
…σκέτη γλύκα…                               

...χρώματα και αρώματα…

…χειροποίητη και μοναδική… 

…η τέχνη που γεννιέται 

μπροστά στα μάτια σου…

Κατάλογος προϊόντων
2017 - 2018
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Η Εταιρεία μας

Η εταιρεία  «CARAMELLA NAXOS» ιδρύθηκε το 2013 στη Χώρα Νάξου και 
δραστηριοποιείται  στο χώρο της παραγωγής χειροποίητης καραμέλας. Το 2015 
δημιουργήσαμε ένα νέο υψηλών προδιαγραφών εργαστήριο χονδρικής στο 
Χαλάνδρι. 
 
Με σεβασμό στον καταναλωτή, τα προϊόντα μας παρασκευάζονται από αυστηρά 
επιλεγμένες πρώτες ύλες, χωρίς συντηρητικά και πρόσθετα, συνδυάζοντας την 
παράδοση με την σύγχρονη τεχνική. 
  
Καμία παραγωγή, οποιουδήποτε προϊόντος, δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποιότητα 
αυτήν του χειροποίητου. Τα εργαστήρια μας, ανοιχτά στο βλέμμα του πελάτη 
αποκαλύπτουν το μυστικό μας μέσα από χρώματα και αρώματα που θα σας 
ταξιδέψουν.

Οι έμπειροι τεχνίτες μας μπορούν να ικανοποιήσουν ακόμα και τις πιο 
εξεζητημένες απαιτήσεις σας δημιουργώντας καραμέλες και γλειφιτζούρια για 
γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, γιορτές, επετείους, event, το όνομα της εταιρείας 
σας ή ακόμα και το λογότυπο σας προκειμένου να εντυπωσιάσετε τους πελάτες 
σας και να επιτύχετε ισχυρότερη επαγγελματική παρουσία με την εταιρική 
προβολή σας.

Κατάστημα Νάξου Κατάστημα Χαλανδρίου
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Χειροποίητες καραμέλες σε διάφορα χρώματα και γεύσεις 

CITRUS MIX
Γεύσεις: πορτοκάλι, μανταρίνι, λεμόνι, 
lime, σαγκουίνι & κίτρο Νάξου. 

Κωδικός: 00338

FRUIT MIX
Γεύσεις: φράουλα, κεράσι, καρπούζι, 
λεμόνι, πορτοκάλι, μανταρίνι, καρύδα, 
passion fruit, μήλο, βατόμουρο, 
μπανάνα & mango.

Κωδικός: 00339

ΖΑΧΑΡΩΜΕΝΟ 
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ

Γεύσεις: sen sen & κανέλλα

Κωδικός: 00353

LOVE MIX
Γεύσεις: brandy-φράουλα & μούρο-
λεμόνι.

Κωδικός: 00341

ΜΑΝΙΤΑΡΙ MARIO
Γεύση: cookies.

Κωδικός: 00343

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
Γεύση: μαλλί της γριάς.

Κωδικός: 00351
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ΜΑΤΙ
Γεύση: δυόσμος.

Κωδικός: 00342

ΚΑΡΑΜΕΛΑΚΙ
Γεύση: sen sen.

Κωδικός: 00355

ΟΥΖΟ
Γεύση: ούζο.

Κωδικός: 00354

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ 
Γεύση: sen sen.

Κωδικός: 00356

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ 
Γεύση: μέντα.

Κωδικός: 00364

ΚΑΡΑΒΑΚΙ 
Γεύση: μαστίχα.

Κωδικός: 00345
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ΚΕΡΑΣΙ
Γεύση: μαύρο κεράσι.

Κωδικός: 00348

ΚΑΡΠΟΥΖΙ
Γεύση: καρπούζι.

Κωδικός: 00367

LIME
Γεύση: lime.

Κωδικός: 00366

ΛΕΜΟΝΙ 
Γεύση: λεμόνι.

Κωδικός: 00349

ΦΡΑΟΥΛΑ
Γεύση: φράουλα.

Κωδικός: 00347

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
Γεύσεις: πορτοκάλι ή μανταρίνι.

Κωδικός: 00350
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ΠΡΟΒΑΤΟ
Γεύση: καραμέλα γάλακτος.

Κωδικός: 00344

HELLO KITTY
Γεύση: φρούτα του δάσους.

Κωδικός: 00361

BOB ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ 
Γεύσεις: μπανάνα-κεράσι.

Κωδικός: 00368

MINIONS
Γεύσεις: σοκολάτα-μπισκότο.

Κωδικός: 00346

ΜΑΝΙΤΑΡΙ
Γεύση: κανέλα.

Κωδικός: 00357

ΓΑΤΑ
Γεύσεις: φράουλα-σαμπάνια.

Κωδικός: 00352
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IT’S A GIRL 
Γεύση: βατόμουρο.

Κωδικός: 00759

IT’S A BOY 
Γεύση: βατόμουρο.

Κωδικός: 00758

ΟΣΦΠ
Γεύσεις: φράουλα-κεράσι.

Κωδικός: 00369

ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ ΚΑΡΔΙΑ
Γεύση: τσιχλόφουσκα.

Κωδικός: 00337

ΑΕΚ
Γεύση: μανταρίνι.

Κωδικός: 00371

ΠΑΟ 
Γεύση: βατόμουρο.

Κωδικός: 00370
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Χειροποίητα γλειφιτζούρια σε διάφορα χρώματα και γεύσεις 

ΜΙΚΡΑ MIX ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑ 20-25gr          
(ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ-ΜΟΥΣΤΑΚΙ-ΚΑΡΔΙΑ-ΧΕΙΛΑΚΙ) 

Γεύσεις: διάφορες ή επιλογής.
Κωδικός: 00494

ΕΙΔΙΚΑ ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑ 50-55gr
Γεύσεις: διάφορες ή επιλογής.

Κωδικοί: ΧΕΙΛΑΚΙ (00493) - ΜΟΥΣΤΑΚΙ (00491)                                
- ΚΑΡΔΟΥΛΑ (00492)
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ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙ 45-50gr
Γεύσεις: διάφορες ή επιλογής.

Κωδικός: 00325ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙ 
“LOGO” 45-65gr

Γεύσεις: διάφορες ή επιλογής.

Κωδικός: 00307

•   Όλοι οι παραπάνω κωδικοί στις καραμέλες διατίθενται στις παρακάτω συσκευασίες: 
Ειδική πλαστική συσκευασία τροφίμων από 1Kg έως 3Kg
Ειδικό γυάλινο βαζάκι με αεροστεγές «φλιπ» καπάκι, χωρητικότητας 100-110gr  
Ειδικό γυάλινο βαζάκι με αεροστεγές «φλιπ» καπάκι, χωρητικότητας 20-25gr**

•   Όλοι οι παραπάνω κωδικοί στα γλειφιτζούρια διατίθενται ανά τεμάχιο και για γεύσεις ή σχέδια που ήδη υπάρχουν. 

•   Για οποιαδήποτε αλλαγή στους παραπάνω κωδικούς σε γεύση, σχέδιο ή χρώμα ενδέχεται να αλλάξει η τιμή ή η ελάχιστη 
ποσότητα.

*Κατόπιν παραγγελίας. **Για ειδική παραγγελία σε βαζάκι χωρητικότητας 20-25gr η ελάχιστη ποσότητα είναι 80 τεμάχια. 
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Photo Gallery
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Καθημερινά, οι χειροποίητες δημιουργίες μας, σας υπόσχονται ένα ταξίδι στο παρελθόν, 
προσφέροντας σας ταυτόχρονα ένα απολαυστικό παρόν. Η αναλλοίωτη αυθεντική συνταγή, οι 
μοναδικές φυσικές γεύσεις χωρίς συντηρητικά και πρόσθετα, τα υπέροχα φυτικά χρώματα και 
οι έμπειροι τεχνίτες καραμέλας θα σας μεταφέρουν στη μαγεία ενός παραμυθιού ικανοποιώντας 
ακόμα και την πιο εξεζητημένη απαίτησή σας. 

Οι γλυκές δημιουργίες μας παρασκευάζονται σε ότι σχέδια επιθυμείτε και σε πολλές γεύσεις, 
έτοιμες ή κατόπιν δικής σας παραγγελίας. Επιλέξτε χρώματα, σχέδια, ονόματα και γεύσεις που 
σημαίνουν κάτι ξεχωριστό για εσάς και το Caramella θα τα δημιουργήσει μπροστά στα μάτια σας. 

Γάμος και Βάπτιση 
Σε αυτές τις ξεχωριστές μέρες της ζωής σας που θέλετε να τις μοιραστείτε με ανθρώπους που 
αγαπάτε και σας αγαπούν οι ιδέες και οι επιλογές που θα σας προτείνει το Caramella θα σας 
ικανοποιήσουν απόλυτα. Σχεδιάστε μια καρδιά, τα ονόματα του ζευγαριού, το όνομα του παιδιού 
ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Πρωτοτυπήστε, κάντε τη δική σας επιλογή κ και ζητήστε από εμάς να 
το δημιουργήσουμε.

Γενέθλια, Γιορτές και Εκδηλώσεις 
Σε τέτοιες ευχάριστες στιγμές χαρίστε στους μικρούς και μεγάλους καλεσμένους σας κάτι 
διαφορετικό. Κεράστε καραμέλες ή γλειφιτζούρια με το όνομα του παιδιού, με μια ευχή ή με ένα 
σχέδιο. Κάντε την εκδήλωσή σας ξεχωριστή, συναρπάζοντας φίλους και καλεσμένους. Βρείτε την 
ιδέα ή αφήστε εμάς να επιλέξουμε για εσάς.

Εταιρική προβολή
Πρωτοτυπήστε στην προώθηση και διαφήμιση της εταιρείας σας, προσφέροντας στους πελάτες 
σας τη δική σας προσωπική καραμέλα με το όνομα της εταιρείας σας ή το λογότυπο σας.

Ευχές
Γράψτε ευχές σε καραμέλες και γλειφιτζούρια για τους αγαπημένους και τους φίλους σας. Γράψτε 
χρόνια πολλά, εκφράστε τα συναισθήματά σας με τον πιο γλυκό και πρωτότυπο τρόπο. Κάντε 
αυτούς που αγαπάτε να νοιώσουν μοναδικοί. Κάντε την επέτειό σας ξεχωριστή, πείτε ένα σ’ 
αγαπώ με “αλλιώτικο” τρόπο.

Μπορείτε εάν θέλετε να παρακολουθήσετε* όλη την διαδικασία δημιουργίας, της δικής σας 
καραμέλας. Έλατε στα καταστήματά μας, να μας γνωρίσετε και να μάθετε περισσότερες 
πληροφορίες για όλα τα προϊόντα μας(Χονδρικής και Λιανικής).

*Η παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννοήσεις με τον υπεύθυνο του καταστήματος.



ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
ΤΗΛ.: 22850 26607
Email: info@caramella-naxos.gr
Web: www.caramella-naxos.gr

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 18 - 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΤΗΛ.: 2106830048
Email: info@caramella-athens.gr
Web: www.caramella-athens.gr

caramella halandri

caramella naxos

caramella_naxos

Σαρώστε και μάθετε                      
περισσότερα:

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ:


