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Όλοι οι εργαζόμενοι  στην  Neuhauser έχουν μια πολύ απλή επιθυμία.
“Να φέρετε γεύση αυθεντικότητας σε κάθε μέρα”.
Ενισχύοντας  ολοένα και περισσότερο την ομάδα “Soufflet” μέσα απο την αλυσίδα προϊόντων παραγωγής 
σιταριού / αλευριού / ψωμιού, προχωράμε  καθοριστικά προς το στόχο μας. 

Ήδη γνωστή για την γαλλική γκάμα αρτοποιίας, η Neuhauser τώρα έχει τον πλήρη έλεγχο στην γεωργική 
εφοδιαστική αλυσίδα με την υποστήριξη του Marketing Hub- Soufflet Bakery - όπου εργαζόμαστε μαζί σας για 
να δημιουργήσουμε τα επιτυχημένα προϊόντα του μέλλοντος.

Οι καταναλωτές έχουν κεντρικό ρόλο σε ό, τι κάνουμε - τους ακούμε, τους εμπλέκουμε στη λήψη αποφάσεων 
και τους αφήνουμε να δρομολογήσουν την αλλαγή του γεωργικού μας μοντέλου. Στη Neuhauser και στο 
Soufflet, βάζουμε όλους τους πόρους και την τεχνογνωσία μας για να τους κατευθύνουμε στην αναζήτηση 
αυθεντικών προϊόντων. Με πραγματική ζέση συνεχίσουμε να χτίζουμε αυτή τη δυναμική, δουλεύοντας μαζί 
σας και για λογαριασμό σας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε τα κορυφαία προϊόντα 
και τις αποτελεσματικές υπηρεσίες που περιμένετε κάθε μέρα, ώστε να μπορείτε να εκπληρώσετε τους 
στόχους σας. 

Στο Neuhauser, η καλή ομάδα κάνει την καλή δουλειά .
Kαλή δουλειά που εξασφαλίζει τη μελλοντική σας επιτυχία.

• Κύκλος εργασιών: €413.000.000
• 13 εργοστάσια παραγωγής

• 2,001 εργαζόμενοι 
• 50 προϊόντα καταναλώνονται κάθε δευτερόλεπτο!
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Αγαπητοί Συνεργάτες,

Με ιδιαίτερη χαρά, έχουμε την εξαιρετική τιμή να συνεργαζόμαστε και να φέρνουμε στη χώρα μας, μια σπουδαία, 
μεγάλη, αξιόπιστη και κυρίως καταξιωμένη και ποιοτική εταιρεία, παραγωγής γαλλικού κρουασάν. 

Πρόκειται,  πράγματι για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής κρουασάν στη Γαλλία και τον κόσμο. 
Συγκεκριμένα, είναι η παλαιότερη εταιρεία παραγωγής κρουασάν στη Γαλλία , στη πατρίδα του κρουασάν και  
της μπαγκέτας, με έτος ίδρυσης το 1906!

Οι κοινές διαχρονικές αξίες, τόσο της Ροδούλας, όσο και της Neuhauser, αξιοπιστίας  και ποιότητας που διέπουν τις 
αρχές και των δύο εταιρειών, συντελούν στο να  παρουσιάσουμε στο σύνολο των επαγγελματιών, της ελληνικής 
αγοράς, μοναδικά προϊόντα προστοφαρισμένου  κρουασάν και αρτοσκευάσματα γαλλικής ταυτότητας.
Πλούσια ποικιλία κωδικών, συμπληρώνουν ικανοποιώντας τις ανάγκες σας και εμπλουτίζοντας τις προτάσεις 
προς τους πελάτες  σας.

Από την καρδιά του Παρισιού , την πατρίδα του κρουασάν ,  
ο αέρας φέρνει τις μαγικές γεύσεις τώρα και στην Ελλάδα!!!

        Με εκτίμηση 
Παναγιώτης Καραχάλιος

Ηλίας Καραχάλιος



Γαλλικά κρουασάνΓαλλικά κρουασάν
H Γαλλική μας νοοτροπία, η κουλτούρα και το πάθος μας είναι κάποιες από τις αξίες  
για να δημιουργούμε μια τόση μεγάλη γκάμα λαχταριστών  και αφράτων κρουασάν.  

Πέραν από τα κλασσικά προϊόντα που ξεχωρίζουν στην αγορά, έχουμε δημιουργήσει 
καινοτόμους συνδυασμούς που αυξάνουν την απόλαυση του καταναλωτή.   

Εχουμε μια ευρεία γκάμα από mini,  “must” προϊόντα και κλασσικές επιλογές  
για να ευχαριστήσουμε ακόμα και τους πιο δύσκολους καταναλωτές.

Τα Κρουασάν ειναι ένα σύμβολο 
αυθεντικότητας για 91%  

των καταναλωτών
*Μελέτη Αρτοποιίας U&A - Νοέμβριο 2015 - 1000 καταναλωτές - Γαλλία



ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ  80g (21% ΒΟΥΤΥΡΟ)  
89.6397 68τμχ/κιβ I 56κιβ/παλ

 30 λεπτά  σε θερμοκρασία δωματίου  
 20 λεπτά  στους 170°C

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΒΟΥΤΥΡΟΥ 70g (24% ΒΟΥΤΥΡΟ)   
89.6396 84τμχ/κιβ I 54κιβ/παλ

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΒΟΥΤΥΡΟΥ 90g (18% ΒΟΥΤΥΡΟ)   
89.6365 80τμχ/κιβ I 54κιβ/παλ

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 110g (24% ΒΟΥΤΥΡΟ)  
89.6369 60τμχ/κιβ I 54κιβ/παλ

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΒΟΥΤΥΡΟΥ 80g(24% ΒΟΥΤΥΡΟ)  
89.6366 60τμχ/κιβ I 64κιβ/παλ

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΒΟΥΤΥΡΟΥ 60g(24% ΒΟΥΤΥΡΟ)  
89.6414 90τμχ/κιβ I 64κιβ/παλ
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ΚΡΟΥΣΑΝ ΒΕΡΙΚΟΚΟ & ΝΤΕΚΟΡ  
ΖΑΧΑΡΗ 85g  

(20% ΒΟΥΤΥΡΟ)   
89.6389 60τμχ/κιβ I 56κιβ/παλ

 30 λεπτά  σε θερμοκρασία δωματίου  
 25 λεπτά  στους 170°C
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ

ΚΡΟΥΑΣΑΝ  ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ  
& ΝΤΕΚΟΡ ΖΑΧΑΡΗ 90g  

(18% ΒΟΥΤΥΡΟ)  
89.6401 60τμχ/κιβ I 56κιβ/παλ

ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑ & ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
100g (18% ΒΟΥΤΥΡΟ)  

89.6368 52τμχ/κιβ I 64κιβ/παλ

ΠΛΕΞΟΥΔΑ (TWIST) ΜΕ ΚΡΕΜΑ-CRANBERRIES 
90g (12% ΒΟΥΤΥΡΟ)  

89.6459 72τμχ/κιβ I 64κιβ/παλ

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
ΣΠΟΡΩΝ 80g (20% ΒΟΥΤΥΡΟ)   
89.6402 60τμχ/κιβ I 56κιβ/παλ

HEALTHY LIVING

ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΠΡΑΛΙΝΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ  
& ΝΤΕΚΟΡ ΚΑΚΑΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 90g  

(18% ΒΟΥΤΥΡΟ)   
89.6367 60τμχ/κιβ I 56κιβ/παλ



 30 λεπτά  σε θερμοκρασία δωματίου  
 15 λεπτά  στους 170°C
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ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 30g 
(24% ΒΟΥΤΥΡΟ)  
89.6363 180τμχ/κιβ I 56κιβ/παλ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ MINI

ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ 30g 
(24% ΒΟΥΤΥΡΟ)   
89.6362 180τμχ/κιβ I 56κιβ/παλ

ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ 25g 
(18% ΒΟΥΤΥΡΟ)  
89.6372 160τμχ/κιβ I 80κιβ/παλ

ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 35g 
(24% ΒΟΥΤΥΡΟ)  
89.6364 200τμχ/κιβ I 56κιβ/παλ

ΚΡΟΥΑΣΑΝΑΚΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 25g 
(18% ΒΟΥΤΥΡΟ)   
89.6374 200τμχ/κιβ I 64κιβ/παλ



ΓλυκάΓλυκά
Βάλτε μια νέα γεύση στη συλλογή της ζαχαροπλαστικής σας,

με τα αυθεντικά γλυκά μπενιέ.
Απολαύστε τα σκέτα ή με νόστιμη γέμιση

πραλίνας και βατόμουρου.

Λαχταριστά και αφράτα 
μπενιέ σε γεύσεις 
που ξεχωρίζουν!   



ΜΑΚΑΡΟΝ

MACARON NEUHAUSER ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
89.6461 144τμχ/κιβ I 90κιβ/παλ

MACARON NEUHAUSER ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ
89.6463 144τμχ/κιβ I 90κιβ/παλ

MACARON NEUHAUSER ΒΑΝΙΛΙΑΣ  
89.6462 144τμχ/κιβ I 90κιβ/παλ

MACARON NEUHAUSER ΦΥΣΤΙΚΙ  
89.6464 144τμχ/κιβ I 90κιβ/παλ
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ΜΙΝΙ ΜΠΕΝΙΕ ΖΑΧΑΡΗ 20g  
89.6426 140τμχ/κιβ I 80κιβ/παλ

LONG ΜΠΕΝΙΕ ΠΡΑΛΙΝΑΣ 130g  
89.6428 30τμχ/κιβ I 80κιβ/παλ

ΜΙΝΙ ΜΠΕΝΙΕ ΠΡΑΛΙΝΑΣ 25g  
89.6427 140τμχ/κιβ I 80κιβ/παλ

LONG ΜΠΕΝΙΕ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ 130g  
89.6429 30τμχ/κιβ I 80κιβ/παλ

ΜΠΕΝΙΕ ΜΙΝΙ

ΜΠΕΝΙΕ LONG



Δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ τ ε  τ ο  δ ι κ ό  σ α ς  b u f f e t 

μ ε  ε κ λ ε κ τ έ ς  γ ε ύ σ ε ι ς  φ τ ι α γ μ έ ν ε ς  α π ό 

τ η ν  α π ο λ υ τ ή  γ α λ λ ι κ ή  γ α σ τ ρ ο ν ο μ ι κ ή 

κ ο υ λ τ ο ύ ρ α  τ η ς  N e u h a u s e r !



ΑΘΗΝΑ
Αμαλιάδος 2, 136 72 Αχαρναί   Τηλ 210 244 7550

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διαβατά Ιωνίας 57008  Τηλ 231 078 5422  

ΚΡΗΤΗ
ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Ηράκλειο 57008  Τηλ 2810333109  

Email info@rodoula.gr 

www.rodoula.gr


