύλλων, πλούσια γέµιση αµυγδάλου
και µυρωδάτο συρόπι. ∆ιατίθεται µέσα σε κουπάκι,
σε αεροστεγή επώνυµη και διάφανη συσκευασία.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 3 κιλών

602 ΚΑΤΑΪΦΑΚΙ “σπιτικό”
Μαλλί καταΐφι µέσα σε τραγανό φύλλο κρούστας µε
πλούσια γέµιση αµυγδάλου και µυρωδάτο σιρόπι.
∆ιατίθεται µέσα σε κουπάκι, σε αεροστεγή επώνυµη
συσκευασία.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 3 κιλών
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ΣΥΡΟΠΙΑΣΤΑ
ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ

νηστίσιµα
Όλα τα συροπιαστά γλυκίσµατα
σε διάφανη συσκευασία είναι
κατάλληλα και για περιόδους
νηστείας.

603 ΚΑΤΑΪΦΑΚΙ χειροποίητο
Παραδοσιακό καταϊφάκι 100% χειροποίητο µε πλούσια γέµιση
αµυγδάλου και ασύγκριτη γεύση. ∆ιατίθεται µέσα σε κουπάκι,
σε αεροστεγή διάφανη συσκευασία.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 3 κιλών

ΜΠΑΚΛΑΒΑ∆ΑΚΙ

ΣΑΡΑΓΛΙ

601 ΣΑΡΑΓΛΙ χειροποίητο
Παραδοσιακό χειροποίητο σαραγλί εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
∆ιατίθεται µέσα σε κουπάκι, σε αεροστεγή διάφανη συσκευασία.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 3 κιλών

ΚΑΤΑΪΦΑΚΙ

Όλα τα συροπιαστά γλυκίσµατα διατίθενται
σε µεταλλιζέ συσκευασία, κατόπιν παραγγελίας.
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ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙ∆Η

ΝΗΣΤΙΣΙΜO

108

ΚΡΟΚΑΝ
Σοκολάτα bitter, τραγανή καραµέλα και ψηµένο
αµύγδαλο σε έναν αξέχαστο γευστικό συνδυασµό.
Συσκευασία: κουτί 3 κιλών

102
ΣΟΚΟΦΡΕΤΑΚΙΑ πραλίνας
Τραγανές γκοφρέτες δικής µας παραγωγής
µε γέµιση πραλίνας φουντουκιού και
επικάλυψη σοκολάτας bitter.
Συσκευασία: κουτί 2.4 κιλών

ΝΗΣΤΙΣΙΜO

115
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ µισή φέτα
Ιδανικός συνδυασµός πορτοκαλιού
γλασσέ µε bitter σοκολάτα.
Συσκευασία: κουτί 2.5 κιλών

113
ΚΑΡΥ∆Ι - TOFFEE καραµέλα
Σοκολατένιες µπαλίτσες µε γέµιση
µαλακής καραµέλας toﬀee και καρύδι.
Συσκευασία: κουτί 2.2 κιλών

109
ΝΗΣΤΙΣΙΜO

ΣΟΚΟΖΕΛΙΝΙΑ
Φρουτένια ζελεδάκια µε επικάλυψη σοκολάτας bitter.
Συσκευασία: κουτί 2.5 κιλών
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ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙ∆Η
Όλα τα προϊόντα αυτής της σελίδας είναι κατάλληλα και για περιόδους νηστείας.

118

ΜΑΡΟΝ
Πλούσιος γευστικός συνδυασµός από
αρωµατικό κάστανο γλασσέ και bitter σοκολάτα.
Συσκευασία: κουτί 2.5 κιλών

1137

08

ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ

119

∆ΑΜΑΣΚΗΝΟ
Όλη η θρεπτική αξία του αποξηραµένου
δαµάσκηνου µε bitter επικάλυψη.
Συσκευασία: κουτί 2.5 κιλών

120

ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΥ∆Α mini

ΣΥΚΟ

Υπέροχες µπουκίτσες λευκής
Ινδικής καρύδας µε bitter σοκολάτα.
Συσκευασία: κουτί 2.5 κιλών

Ολόκληρος καρπός σύκου ελληνικής
προέλευσης µε επικάλυψη bitter σοκολάτας.
Συσκευασία: κουτί 2.5 κιλών

ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙ∆Η

συσκευασµένα

ΝΗΣΤΙΣΙΜO

605

ΝΗΣΤΙΣΙΜO

608

ΣΟΚΟΣΑΡΑΓΛΙ

Τραγανό σαραγλί µε πλούσια γέµιση αµυγδάλου
και επικάλυψη σοκολάτας bitter σε έναν εξαιρετικά
γευστικό συνδυασµό.
∆ιατίθενται γυµνά αλλά και σε διάφανη αεροστεγή συσκευασία.
Συσκευασία: δίσκος 3 κιλών µέσα σε χαρτοκιβώτιο (γυµνό),
χαρτοκιβώτιο 3 κιλών (διάφανο)

ΣΟΚΟΚΑΤΑΪΦΙ

Παραδοσιακά χειροποίητο καταϊφάκι µε
αµύγδαλο και επικάλυψη σοκολάτας bitter.
∆ιατίθενται γυµνά αλλά και σε διάφανη
αεροστεγή συσκευασία.
Συσκευασία: δίσκος 3 κιλών µέσα σε χαρτοκιβώτιο
(γυµνό), χαρτοκιβώτιο 3 κιλών (διάφανο)

704

ΣΟΚΟΚΑΡΥ∆Α
Γλύκισµα καρύδας µε επικάλυψη
σοκολάτας σε ένα κλασικά εύγευστο
πάντρεµα. ∆ιατίθενται γυµνά αλλά και
σε διάφανη αεροστεγή συσκευασία.
Συσκευασία: δίσκος 3 κιλών µέσα σε
χαρτοκιβώτιο (γυµνό), χαρτοκιβώτιο
3 κιλών (διάφανο)

ΝΗΣΤΙΣΙΜO

114

ΣΟΚΟΦΡΟΥΤΙΝΟ
Το κλασσικό ΦΡΟΥΤΙΝΟ βουτηγµένο κατά το
ήµιση σε bitter σοκολάτα. ∆ιατίθεται γυµνό
αλλά και σε διάφανη αεροστεγή συσκευασία.
Συσκευασία: δίσκος 3 κιλών µέσα
σε χαρτοκιβώτιο (γυµνό), χαρτοκιβώτιο
3 κιλών (διάφανο)
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ΚΑΡΥ∆ΕΣ

701 ΚΑΡΥ∆Α κερασάκι
Η καρύδα στην καλύτερη εκδοχή της. Αφράτη αλλά και καλοψηµένη, ένα γλυκό εξαιρετικής ποιότητας
που παρακευάζεται µε άριστες πρώτες ύλες. ∆ιατίθεται σε διάφανη αεροστεγή συσκευασία.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 3 κιλών

1031
ΚΑΡΥ∆Α λευκή mini
Γευστικές µπουκίτσες εξωτικής λευκής
καρύδας Ινδιών σε mini αεροστεγή
συσκευασία.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 4 κιλών

10

ΝΗΣΤΙΣΙΜO

ΖΕΛΕ
ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ

Όλα τα Ζελεδάκια είναι κατάλληλα για περιόδους νηστείας.

401 ZEΛΕ τυλιχτό

κανονικό µέγεθος
Κόκκινα, Πράσινα, Κίτρινα και Πορτοκαλί
ζελεδάκια κανονικού µεγέθους
σε ατελείωτα αρώµατα φρούτων.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 5 κιλών

412

ΖΕΛΟΚΑΡΑΜΕΛΕΣ
τυλιχτές
Απολαυστικά, ζαχαρένια ζελεδάκια σε mini µέγεθος.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 4 κιλών

407 ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ

402 ΜΠΙΛΙΕΣ

408 ΣΧΕ∆ΙΑ

Πολύχρωµα ζελεδάκια µαργαρίτες.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 5 κιλών,
κουτί 3 κιλών

Χρωµατιστές µπαλίτσες ζελέ
για φρουτένιες µπουκιές.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 5 κιλών,
κουτί 3 κιλών

Καρδούλες, Αχοιβάδες, Φρούτα,
Χελωνάκια και πολλά ακόµα
ζελεδάκια σε ποικιλία σχεδίων,
χρωµάτων και αρωµάτων.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 5 κιλών,
κουτί 3 κιλών

γυµνές

γυµνές

γυµνά

συσκευασία

410

ΖΕΛΕ∆ΑΚΙΑ διάφορα
Σκαφάκι 200 γρ.
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ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ

801 Tριαντάφυλλο
Παραδοσιακά λουκούµια κανονικού
µεγέθους, µε απαλό άρωµα
Τριαντάφυλλο.
∆ιατίθενται σκέτα ή µε αµύγδαλο.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 5 κιλών,
κουτί 3 κιλών

802 Mαστίχα
Παραδοσιακά λουκούµια κανονικού
µεγέθους, µε υπέροχο άρωµα Μαστίχα.
∆ιατίθενται σκέτα ή µε αµύγδαλο.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 5 κιλών,
κουτί 3 κιλών

812 Kαρύδα
12

Εξωτικά λουκούµια για τους λάτρεις
της καρύδας.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 5 κιλών,
κουτί 3 κιλών

ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ
ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ

Όλα τα Λουκούµια είναι κατάλληλα για περιόδους νηστείας.

814

ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ µπουκίτσες

sugar free

Νόστιµες µπουκίτσες λουκουµιού Χωρίς Ζάχαρη,
χωρίς λιπαρά. Ένα πρωτοποριακό προϊόν µε 20%
λιγότερες θερµίδες από τα κανονικά λουκούµια.
Ιδανικό για όσους προσέχουν την διατροφή τους
αλλά και το σάκχαρό τους.
Συσκευασία: δίσκος 2,5 κιλών σε χαρτοκιβώτιο

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

803
ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ µπουκίτσες
Ισοµετρικά κοµµένες µπουκίτσες σε απαλές γεύσεις
µαστίχας, τριαντάφυλλου και περγαµόντο.
∆ιατίθενται σκέτες ή µε αµύγδαλο.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 5 κιλών, κουτί 3 κιλών

Λουκούµια εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης που λιώνουν στο στόµα..!
Ένα γλύκισµα τόσο καθαρό και απλό που µπορεί να µεταµορφωθεί
σε έδεσµα delicatessen µε άπειρες γευστικές παραλλαγές.
Λουκούµια µε γεύση καφέ, ούζου, µέντας, λεµονιού και πολλών ακόµη, παράγονται κατόπιν παραγγελίας.

συσκευασίες

808

Κασετίνα 300 γρ.

807

Κασετίνα 500 γρ.

816

Aεροστεγές Σκαφάκι 200 γρ.

811

Σακουλάκι 500 γρ.
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ΦΡΟΥΪ ΓΛΑΣΣΕ
Όλα τα Φρουϊ Γλασσέ είναι κατάλληλα για περιόδους νηστείας.

ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ

1016 ΦΡΟΥΪ ΓΛΑΣΣΕ
Αχλάδι, Βερύκοκο, Σύκο, Νεράντζι ρολέ, Περγαµόντο, Κερασάκια, Μελιτζανάκι & fruit mix.
Αρωµατικά και ζουµερά φρούτα στην γλυκιά εκδοχή τους.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 4 κιλών

βερύκοκο

µελιτζανάκι

περγαµόντο

αχλάδι

κερασάκι

συσκευασίες
Όλα τα Φρουΐ Γλασσέ τοποθετούνται µέσα σε κουπάκι
και τυλίγονται αεροστεγώς σε διάφανη συσκευασία.
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νεράντζι ρολέ

σύκο

ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ
ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ

Όλες οι καραµέλες Τσάρλεστον είναι κατάλληλες για περιόδους νηστείας.

502 ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ τριαντάφυλλο
Η αυθεντική και διάσηµη καραµέλα που τυλίγεται στο χέρι
µία προς µία. Μαλακή υφή και απαλό άρωµα τριαντάφυλλο
που σε ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.
Παραδοσιακά χειροποίητη και γευστικά ακαταµάχητη.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 5 κιλών

506 ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ τριαντάφυλλο
∆ιαθέσιµη και σε αεροστεγή συσκευασία ﬂow pack.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 5 κιλών

507 ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ περγαµόντο
Η αυθεντική δίφουντη Tsarleston σε αρωµατική παραλλαγή
περγαµόντου.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο 5 κιλών

συσκευασίες

504

Βαζάκι 1 κιλού

505

Βαζάκι 500γρ.

501

Σακουλάκι 500γρ.
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