Προϊόντα Λιανικής
Γλυκά

Τούρτες

Τούρτα Εκµέκ Καταΐφι

Τούρτα Πραλίνα Φουντουκιού

Το κανταΐφι βυθίστηκε στο σιρόπι, πασπαλίστηκε
µε το καβουρδισµένο αµύγδαλο και αγκάλιασε τις κρέµες
ζαχαροπλαστικής µε τα αρώµατα µαστίχας και βανίλιας
να σας παρασύρουν στις µοναδικές σιροπιαστές γεύσεις
της Ροδούλας.

Τούρτα πραλίνα φουντουκίου, µε λαχταριστή πραλίνα και
σοκολάτα υγείας µε κοµµάτια από αµύγδαλο και καραµελωµένο
φουντούκι και επικάλυψη από σοκολάτα υγείας και topping από
κόκκους ρυζιού µε επικάλυψη µαύρης σοκολάτας
71.8867 | 800g/συσκ |1τεµ./κουτί | 2κουτιά/κιβ | 96κιβ./παλ

71.8869 | 800g/συσκ |1τεµ./κουτί | 6κουτιά/κιβ | 42κιβ./παλ

Τούρτα Cookies

Τούρτα Σοκολατίνα Αµυγδάλου

Απολαυστική Τούρτα cookies, µε κρέµα, µε επικάλυψη
από τριµµένα cookies και µέσα στρώση από σοκολάτα
αναµειγµένο µε τρίµµα από µπισκότο και ζουµερό παντεσπάνι.

Τα καβουρδισµένα αµύγδαλα και οι βελούδινες σοκολατένιες
κρέµες κάλυψαν απαλά το ζουµερό παντεσπάνι και µε νότες
καραµελωµένων φουντουκιών ταξιδέψτε στην γλυκιά εποχή
της σοκολατίνας αµυγδάλου
71.8843 | 800g/συσκ |1τεµ./κουτί | 2κουτιά/κιβ | 96κιβ./παλ

71.8842 | 800g/συσκ |1τεµ./κουτί | 2κουτιά/κιβ | 96κιβ./παλ

Οδηγίες χρήσης: Αµέσως µόλις βγάλετε το προϊόν από την κατάψυξη (-18°C), αφαιρείτε τη θήκη πιέζοντας µε τα δύο χέρια από κάτω προς τα πάνω ή σκίζετε στις εγκοπές.
| Τοποθετείτε το προϊόν πάνω στο δισκάκι σερβιρίσµατος που παρέχεται. | Έτοιµο για κατανάλωση, αφού αποψυχθεί για 3-5 ώρες στο ψυγείο (0-40 C).
| Αφαιρέστε την διαφανή µεµβράνη πριν την κατανάλωση. | Μετά την απόψυξη, διατηρείται για 3 ηµέρες στο ψυγείο (0-40 C). | Απαγορεύεται η επανακατάψυξη του προϊόντος.
κατεψυγµένα προϊόντα
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Τσουρέκια

Τάρτες
Μηλόπιτα
(precut) µε φρέσκα µήλα
Τα φρέσκα µήλα καραµελώθηκαν καιέπεσαν στην βουτυρένια ζύµη
και τα αρώµατα κανέλας ολοκλήρωσαν την πιο γλυκιά στιγµή
της ηµέρας σας.Είναι κοµµένο ήδη σε 8 κοµµάτια προσθέστε σαντιγί
ή παγωτό για extra απόλαυση.

Τσουρέκι γεµιστό
µε πραλίνα φουντουκιού

71.8856 | 1000g/συσκ |1τεµ./κουτί | 6κουτιά/κιβ | 42κιβ./παλ

Η αυθεντική πολίτικη συνταγή του παραµένει αναλλοίωτη
µελαχταριστή και αφράτη ζύµη που µοσχοµυρίζει µαχλέπι
και µαστίχα µε επικάλυψη σοκολάτας και µέσα ξεχειλίζει
πραλίνα φουντουκιού. Ενα αξεπέραστο αρτογλύκισµα.

Οδηγίες χρήσης: Βγάζετε το προϊόν από την κατάψυξη (-180°C),
αφαιρείτε τη χάρτινη θήκη και τοποθετείτε είτε ολόκληρη τη µηλόπιτα,
είτε όσα κοµµάτια επιθυµείτε σε σκεύος σερβιρίσµατος.
Για Ζεστή Μηλόπιτα: Έτοιµη για κατανάλωση, αφού ζεσταθεί απευθείας από την κατάψυξη
σε πυρίµαχο σκεύος σε φούρνο µικροκυµάτων (45 δευτερόλεπτα στη µεγάλη ταχύτητα)
ή σε προθερµασµένο φούρνο µε αντιστάσεις (180°C για 8-10 λεπτά στη µεσαία σχάρα).
Για Μηλόπιτα Ψυγείου: Έτοιµη για κατανάλωση, αφού αποψυχθείγια 3-5 ώρεςστο ψυγείο (0-40°C).
Μετά την απόψυξη, διατηρείται για 4 ηµέρες στο ψυγείο, σκεπασµένη.
Απαγορεύεται η επανακατάψυξη του προϊόντος.

71.8971 | 800g/συσκ |1τεµ./κουτί | 8κουτιά/κιβ | 24κιβ./παλ

Πάστες
Τσουρέκι γεµιστό
µε µπισκότο-λευκή σοκολάτα

Πάστα Εκµέκ Καταΐφι 2τµχ

Πάστα Πραλίνα Φουντουκιού 2τµχ

Το κανταΐφι βυθίστηκε στο σιρόπι, πασπαλίστηκε
µε το καβουρδισµένο αµύγδαλο και αγκάλιασε τις κρέµες
ζαχαροπλαστικής µε τα αρώµατα µαστίχας και βανίλιας
να σας παρασύρουν στις µοναδικές σιροπιαστές
γεύσεις της Ροδούλας.

Ο απόλυτος γευστικό πειρασµός για τους λάτρεις
της σοκολάτας, πάστα πραλίνα φουντουκιού,
θα σας ξετρελάνει από την πρώτηµπουκιά.

Η αυθεντική πολίτικη συνταγή του παραµένει αναλλοίωτη
µε λαχταριστή και αφράτη ζύµη που µοσχοµυρίζει µαχλέπι
και µαστίχα, µε επικάλυψη λευκής σοκολάτας τρίµµα
από µπισκότο και µέσα λάβα απο πραλίνα φουντουκιού.
Ενα αξεπέραστο µαστιχωτό αρτογλύκισµα.
71.8973 | 800g/συσκ |1τεµ./κουτί | 8κουτιά/κιβ | 24κιβ./παλ

71.8840 240g/τεµ. | 2τεµ./κουτί | 8κουτιά/κιβ. | 90κιβ./παλ

71.8697 | 240g/τεµ. | 2τεµ./κουτί | 8κουτιά/κιβ. | 90κιβ./παλ

Τσουρέκι γεµιστό
µε κάστανο

Πάστα Cookies 2τµχ

Σουφλέ Σοκολάτας** 2τµχ

Λαχταριστή πάστα cookies, µε κρέµα, µε επικάλυψη
από τριµµένα cookies και µέσα στρώση από σοκολάτα
αναµειγµένο µε τρίµµα από µπισκότο και ζουµερό παντεσπάνι.

Το σουφλέ σοκολάτας της Ροδούλα σας οδηγεί σε µια
εκρηκτική σοκολατένια εµπειρία που διεγείρει όλες τις αισθήσεις.
Σερβίρετε ζεστό κατευθείαν από το φούρνο σας µε κρέµα
γάλακτος η παγωτό για extra απόλαυση.

71.8841 | 240g/τεµ. | 2τεµ./κουτί | 8κουτιά/κιβ. | 90κιβ./παλ

Η αυθεντική πολίτικη συνταγή του παραµένει αναλλοίωτη
µε λαχταριστή και αφράτη ζύµη που µοσχοµυρίζει µαχλέπι
και µαστίχα µε επικάλυψη και γέµιστό µε κάστανο.
Ενα αξεπέραστο µαστιχωτό αρτογλύκισµα.
71.8972 | 800g/συσκ |1τεµ./κουτί | 8κουτιά/κιβ | 24κιβ./παλ

71.8302 | 260g/τεµ. | 2τεµ./κουτί | 8κουτιά/κιβ. | 90κιβ./παλ

Οδηγίες χρήσης: Αµέσως µόλις βγάλετε το προϊόν από την κατάψυξη (-180 C) αφαιρείτε τη θήκη. | Έτοιµο για κατανάλωση, αφού αποψυχθεί για 2-4 ώρες στο ψυγείο (0-40 C).
| Αφαιρέστε την διαφανή µεµβράνη πριν την κατανάλωση. | Μετά την απόψυξη, διατηρείται για 3 ηµέρες στο ψυγείο (0-40 C). | Απαγορεύεται η επανακατάψυξη του προϊόντος.
**Για το σουφλέ: | Βγάζετε το προϊόν από την κατάψυξη (-180C), αφαιρείτε την χάρτινη συσκευασία και το τοποθετείτε σε πυρίµαχο σκεύος. | Ζεσταίνετε το προϊόν σε φούρνο µικροκυµάτων
για 40 δευτερόλεπτα στην µεσαία ταχύτητα ή σε φούρνο µε αέρα στους 2000C για 7-10 λεπτά. | Ο χρόνος και η θερµοκρασία είναι ενδεικτικά και µπορεί να διαφέρουν ανάλογα
µε τον τύπο φούρνου που διαθέτετε. | Μετά την απόψυξη, απαγορεύεται η επανακατάψυξη του προϊόντος.

Οδηγίες χρήσης: Έτοιµο για κατανάλωση, αφού αποψυχθεί για 2-3 ώρες στο ψυγείο (0-4°C). | Μετά την απόψυξη, διατηρείται για 2 ηµέρες στο ψυγείο (0-4°C) ή σε σταθερή θερµοκρασία
περιβάλλοντος (22°C) σε µέρος δροσερό και ξηρό, σκεπασµένο. | Απαγορεύεται η επανακατάψυξη του προϊόντος.

κατεψυγµένα προϊόντα

κατεψυγµένα προϊόντα
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