
Χριστούγεννα 2021-22
Οι αναφερόμενες τιμές αφορουν παραγγελίες χονδρικής ανω των 300€ & δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 13% 



Happy New Year !!!
Ένα τυχερό ματάκι είναι ότι πρέπει για να ευχηθούμε  μια καλή χρονιά με τύχη και υγεία  !  Εναλλακτικά , υπάρχει το σχέδιο με το 

ταρανδάκι του Άγιου Βασίλη .
Συσκευασία σε διάφανο κουτάκι 23*10 εκ.  . Κόστος : 8,5€ . Μπορεί να γίνει και μόνο με 2 μπισκότα  («22») . Κόστος : 4,5€ 



Μπισκοτένιο γούρι
Το γούρι για τη νεα χρονιά είναι τραγανό και μυρωδάτο ! Το 22 σχηματίζει μια καρδιά και μας υπόσχεται καλύτερες μέρες ! 

Με υφασμάτινη κορδέλα για να κρεμαστεί και στο δέντρο .
Διάμετρος μπισκότου : 9 εκ. Συσκευασία σε διάφανο κουτάκι 10*10 εκ . Κόστος : 5€ . 

Μπορεί να γίνει προσαρμογή και να προστεθεί λογότυπο .



Μπισκότο πουλόβερ 
΄Ενα μπισκοτένιο πουλόβερ με “πλεγμένο” το ιδιαίτερο 22 ή με χριστουγεννιάτικο σχέδιο. Εναλλακτικά , μπορεί 

να μπεί λογότυπο . Συσκευασία σε διάφανο κουτάκι 10*10 εκ. Κόστος : 3€  .



DIY Gingerbread house 
Το Do it your self κουτί μας αγαπήθηκε πολύ και επιστρέφει ! 

Στο κουτί υπάρχουν όλα τα απαραίτητα (μπισκότα gingerbread , γλάσσο, διακοσμητικά ζαχαρωτά , βάση, οδηγίες) για την κατασκευή 
ενος μοναδικού μπισκοτόσπιτου .  Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της μακέτας στο κουτί και  προσθήκη λογότυπου .  Κόστος : 20€



Ο Αγιος Βασίλης και το τρένο με τα δώρα 
Ο πιο γλυκός  Αγιος Βασίλης εφτασε , οχι με έλκυθρο , με τρένο ! 

Ο Αγιος Βασίλης είναι σύνθεση απο ξεχωριστά μπισκότα που δημιουργούν την μορφή του σαν puzzle . Mέγεθος : 23*10 εκ
Kόστος : 11€

Το τρένο αποτελείται απο 3 μπισκότα και μπορεί να λογοτυπηθεί . Κόστος : 11€ .
Συσκευασία σε διάφανο κουτάκι 23*10 εκ . ΠΡΟΣΟΧΗ : ΕΊΝΑΙ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ



Κουτάκι με 3 μπισκότα 
Μεταλλικό χριστουγεννιάτικο κουτάκι με 3 μπισκοτάκια με διακόσμηση ζαχαρόπαστας . Κόστος : 11,5€ 



Αντίστροφη μέτρηση . 
Eνα μπισκοτένιο advent calendar μετρά τον χρόνο αντίστροφα μέχρι τα Χριστούγεννα .

Κόστος  :  20€



Χριστουγεννιάτικη μπάλα γεμάτη με γλυκά 
Διάφανη μπάλα – στολίδι γεμάτη με μπισκότα και ζαχαρωτά . Κρεμάστε την στο δέντρο ή απλώς απολαύστε τα βουτυρένια

μπισκότα της ! Διάμετρος μπάλας : 12 εκ.  Κόστος : 7,5€ . 



Ενα σπιτάκι γεμάτο θαλπωρή 
Τα Χριστούγεννα  μας φέρνουν στο μυαλό  ζεστασιά, θαλπωρή , στιγμές δίπλα στο τζάκι . Μέσα στο χάρτινο σπιτάκι βάζουμε τις

ααπαραίτητες προμήθειες : μείγμα για ζεστή σοκολάτα με marshmellows και cookies . Μπορεί να γίνει επιλογή του 
συνδυασμού , επιλέγοντας απο διακοσμημένα μπισκότα , μπισκότα βουτύρου, red velvet cookies, gingerbread cookies κα. 

Διαστάσεις  κουτιού 12*12*18 εκ. Kόστος : απο 8,5€, αναλόγως επιλογής . 



Christmas Cake 
Ενα εποχιακό cake με μπαχαρικά και ξηρούς καρπούς , γεμάτο αρώματα Χριστουγέννων!  Μπαίνει στο  

χαρτονένιο σπιτάκι  του και είναι ένα ιδιαίτερο  δώρο .  Κόστος  :  13,5€



Αγαπημένα μπισκοτόσπιτα ! 
Χειροποίητα με την  χριστουγεννιάτικη συνταγή μας  gingerbread με  μυρωδικά ,  

μοσχομυρίζουν με το άνοιγμα  του κουτιού! 
Σε διάφορα μεγέθη και επίπεδα διακόσμησης . Κόστος : απο 18€ , αναλόγως μεγέθους  και 

διακόσμησης. Γίνεται προσθήκη λογότυπου. 



Mικρό μπισκοτόσπιτο , σε συσκευασία 
διάφανου κουτιού 13*13 εκ. Κόστος : 
10€.

Mini μπισκοτόσπιτο σε συσκευσία διάφανου 
κουτιού . Μπορεί να «καθήσει» στο χείλος 
μιας κούπας  για να συνοδεύσει τον καφέ . 

Κόστος : 6€ . 



Mini cakes
3d δεντράκι (23€) και ταρανδάκι (28€)



Μini cakes . 
Σε πολλά σχέδια , με δυνατότητα παραλλαγής  και προσθήκης  λογοτύπου .                   

Απο 22€ , αναλόγως σχεδίου .



Τα mini cakes είναι για 4-6 άτομα , με διάμετρο 11 εκ. Μπορούν να γίνουν και μεγαλύτερα .



Χριστουγεννιάτικο Μπισκοτοδεντράκι 
Εχει ύψος  14 εκ. και μπορεί να γίνει  και μεγαλύτερο  .  Κλασικό πράσινο ή  δίχρωμο κόκκινο και λευκό . 

Κόστος: απο 10€ . 



Μπισκότα διάφορα , καθώς και  ειδικών προδιαγραφών . Κόστος : αναλόγως σχεδίου.  Μπορούν να 
συσκευαστούν ατομικά σε διάφανο σακουλάκι  καθώς και να μπουν 2-3 μαζί στο  χαρτονένιο σπιτάκι .



Στο μπισκότο ευχετήρια κάρτα μπορεί να μπει βρώσιμη εκτύπωση με οποιοδήποτε κείμενο και λογότυπο . 



Cup cakes συσκευασμένα σε διάφανο κουτάκι , σε διάφορα σχέδια. . Μπορούν να λειτουργήσουν και σαν  
ατομικά  βασιλοπιτάκια με φλουρί ! 

Κόστος : απο 6,5€ αναλόγως σχεδίου.



Κουτί δώρου
Μεγάλο κουτί , συσκευασία δώρου , δίνει την δυνατότητα για συνδυασμούς  απο πολλές επιλογές: ένα κρασί , χειροποίητα 

δικά μας σοκολατάκια , κατακόκκινα Red Velvet Cookies, Christmas Cake, Xριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια βουτύρου με 
ζαχαρόπαστα , ατομικά διακοσμημένα μπισκότα , mini μπισκοτοσπιτάκι . Eπίσης μπορεί να μπεί μια βασιλόπιτα ! Κόστος : 

αναλόγως επιλογής ειδών .
Ενδεικτικό κόστος με ενα μπουκάλι κρασί ή Prosecco , σοκολατάκια και Red Velvet cookies : απο 26€ . 

Διαστάσεις κουτιού : 23*23*25 εκ



Ξύλινα Κουτιά 
Ξύλινα κουτιά με επιλεγμένα κρασιά  μόνα τους ή σε συνδυασμό με χειροποίητα σοκολατάκια ή μπισκότα .  Η συνεργασία  μας  

με  την  ενημερωμένη κάβα  CavaCava (www.cavacava.gr)  μας επιτρέπει να έχουμε ξεχωριστές προτάσεις , ακόμα και  για 
χαμηλό budget.   Κόστος : αναλόγως επιλογής . 

http://www.cavacava.gr/

