
Τυρί MILNER

κρητικά προϊόντα
Αφιέρωμα στα

Από 31 Οκτωβρίου
έως 19 Νοεμβρίου
2018

Προσφορές

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

Μωρομάντηλα JOHNSON’S
Baby Gentle All Over
56 τεμ. 2+2 δώρο

€3.70 €8.95

€6.75

€4.94 €16.28

€9.87
τιμή κιλού

€3.24
€4.98

-45%

-35%

οικονομικές συσκευασίες 
BABYLINO sensitive
No3-7
με έκπτωση 45%*

Προψημένος χοιρινός γύρος
εν Ελλάδι CRETA FARMS 330gr
με έκπτωση
35%*



Όλα τα Κρητικά

Φρέσκιες πίτες
& κατεψυγμένα
προϊόντα ζύμης:
• τυροπιτάκια
• πίτες
• πίτσες
 

Φρούτα & λαχανικά

Αλοιφώδη τυροκομικά
& σαλάτες ψυγείου

-30%

-20%

-20%

-20%

Έχουµε πολλούς λόγους να είµαστε υπερήφανοι.
Στα σούπερ µάρκετ Χαλκιαδάκης είµαστε υπερήφανοι
πρώτα απ’ όλα για τον τόπο µας.
Για τους ανθρώπους του, που αγαπάνε τη γη και την αξιοποιούν µε τον καλύτερο
τρόπο, για να παράγουν προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, που βρίσκονται σε τιµητική
θέση στα ράφια όλου του κόσµου. Είµαστε υπερήφανοι που περισσότερο από κάθε άλλη
αλυσίδα σούπερ µάρκετ, οι παραγωγοί της Κρήτης µας τιµάνε µε την παρουσία τους.

Τα τελευταία 40 χρόνια στα σούπερ µάρκετ Χαλκιαδάκης κάνουµε το πρώτο βήµα
µαζί µε τους νέους παραγωγούς της Κρήτης, στηρίζουµε τις προσπάθειές τους και φέρνουµε τα προϊόντα τους
µπροστά, εντός και εκτός Κρήτης. Συνεργαζόµαστε µε περισσότερους από 400 παραγωγούς, διαθέτοντας πάνω από 2500 
κρητικά προϊόντα στα ράφια µας.
 
Είµαστε υπερήφανοι για όλους εσάς που αγκαλιάσατε την Κρητική παραγωγή
καταφέρνοντας να εκπροσωπεί σχεδόν το ένα τέταρτο των συνολικών µας πωλήσεων.
Και µε αυτό τον τρόπο στηρίζεται η αλυσίδα της τοπικής οικονοµίας, µέρος της οποίας είµαστε όλοι, πελάτες, προµηθευτές, 
παραγωγοί, εργαζόµενοι. Είµαστε υπερήφανοι που καταφέρνουµε να ανταποκρινόµαστε στις δικές σας απαιτήσεις
για περισσότερα Κρητικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Και το ανταποδίδουµε.

Τα κρητικά προϊόντα

Ηράκλειο 02-17.11

Χανιά 02-03.11

Ρέθυµνο 02-03.11

Μοίρες & Τυµπάκι 09-10.11

Άγιος Νικόλαος, Ιεράπτερα & Σητεία 16-17.11

Γευστικές δοκιμές

στα super markets 

Πάνω από
2500
κωδικοί
κρητικών
προϊόντων

σε πωλήσεις
κρητικών
προϊόντων

Πάνω απο
400
τοπικοί
παραγωγοί

Πάνω από
€4.000.000
επιστροφή
στους πελάτες€36.464.353

Το 2017

µέσω της ΧtraCard
επιδοτώντας 
τα Κρητικά
προϊόντα

Στα σούπερ µάρκετ Χαλκιαδάκης συνεχίζουµε το αφιέρωµα στα Κρητικά προϊόντα,
µε γευστικές δοκιµές, ξεχωριστή σήµανση και προσφορές σε όλες τις κατηγορίες,
σε συνεργασία µε τους ίδιους τους παραγωγούς, έως το τέλος του 2018.

Σε επιλεγµένα καταστήµατα

Συµµετέχουν:
• ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ - REGINA
• ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ
• ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ - ΤΑ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΑ
• ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗ ΑΦΟΙ
• ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - ΠΑΡΗΣ
• ΠΑΣΠΑΛΑΚΗΣ - MAMAMADE
• ΠΥΘΑΡΟΥΛΗ - ΑΡΧΟΝΤΙΑ
• ΧΙΩΤΑΚΗ ΑΦΟΙ

με χρήση της Χtra Card Χαλκιαδάκης*
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• ΖΕΡΒΟΥ ΑΦΟΙ - ΓΑΛΕΝΙ
• ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ
• ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ - ΖΩΜΙΝΘΟΣ
• ΚΩΣΤΑΚΗΣ
• ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΑΜΑΡΙΟΥ
• ΜΟΧΛΑΚΗΣ

• ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ 
• ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
• ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
• ΠΛΥΜΑΚΗΣ - ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ
• ΣΠΕΤΣΩΤΑΚΗΣ
• ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ

Συµµετέχουν:

Γιαούρτια, κρέμες & ρυζόγαλα
• ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
• ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ
• ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ - ΖΩΜΙΝΘΟΣ
• ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΒΕΓΑΚ
• ΜΟΧΛΑΚΗΣ 
• ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ

• ΣΠΕΤΣΩΤΑΚΗΣ
• ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ
• ΣΥΝ/ΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  ΔΙΚΤΗ 
• ΣΧΕΤΑΚΗΣ
• ΦΑΡΜΑ ΣΕΛΙΑ - ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ

Συµµετέχουν:



Όλα τα Κρητικά

Φρέσκιες πίτες
& κατεψυγμένα
προϊόντα ζύμης:
• τυροπιτάκια
• πίτες
• πίτσες
 

Φρούτα & λαχανικά

Αλοιφώδη τυροκομικά
& σαλάτες ψυγείου

-30%

-20%

-20%

-20%

Έχουµε πολλούς λόγους να είµαστε υπερήφανοι.
Στα σούπερ µάρκετ Χαλκιαδάκης είµαστε υπερήφανοι
πρώτα απ’ όλα για τον τόπο µας.
Για τους ανθρώπους του, που αγαπάνε τη γη και την αξιοποιούν µε τον καλύτερο
τρόπο, για να παράγουν προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, που βρίσκονται σε τιµητική
θέση στα ράφια όλου του κόσµου. Είµαστε υπερήφανοι που περισσότερο από κάθε άλλη
αλυσίδα σούπερ µάρκετ, οι παραγωγοί της Κρήτης µας τιµάνε µε την παρουσία τους.

Τα τελευταία 40 χρόνια στα σούπερ µάρκετ Χαλκιαδάκης κάνουµε το πρώτο βήµα
µαζί µε τους νέους παραγωγούς της Κρήτης, στηρίζουµε τις προσπάθειές τους και φέρνουµε τα προϊόντα τους
µπροστά, εντός και εκτός Κρήτης. Συνεργαζόµαστε µε περισσότερους από 400 παραγωγούς, διαθέτοντας πάνω από 2500 
κρητικά προϊόντα στα ράφια µας.
 
Είµαστε υπερήφανοι για όλους εσάς που αγκαλιάσατε την Κρητική παραγωγή
καταφέρνοντας να εκπροσωπεί σχεδόν το ένα τέταρτο των συνολικών µας πωλήσεων.
Και µε αυτό τον τρόπο στηρίζεται η αλυσίδα της τοπικής οικονοµίας, µέρος της οποίας είµαστε όλοι, πελάτες, προµηθευτές, 
παραγωγοί, εργαζόµενοι. Είµαστε υπερήφανοι που καταφέρνουµε να ανταποκρινόµαστε στις δικές σας απαιτήσεις
για περισσότερα Κρητικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Και το ανταποδίδουµε.

Τα κρητικά προϊόντα

Ηράκλειο 02-17.11

Χανιά 02-03.11

Ρέθυµνο 02-03.11

Μοίρες & Τυµπάκι 09-10.11

Άγιος Νικόλαος, Ιεράπτερα & Σητεία 16-17.11

Γευστικές δοκιμές

στα super markets 

Πάνω από
2500
κωδικοί
κρητικών
προϊόντων

σε πωλήσεις
κρητικών
προϊόντων

Πάνω απο
400
τοπικοί
παραγωγοί

Πάνω από
€4.000.000
επιστροφή
στους πελάτες€36.464.353

Το 2017

µέσω της ΧtraCard
επιδοτώντας 
τα Κρητικά
προϊόντα

Στα σούπερ µάρκετ Χαλκιαδάκης συνεχίζουµε το αφιέρωµα στα Κρητικά προϊόντα,
µε γευστικές δοκιµές, ξεχωριστή σήµανση και προσφορές σε όλες τις κατηγορίες,
σε συνεργασία µε τους ίδιους τους παραγωγούς, έως το τέλος του 2018.

Σε επιλεγµένα καταστήµατα

Συµµετέχουν:
• ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ - REGINA
• ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ
• ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ - ΤΑ ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΑ
• ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗ ΑΦΟΙ
• ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - ΠΑΡΗΣ
• ΠΑΣΠΑΛΑΚΗΣ - MAMAMADE
• ΠΥΘΑΡΟΥΛΗ - ΑΡΧΟΝΤΙΑ
• ΧΙΩΤΑΚΗ ΑΦΟΙ

με χρήση της Χtra Card Χαλκιαδάκης*

*Η
 έ

κπ
τω

ση
 σ

τα
 π

ρο
ϊό

ντ
α 

πο
υ 

συ
µµ

ετ
έχ

ου
ν 

στ
ην

 ε
νέ

ργ
ει

α 
ισ

χύ
ει

 µ
ε 

τη
ν 

Χt
ra

 C
ar

d 
Χα

λκ
ια

δά
κη

ς 
κα

ι γ
ια

 το
 δ

ιά
στ

ηµ
α 

 3
1.

10
 -

 1
9.

11
..2

01
8 

 •
 Ο

ι π
όν

το
ι τ

ω
ν 

Κ
ρη

τικ
ώ

ν 
πρ

οϊ
όν

τω
ν 

έχ
ου

ν 
συ

µπ
ερ

ιλ
ηφ

θε
ί σ

τη
ν 

τε
λι

κή
 τι

µή
 π

ρο
σφ

ορ
άς

.

• ΖΕΡΒΟΥ ΑΦΟΙ - ΓΑΛΕΝΙ
• ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ
• ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ - ΖΩΜΙΝΘΟΣ
• ΚΩΣΤΑΚΗΣ
• ΜΑΝΟΥΚΑΡΑΚΗΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΑΜΑΡΙΟΥ
• ΜΟΧΛΑΚΗΣ

• ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ 
• ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
• ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
• ΠΛΥΜΑΚΗΣ - ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ
• ΣΠΕΤΣΩΤΑΚΗΣ
• ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ

Συµµετέχουν:

Γιαούρτια, κρέμες & ρυζόγαλα
• ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
• ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ
• ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ - ΖΩΜΙΝΘΟΣ
• ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΒΕΓΑΚ
• ΜΟΧΛΑΚΗΣ 
• ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ

• ΣΠΕΤΣΩΤΑΚΗΣ
• ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ
• ΣΥΝ/ΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  ΔΙΚΤΗ 
• ΣΧΕΤΑΚΗΣ
• ΦΑΡΜΑ ΣΕΛΙΑ - ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ

Συµµετέχουν:



εσύ
τίνος
είσαι;
Εδώ ξέρεις τα πάντα 

για κάθε ένα προϊόν µαναβικής 
που φτάνει στα χέρια σου.

www.xalkiadakis.gr/el/ecert

• REA FRUITS
• ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΤΟΣ
• ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ
• ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
• ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ
• ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ
• ΒΙΑΝΑΜΕ
• ΓΑΒΡΙΔΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
•  ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
• ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
• ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
• ΓΡΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
• ΔΙΑΛΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ

• ΔΡΙΜΙΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
• ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
• ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
• ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
• ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
• ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
• ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΜΗΝΑΣ
• ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
• ΚΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ
• ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
• ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
• ΛΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

• ΛΙΟΔΑΚΑΚΗ ΒΙΚΥ
• ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
• ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΦΙΛΛΙΠΑΣ
• ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
• ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
• ΜΟΥΛΑΚΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
• ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
• ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
• ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
• ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
• ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
• ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
• ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

• ΠΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
• ΡΗΜΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
• ΡΙΖΙΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
• ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
• ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ
• ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
• ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
• ΦΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
• ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
• ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
• ΧΑΧΛΙΟΥΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
• ΨΑΡΑΔΕΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
• ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
• ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εφαρµόζουµε σύστηµα ελέγχου σε όλα τα αγροτικά προϊόντα της Κρήτης.
Συνεργαζόµαστε µε κάθε µας παραγωγό για κάθε αγροτεµάχιο, για το πότε 
φυτεύει, πότε κόβει και τι παράγει, µε τακτικούς ελέγχους, εργαστηριακές αναλύσεις 
και επιβεβαίωση σε κάθε µία παραλαβή µας.

Μέσω της πλατφόρµας ecert, µπορείτε να έχετε κι εσείς αυτή την πληροφορία για 
κάθε ένα προϊόν που αγοράζετε από κάθε έναν ξεχωριστό παραγωγό βάζοντας τον 
αριθµό παρτίδας στο: 

Οι κρητικοί παραγωγοί µας για φρούτα & λαχανικά:



€0.63
€0.90

€2.06

€0.65 €0.76

€2.58

€0.87 €1.01
€0.65

€1.70

€0.86

€2.12

σάλτσες
PRIMO GUSTO
με έκπτωση
20%* 
Η τιμή αφορά
την pesto Genovese
190gr

Τριμμένη τομάτα
KYKNOS 500gr
με έκπτωση
30%* 

2 τεµ. -0,40€

2 τεµ. -0,60€
2 τεµ. -0,60€

-20%-50%

Με την αγορά 2 ίδια τεµ. Knorr κύβοι  
4lt ή 6lt το 2ο τεµάχιο

 
Knorr Snack Pots

Ζυμαρικά MELISSA
με έκπτωση
25%*

Νο 6 ή 10  Κριθαράκι χονδρό Πεπονάκι, σησαμάκι, κουσκουσέ ή κοράλλι

Ραβιόλια ή τορτελίνια
PRIMO GUSTO 250gr 
με έκπτωση
20%* 
Η τιμή αφορά
τα τορτελίνια 

* *

-30%

εσύ
τίνος
είσαι;
Εδώ ξέρεις τα πάντα 

για κάθε ένα προϊόν µαναβικής 
που φτάνει στα χέρια σου.

www.xalkiadakis.gr/el/ecert

• REA FRUITS
• ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΤΟΣ
• ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ
• ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
• ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ
• ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ
• ΒΙΑΝΑΜΕ
• ΓΑΒΡΙΔΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
•  ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
• ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
• ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
• ΓΡΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
• ΔΙΑΛΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ

• ΔΡΙΜΙΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
• ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
• ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
• ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
• ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
• ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
• ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΜΗΝΑΣ
• ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
• ΚΟΡΝΙΩΤΑΚΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ
• ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
• ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
• ΛΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

• ΛΙΟΔΑΚΑΚΗ ΒΙΚΥ
• ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
• ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΦΙΛΛΙΠΑΣ
• ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
• ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
• ΜΟΥΛΑΚΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
• ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
• ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
• ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
• ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
• ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
• ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
• ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

• ΠΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
• ΡΗΜΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
• ΡΙΖΙΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
• ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
• ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ
• ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
• ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
• ΦΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
• ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
• ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
• ΧΑΧΛΙΟΥΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
• ΨΑΡΑΔΕΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
• ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
• ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εφαρµόζουµε σύστηµα ελέγχου σε όλα τα αγροτικά προϊόντα της Κρήτης.
Συνεργαζόµαστε µε κάθε µας παραγωγό για κάθε αγροτεµάχιο, για το πότε 
φυτεύει, πότε κόβει και τι παράγει, µε τακτικούς ελέγχους, εργαστηριακές αναλύσεις 
και επιβεβαίωση σε κάθε µία παραλαβή µας.

Μέσω της πλατφόρµας ecert, µπορείτε να έχετε κι εσείς αυτή την πληροφορία για 
κάθε ένα προϊόν που αγοράζετε από κάθε έναν ξεχωριστό παραγωγό βάζοντας τον 
αριθµό παρτίδας στο: 

Οι κρητικοί παραγωγοί µας για φρούτα & λαχανικά:

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.



€1.58

€1.25

€1.11

€1.80

€2.26

€1.58
€2.00

€1.72

€1.94

€2.31 €3.42

€2.78

€1.29

€2.50

€2.45

€2.42

€3.30 €4.88

€3.98

€1.85

-30%

-30%

-30% -30%

-30%-30%

Από 31.10 έως 19.11.2018Tρόφιμα

€0.98
€1.55

-35%

Φακές ψιλές 
AGRINO 
500gr

Ρεβύθια μικρόσπερμα 
Γρεβενών ΑΡΟΣΙΣ
500gr 

Ρύζι καρολίνα
Σερρών
ΑΡΟΣΙΣ
 500gr 

Wok σως Blue Dragon 120gr 
γλυκόξινη, γλυκού τσίλι ή τεριγιάκι
με έκπτωση 30%*

Fajita kit 505gr

€2.05
€2.30

Φασόλια 
μέτρια 1kg

€1.75
€1.95

Ρύζι γλασέ 
1kg*

Νοοdles
αυγών
300gr 

Σίτου 326gr

Σως γλυκού τσίλι 
200ml για dipping

Ολικής άλεσης 350gr

ORIENTAL EXPRESS
με έκπτωση
20%* 

Τortillas
OLD EL PASO
με έκπτωση
30%*

Φασόλια
γίγαντες-ελέφαντες 
Καστοριάς ΑΡΟΣΙΣ 
500gr 

Ρύζι κίτρινο μπονετ 
Θεσσαλονίκης
ΑΡΟΣΙΣ
500gr



€1.28
€1.48

€2.63 €2.40 €2.70

€2.45

€3.50 €3.20 €3.60

€3.06

€2.74

€2.10

€3.65

€2.50

€2.65
€3.05

€0.68

€1.53 

€3.30
€0.97

€1.70

€3.88

€1.37
€1.70

-30%

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

Κρητικοφουρνιές 
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ
480gr 

Ηλιέλαιο
NUTRIA 1lt
 

Κριθαροκουλούρα 
700gr

Μίνι
κριθαροκουλούρα
600gr

Κρίθινο
παξιμάδι 600gr

Επτάζυμο
παξιμάδι 600gr

Κριθαροκουλουρίτσα 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
600gr

Καλαμποκέλαιο
ΦΛΩΡΑ 1lt
 ή ηλιέλαιο
SOL 1lt
με έκπτωση
20%*

κριτσινάκια
θεϊκή γεύση
ΤΣΑΤΣΑΚΗ
120gr

Κάπαρη 
ΧΕΝΙΑ 105gr 
με έκπτωση 
10%*

Κόκκινη ψητή 
πιπεριά ΧΕΝΙΑ 
450gr

Bruschette MONETTI 
ντομάτα-ρίγανη
ή πίτσα 70gr
με έκπτωση
30%*

Λιαστή ντομάτα 
ΧΕΝΙΑ 295gr
με έκπτωση
15%* 

Παξιμάδια
OLIMERA
με έκπτωση
25%* 



€4.95

€2.67
€3.82

€6.95

€4.30

€5.95 €2.76 €3.27 €2.59

€6.20

€8.55 €3.25 €3.85 €3.05

τιμή κιλού

τιμή κιλούτιμή κιλούτιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

€4.26
€6.11

€10.50
€14.80

€12.75
€15.95

Από 31.10 έως 19.11.2018Αλλαντικά

Ο
πω

σδ
ήπ

οτ
ε

Βιολογικό κοτόπουλο 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ 
νωπό μισό

€7.80
τιμή κιλού

Χοιρινό σνίτσελ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Ολόκληρα μπούτια 
κοτόπουλου
MIMIKOS
800+400gr δώρο

Σετ αλλαντικά & τυρί ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 360gr
με έκπτωση
15%*

Ζαμπόν
& τυρί gouda 

Γαλοπούλα
& τυρί edam light  Πάριζα & τυρί gouda

Χοιρινή 
ωμοπλάτη 
ΛΑΚΩΝΙΚΗ

Γαλοπούλα ψητή Χωρίς 
CRΕΤΑ FARMS

Βραστή πάριζα
ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Χοιρινό μπουκιές α/ο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κοτόπουλο μπιφτέκι 
MIMIKOS 360gr 

Γαλοπούλα στήθος 
Κορυφαίο ΠΑΣΣΙΑΣ

-30%
-30%

-30%

-30%



€1.58

€1.55

€1.28

€1.98

€2.09

€1.98

€1.55

€2.10 €2.15€1.10

€1.42

€2.09

€2.48 €3.10€2.10

€1.78

τιμή κιλού

τιμή κιλού
€9.90

€13.20

Ο
πω

σδ
ήπ

οτ
ε

Kαπνιστό ζαμπόν
fouantre IFANTIS

€13.30
€9.88

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

Καπνιστό φιλέτο
γαλοπούλας
IFANTIS

Παριζάκι deluxe
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 310gr

Φάρμα ΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

Μπέικον ΠΑΣΣΙΑΣ 110gr
σε φέτες

Λουκάνικο
χωριάτικο
275gr 

Λουκάνικα
τ. Μυκόνου 280gr 

Παραδοσιακό
απάκι Κρήτης
200gr 

Σύγκλινα
σφακιανά 250gr 

Παριζάκι ελαφρύ
IFANTIS 330gr

Σκορδάτο σαλάμι 
deluxe ΒΟΥΛΓΑΡΗ 
310gr

Λουκάνικα κοκτέιλ
ΛΑΚΩΝΙΚΗ 250gr 

€2.25
€2.70

-35%

-45%



€6.75
€9.87

€12.70

€11.30

€12.70

€11.30

€9.30 €9.95 €10.20

€7.40

€14.20

€12.58

€14.20

€12.60

€12.50 €13.35 €13.60

€9.98

€8.75

€10.90

€8.20

€7.90

€11.78

€12.60

€9.50

€9.90

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

Από 31.10 έως 19.11.2018Τυριά

Γραβιέρα ελαφρύ ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ

Γραβιέρα ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ

Κεφάλι

Ημίσκληρη

Μπαστούνι

Καπνιστή  

Τρικαλινό ΦΑΓΕ

Τυρί FINA 
light

Γραβιέρα 
ΞΥΛΟΥΡΗΣ

Κεφαλοτύρι 
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ

Ανθότυρος 
ΣΟΦΟΥΛΗΣ

Βlue cheese 
DIROLLO

Τυρί MILNER

Κλασικό Ελαφρύ Καπνιστό



€1.68

€1.64

€2.10

€2.52

€2.40€2.70

€2.38€1.54 €1.58

€3.20€3.39

€2.80€1.92 €2.26

€3.58

€1.42

€4.10

€1.78

€4.68

€3.00

€5.20

€3.75
€1.64

€4.10

€1.62
€2.19

€4.56

€2.22

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

-35%-30%

Στραγγιστό γιαούρτι 
KOLIOS 850gr 
πλήρες ή 2% 
με έκπτωση
25%*

Στραγγιστό γιαούρτι 
ΚΡΙ ΚΡΙ 1kg,
10 ή 2% 

Κεφίρ ΟΛΥΜΠΟΣ 1%  
2x150gr
με έκπτωση
20%*

επιδόρπια γιαουρτιού ΚΡΙ ΚΡΙ
1,7% 200gr με φρούτα 2+1 δώρο
με έκπτωση
15%*

επιδόρπια FRUYO 0%, 
2x170gr
με έκπτωση
35%*

Γιαούρτι αγελαδίτσα 
ΦΑΓΕ 2 ή 4% 
3x200gr 
με έκπτωση
20%*
 

Κατσικίσιο 
τυρί άλμης 
ΑΜΑΡΙ 400gr

Mozzarella 
GRANAROLO 
125gr  

Κατσικίσιο τυρί κοφινάκι 
ΒΑΛΜΑ 400gr
με έκπτωση
10%*

Mascarpone 
GRANAROLO 
250gr

Tριμμένο τυρί 
spageto club 
KOLIOS 200gr

Φέτα Π.Ο.Π. ΒΑΛΜΑ 
400gr σε άλμη
με έκπτωση
10%*

Τυρί DIROLLO 
cottage 2,2% 
225gr

Επιδόρπιο γιαουρτιού κεφίρ 
ΟΛΥΜΠΟΣ 1% με φρούτα & βρώμη
με έκπτωση 30%*



€5.50

€6.70

€2.30

€2.33

€6.20

€7.30

€2.73

€3.10

€4.87

€4.52

€12.40

€2.24

€8.12

€5.32

€14.40

€2.98

€12.45

€4.30

€14.25

€5.10

τιμή κιλού σε καθ.βάρος

τιμή κιλού σε καθ.βάρος τιμή κιλού σε καθ.βάρος

τιμή κιλού σε καθ.βάρος

Από 31.10 έως 19.11.2018Κατεψυγμένα

Ο
πω

σδ
ήπ

οτ
ε

Κοκκινόψαρο α/κ  

-40%

-40%

Βακαλάος α/κ

Καλαμάρια 
850gr

Σουπιά φιλέτο

Σαλάτα καλαμποκιού 
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 
450gr
με έκπτωση
25%*

Χταπόδι

Αγκινάρες πάτοι 
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 
750gr

Πανγκάσιους 
φιλέτο 850gr

Γαρίδες 40/60 
αποφλοιωμένες
400gr

Ψαροκροκέτες
φιλέτο 250gr 

Ρύζι με μανιτάρια 
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 
600gr
με έκπτωση
25%* 

€12.50
€7.50



€2.95

€2.08

€4.92

€3.46

€2.20

€3.24

€2.31

€3.38

€0.78

€3.25

€2.45 €2.49

€2.93

€4.98

€3.08

€5.20

€1.04

€5.41

€3.50 €3.56

€6.49

€2.10

€2.28

€1.65

€2.28

€2.85

€9.98

€2.65

€2.68

€2.20

€2.68

€3.80

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

-35%

-40%

-30%

-40%-40%

-35%

Παραδοσιακή Μετσόβου
ALFA 850gr με σπανάκι & τυρί
με έκπτωση 40%*

Χωριάτικο φύλλο
τόσο απλά ALFA 600gr
με έκπτωση
40%*

Μίνι κιχί ALFA 800gr με τυρί
με έκπτωση
40%*

Πίτσα special ΚΑΝΑΚΙ 3x460gr 
με έκπτωση
35%* 

Χάμπουργκερ 
ΙFANTIS 10 τεμ.

Πιτάκια σφολιάτας
BAKER MASTER 450gr
με έκπτωση
15%*

Κρουασανάκια ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ
με έκπτωση
25%*

ΚΑΝΑΚΙ
με έκπτωση
30%*

PILLSBURY
με έκπτωση
25%*

Προψημένος γύρος εν Ελλάδι
CRETA FARMS
330gr
με έκπτωση
35%

Αφράτη ζύμη
για πίτσα 400gr 

Χοιρινός

Ζαμπονοτυροπιτάκια

Σφολιάτα 800gr 

Λεπτή ζύμη
για πίτσα 345gr 

Κοτόπουλου

Λουκανικοπιτάκια 

Με πραλίνα 
480gr

Βουτύρου
300gr

Φύλλο κρούστας 450gr
φρέσκια ζύμη ψυγείου

Σάλτσα
για πίτσα 200gr 



€1.79

€3.76 €2.36 €3.96

€2.55

€4.70 €2.95 €4.95

€0.68
€0.85

Από 31.10 έως 19.11.2018Τρόφιμα

€0.90 €1.20
€1.08 €1.52

€1.15
€1.28

Αλάτι ΚΑΛΑΣ 
400gr*

Αυγά MEGAFARM
6άδα medium 53-63gr

Αυγά  ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 6άδα 
medium 53-63gr 

-30%

Κέτσαπ KYKNOS 
580gr απαλή
top down
με έκπτωση
30%*

Πλήρες
2x330ml Light 3x200ml Πλήρες 3x200ml  

κρέμες γάλακτος ΦΑΓΕ με έκπτωση 20%*
Οι τιμές αφορούν τα εκονιζόμενα προϊόντα

. .Εξαιρείται η κλασική 477gr

Μείγμα για σαλάτα
CANDIA NUTS 100gr

-25%

*

*



€1.66
€2.08

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

Φυτικά & Vegan

-20%
Eύπεπτα ροφήματα Valsoia
ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ

,µε ελαιόλαδο ή κλασικό 500g 

. .Εξαιρείται η κλασική 477gr

-15%
*

*-25

*

* *

Μαργαρίνη ΑΛΤΙΣ soft
250 ή 500gr
με έκπτωση
20%*
Η τιμή αφορά
τα 250gr



€5.10

€1.86

€2.42

€1.13

€1.70

€6.44

€2.48

€3.03

€2.07
€2.76

€4.19

€1.20

€2.99

€3.82

€7.65

€1.10

€0.94 €1.02 €0.78

€2.10

€5.98

€1.56

€3.74

€4.57

€9.15

€1.30

€1.18 €1.28 €0.98

€2.63

τιμή τεμαχίου

τιμή 2 τεμαχίων

Από 31.10 έως 19.11.2018Πρωινό

-30%

Στιγμιαίος καφές
espresso
DOUWE EGBERTS
100gr

τσάι TWININGS earl grey
ή English breakfast
με έκπτωση 25%*
Η τιμή αφορά
το English
breakfast
10 φάκελα

μαρμελάδες BONNE 
MAMAN 370gr
με έκπτωση
20%*
Η τιμή αφορά
τη φράουλα

Με 2 φρυγανιές ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
σταρένιες 255gr,
η 2η με έκπτωση
50%*

Μαύρο τσάι LIPTON πυραμίδες
με έκπτωση 25%*
H τιμή αφορά τα
φρούτα του δάσους

καφέδες & τα ροφήματα TASSIMO
με έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά το freddo
espresso 144gr

Ελληνικός 
καφές BRAVO 
95gr

ροφήματα σοκολάτας
MARCHOC 230gr
με έκπτωση
20%*

μαρμελάδες ΚΡΗΤΩΝ 
ΓΑΙΑ 300gr
με έκπτωση
20%*

Φρουκτόζη 
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
200gr 

Ξυνόλαγα 
Αριάνι 500ml Κεφίρ 500ml 

Choco cool κατσικίσιο 
1.7%  250ml

ΟΛΥΜΠΟΣ
με έκπτωση 
20%*

Καφές espresso ILLY

125gr 

250gr 



€1.32
€1.88

€1.14 €1.42 €1.28 €1.28

€1.65€1.95 €2.03

€1.43 €1.77 €1.60 €1.60

€2.20€3.25 €3.38

€2.98

€3.08 €2.93 €3.06€3.06 €3.06

€1.38

€3.96

€4.10 €3.90 €4.08€4.08 €4.08

€1.97

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

-40%

-30%

-30%

παιδικά δημητριακά
KELLOGG’S
με έκπτωση
25%*
Οι τιμές αφορούν τα 
εκονιζόμενα προϊόντα

Coco pops 375gr Coco pops chocos 375gr Frosties 375gr Star Wars 350gr Incredibles 350gr

Τοστ χωριανό ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
500gr ολικής άλεσης με σίκαλη
με έκπτωση
25%*

FITNESS bars 
με έκπτωση 
40%*

Δημητριακά KELLOGG’S special K 
375gr με δώρο μεταλλικό κουτί 

Ψωμί σε φέτες ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 500gr
με έκπτωση 30%*

Ψίχα τοστ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 480gr
σταρένιο ή σίκαλης
με έκπτωση
30%*

Πολυδημητριακά ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ με έκπτωση 20%*

160gr με γάλα

175gr
με κακάο
χωρίς ζάχαρη

Οκτάσπορο Ζέας

175gr με muesli 160gr με σοκολάτα 

Classic red barries ή peach 6x23.5gr Delice 6x22.5gr ή classic chocolate 6x23.5gr

Ολικής άλεσης

€1.39 €1.81
€1.98 €2.58



€1.73

€1.07

€0.76

€2.16

€1.64

€0.95

€0.34€1.44

€1.19 €1.55€2.56

€0.99 €0.99

€1.71 €2.31 €2.31

€0.51€1.84

€3.20

€1.46 €1.46

€2.14 €2.89 €2.89

τιμή τεμαχίου τιμή τεμαχίου

Από 31.10 έως 19.11.2018Γλυκές γεύσεις

-35%

2+1
δώρο
ίδιο

κρουασάν
ΤRENDY
70gr

Κρουασάν CHAMPION
με κρέμα κακάο 4x70gr 

NUTELLA
400 ή 750gr
με έκπτωση
20%* 
Η τιμή αφορά
την 400gr

Μπισκότα OREO
2+1 ίδιο δώρο

Βανίλια, φράουλα cheesecake ή brownie 154gr

Kανέλλας 185gr ή βουτύρου 175gr

 Κλασικά Ολικής Σοκολάτας

Aμυγδάλου ή με λεμόνι & τζίντζερ 185gr  

Διπλή βανίλια 185gr

Goody ΑΛΛΑΤΙΝΗ

Πτι μπερ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 3x225gr
με έκπτωση
20%*

Κρουασανάκια βουτύρου 
Μακεδονικά ζυμώματα
ΤΟΤΤΗΣ 260gr
με έκπτωση
20%* 

μπισκότα Snaps ΔΕΡΜΙΣΗΣ
με έκπτωση
35%*

Πτι μπερ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
155gr  με βρώμη & μέλι
με έκπτωση
20%*



€1.58

€1.20

€1.82 €1.58

€1.98

€1.55

€0.90

€0.62

€2.06

€2.29 €1.76

€1.00

€2.58

€2.86 €2.20 €2.27 €1.98

€0.95

€2.37 €1.16

€1.20 €1.20€1.18

€1.26

€2.82 €1.31

€1.50 €1.50€1.48

τιμή τεμαχίου

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

2+1
δώρο

Γκοφρέτα SERENATA
3x33gr υγείας ή κλασική

Γκοφρέτες AMARETTΙ 68gr 
2+1 δώρο

Μπισκότα MATILDE VICENZI 150gr  
με κρέμα λεμόνι ή καρύδα
με έκπτωση
20%* 

Σοκολάτες ΙΟΝ
με έκπτωση
20%* 

MATILDE VICENZI με έκπτωση 20%*

Σου 90gr Φωλιές σφολιάτας 100gr

σοκολάτες CRUNCH 100gr
με έκπτωση 25%*
Η τιμή αφορά την μπλε

Caprice ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
2x115gr 

Πουράκια 
AMARETTI 
viennoise 
110gr

Γκοφρέτα υγείας SERENATA 
minis 180gr

Γκοφρέτες AMARETTI 
135gr με κρέμα κακάο  

Σφολιατίνια 125gr
χωρίς λακτόζη

Σφολιατίνια 125gr
με κρέμα φουντούκι ή βουτύρου

Γάλακτος 100gr Extra creamy 95gr
Βreak 85gr
λευκή ή φουντούκι



€2.84

€0.88

€1.18

€0.50

€3.84

€1.24

€1.48

€0.63

€4.34€1.09

€1.62

€5.34€1.40

€0.57

€1.80

€1.37
€1.96

€0.59 €0.43

€0.95
€1.30

€0.75 €1.94 €2.50
€0.90 €2.34 €3.00

ΦΗΜΗ

Από 31.10 έως 19.11.2018Κάβα

1+1
δώρο

5+1
δώρο

1+1
δώρο
ίδιο

Αναψυκτικά ΦΗΜΗ
330ml
με έκπτωση
25%* 
Το ποσοστό
έκπτωσης ισχύει
και για τη σόδα
330ml

Νερό SAN 
PELLEGRINO 
6x250ml
με έκπτωση 
1.00€*

Νερό 
ΣΕΛΗΝΑΡΙ 
1,5lt
5+1 δώρο

Φιστίκι σαλέ Κοκτέιλ σνακ Αμυγδαλόψιχα ωμή

Cola 330ml
ή 1,5lt 
1+1 ίδιο δώρο

1.5lt

Φυσικό ανθρακούχο νερό
PERRIER 4x330ml
με έκπτωση 
1.00€*
Το ποσό έκπτωσης
ισχύει για όλες
τις πολυσκ/σίες
PERRIER 

CANDIA NUTS

Φιστίκι σαλέ 280gr

Ηλιόσπορος 
ανάλατος 140gr

Συμπυκνωμένη 
πορτοκαλάδα
670ml 
με έκπτωση
10%* 

Αναψυκτικά ΦΗΜΗ 250ml
γυάλινη φιάλη
1+1 δώρο

πιτατάκια
ALFA
100gr

LAY’S φούρνου 125gr
με έκπτωση
30%* 

Ξηροί καρποί ΣΗΦΑΚΗΣ 200gr



€4.54€4.78

€7.25

€20.06

€5.68€5.98

€8.55

€21.56

€2.85

€7.87 €4.25

€18.85

€4.85

€9.87 €4.75

€20.35

€4.62

€6.15

€8.26

€5.85 €6.28

€6.08

€16.94€11.56

€6.62

€8.20

€9.72

€8.38 €8.98

€8.10

€17.94€12.56

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

-2€-2€

-2€

-1€-1€ -1.50€ -1.50€

-30%

ΚΑΜΠΑ 1,5lt
λευκό
με έκπτωση
20%*

ΚΑΜΠΑ 1,5lt
κόκκινο
με έκπτωση
20%*

Λευκό Legacy 
κτήμα
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 
750ml

Τεκίλα OLMECA 
reposado 700ml 
με έκπτωση 
1.50€*

Ριζίτης  
ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 
750ml
λευκό, ροζέ
ή κόκκινο

Τεκίλα OLMECA 
blanco 700ml
με έκπτωση 
1.50€*

Μοσχοφίλερο 
ή αγιωργίτικο 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
750ml
με έκπτωση 
2.00€*

Caramelo TSANTALIS 750ml
με έκπτωση
25%*

Κόκκινο 
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 
3lt

ΜΠΟΥΤΑΡΗ 750ml

Μοσχοφίλερο 
Μαντινεία 
ΤΣΕΛΕΠΟΣ 
750ml 
με έκπτωση 
2.00€*

JOHNNIE WALKER 
700ml
με έκπτωση
1.00€*

APEROL
aperitivo 700ml
με έκπτωση
1.00€*

Κρητικό τοπικό 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 750ml
λευκό ή κόκκινο
με έκπτωση
2.00€*

Αγιωργίτικο Κόκκινο Νάουσσα

Κόκκινο Λευκό



€2.96

€1.29€1.87

€8.95

€2.08€1.82

€4.94

€2.15€2.88

€16.28

€3.20€2.80

€1.52
€1.90

€2.50

€7.44

€5.78

€3.12

€11.45

€10.50

€12.61

€7.32

€19.40

€12.20

Από 31.10 έως 19.11.2018Βρεφική φροντίδα

-35%

-35%

-40%

-35%

-40%

-40%

-45%

βρεφικές κρέμες ΓΙΩΤΗΣ 
300gr
με έκπτωση
20%* 
Η τιμή αφορά την 
μπισκοτόκρεμα 300gr

βρεφικές κρέμες ΝΟΥΝΟΥ 
300 ή 350gr
με έκπτωση
20%* 
Η τιμή αφορά
την φαρίν λακτέ
300gr

σαμπουάν ή αφρόλουτρα PRODERM
με έκπτωση 40%* 
Η τιμή αφορά
το natural care 400ml

πάνες LIBERO
up & go 16-22 τεμ. 
με έκπτωση
35%*

οικονομικές συσκευασίες 
BABYLINO pants
με έκπτωση
40%*

οικονομικές συσκευασίες  BABYLINO sensitive
με έκπτωση
45%*

Υγρό πιάτων baby 
PLANET 425ml
με έκπτωση
40%* 

πάνες LIBERO up & go
jumbo packs 30-42 τεμ.
με έκπτωση
35%* 

Μωρομάντηλα BABYCARE με έκπτωση 35%*

Χαμομήλι 72 τεμ. Sensitive  63 τεμ.

Νο3-Νο7Νο2

Χαμομήλι XL 54 τεμ. 



€12.45

€3.14 €8.39 €2.93

€17.78

€4.49 €11.99 €4.18

€0.90€2.34

€1.96

€1.50€3.90

€2.80

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

20, 25 ή 56  τεμ.

-40% -40% -30%

-30%

-20%
*

σερβιέτες EVERYDAY
ultra plus 18 τεμ.
με έκπτωση 40%* 
Η τιμή αφορά τις sensitive 

μονές συσκευασίες σερβιετάκια EVERYDAY
με έκπτωση 40%*
Εξαιρούνται τα προωθητικά πακέτα
Η τιμή αφορά τα all cotton normal
20 τεμ.

TENA pants plus unisex
με έκπτωση
30%*
Η τιμή αφορά 
τα Large 14 τεμ.

Yγρά κρεμοσάπουνα DETTOL
με έκπτωση 30%* 
Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για τα ανταλ/κα
Νo touch 250ml 

250ml με αντλία 250ml foam αντλία Νo touch 250ml Ανταλλακτικό 750ml 

*

ίδιο δώρο



€1.78

€2.72

€2.61

€5.99

€3.55

€4.54

€5.22

€9.99

€2.99

€2.39

€4.60

€5.59

€4.98

€3.98

€9.20

€7.98

€4.16

€2.68

€5.19

€4.32

€4.88

€7.98

€7.20

Από 31.10 έως 19.11.2018Προσωπική φροντίδα

-40% -50%

-45%

-35% -50% -50%

-40% -40%

προϊόντα  περιποίησης μαλλιών PANTENE
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά
τα σαμπουάν 360ml  

προϊόντα περιποίησης μαλλιών 
BOTANIC THERAPY
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά τα
σαμπουάν 400ml 

βαφές μαλλιών
KERATIN COLOR
με έκπτωση
50%*

βαφές μαλλιών
PALETTE 
με έκπτωση
50%*

spray κάλυψης ρίζας
root retoucher
SCHWARZKOPF
με έκπτωση
30%*

Σαμπουάν ORZENE 
400ml
1+1 δώρο
δεμένα πακέτα
Η τιμή αφορά
τo everyday care

προϊόντα  περιποίησης μαλλιών
FRUCTIS
με έκπτωση 45%*
Η τιμή αφορά
τα σαμπουάν
400ml 

βαφές μαλλιών OLIA
με έκπτωση
35%* 

βαφές μαλλιών 
PURE COLOR
με έκπτωση
40%* 

προϊόντα  περιποίησης
μαλλιών HD farcom
με έκπτωση 50%*
Η τιμή αφορά τα σαμπουάν 400ml 

βαφές μαλλιών
COLOR SENSATION
με έκπτωση
40%* 

-40% -30% -40%

spray κάλυψης ρίζας
magic retouch
L’OREAL
με έκπτωση
40%*



€3.12
€5.20

€4.05€2.80

€7.45

€1.63

€5.78€4.66

€14.90

€2.50

Προϊόντα καθαρισµού ή
κρέµες προσώπου και κρέµες

ή αδυνατιστικά σώµατος

-40%
Όλες οι κρέµες &
αδυνατιστικά σώµατος

-40%
*

€11.84
€14.80

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

4.99€

-40% -30% -40%

-35%

-50%

-45%
*

προϊόντα
styling PALETTE 
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά το spray 300ml 

προϊόντα DIADERMINE
με έκπτωση 50%* Εξαιρούνται τα essential & 110 
Η τιμή αφορά
την κρέμα προσώπου
Rejuvination

Εξαιρούνται τα δεμένα
πακέτα προσφοράς

προϊόντα styling GOT2B
με έκπτωση 30%* 
Η τιμή αφορά τoν αφρό
250ml curled 

προϊόντα
FRUCTIS style
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά τoν αφρό 200ml 

Καλσόν SCHOLL 
light legs 
με έκπτωση
20%*

οδοντόβουρτσες ORAL-B 
με έκπτωση 35%*
Εξαιρούνται οι ηλεκτρικές
Η τιμή αφορά την
1.2.3 indicator



Ξυριστικές μηχανές
pro glide, mach3, fusion ή body 

Ξυριστικές μηχανές 
1 χρήσης με 3 λεπίδες
Sensor3, Mach3, Sensor 3 sensitive, Βody, Blue III

-30%

-50%
*

*

-30%

500 /
Το ποσοστό 25% ισχύει για όλα τα προϊόντα 
Klinex sprays 500/750ml, καθαριστικά 
πατώµατος 1.5lt & Κlinex ultra 2lt.
Το ποσοστό 35% ισχύει για όλα τα προϊόντα 
Klinex advance 2lt, WC gel 750ml, WC block 
& πανάκια καθαρισµού.

*

*

*
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Ξυριστικές μηχανές
pro glide, mach3, fusion ή body 

-45%-45%
-50%

-35% 1+1
ίδιο
δώρο

**
*

*

* *



€4.61

€4.29

€7.68

€6.60

€5.48

€2.03

€3.68 €3.50 €4.52

€7.98

€2.90

€4.60 €4.38 €5.65

€6.63

€6.04 €4.50€3.84 €2.72

€1.75

€1.96

€12.05

€10.98 €6.00€6.98 €3.63

€3.18

€2.18

Από 31.10 έως 19.11.2018Απορρυπαντικά

NEOMAT
σκόνη 45 μεζ.
ή υγρό 42 μεζ.

χρωμοπαγίδες K2r 
με έκπτωση
30%*
Η τιμή αφορά
τις K2r red 15 φύλλα 

PLANET 
σκόνη 50 μεζ. 
με έκπτωση 
45%*

DIXAN duo caps 
με έκπτωση
45%*

PERSIL 750ml ή 1,5lt
με έκπτωση
25%* 

μαλακτικά LENOR
26 μεζ.
με έκπτωση
45%*

Λευκαντικό ΕΥΡΗΚΑ 60gr 
κλασικό ή άνθη πορτοκαλιάς 
3+1 δώρο 

ΟΜΟ σκόνη ή 
υγρό 45 μεζ.  
με έκπτωση 
40%*

VANISH 500/470gr
ή gel 1lt/940ml
με έκπτωση 35%*
Το ποσοστό έκπτωσης 
ισχύει & για το gold 
powder

-45% -40%-30%

-45%

-45% -35%-30%

30 τεμ. 1,5lt16 τεμ. 750ml 

Λευκαντικό ΕΥΡΗΚΑ
με έκπτωση
20%*

Σκόνη 500+250gr δώρο Ταμπλέτες 270gr 12 τεμ. Υγρό 1lt



€1.79

€2.85

€2.38

€4.38

€3.75 €4.68 €3.64€6.70

€5.00€6.99

€1.13€1.07

€3.50 €8.44€3.82 €2.73

€4.17 €5.20 €5.20€7.44

€9.99

€1.50€1.78

€4.38 €12.98€4.77 €4.20

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

1+1
δώρο

FINISH
με έκπτωση
10%*

FINISH συντηριτικό
ταμπλέτες 3 τεμ.
με έκπτωση
30%*

Καθαριστικό Dr BECKMANN
με έκπτωση 20% 

Σύστημα απορρόφησης υγρασίας
ARIASANA 360ο 450gr
με έκπτωση 35%

Εκθαμβωτικό 400ml Συντηριτικό 250ml 

Αποσκλυρηντικό νερού
CALGON 2in1 σκόνη 950gr
με έκπτωση
10%*
Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για τις
ταμπλέτες 30τεμ.
και τα gels 750ml

Ταμπλέτες FAIRY ultra caps 
28 τεμ. ή platinum 24 τεμ.  
με έκπτωση
50%*

Tαμπλέτες FINISH Αll in1
20 τεμ. ή Quantum
regular 18 τεμ.
1+1 ίδιο δώρο

Κρέμα για κουζίνα 
BIONOL 250gr
με έκπτωση
25%* 

καθαριστικά
επιφανείων με αντλία
CILLIT bang 750ml
με έκπτωση
35%* 

Υγρό πιάτων
PLANET 425ml
με έκπτωση
40%*

Yγρό πιατων FAIRY 
650ml κανονικό
ή λεμόνι
με έκπτωση
25%*

-50%

-35%

-30%

-35%

-40%

Φούρνου 375ml Συσκευή

Κεραμικής
εστίας 200ml
με δώρο
ξύστρα

Ανταλλακτική
ταμπλέτα 



€0.40

€1.16

€1.86

€0.55

€1.65

€2.48

€1.68

€5.20

€1.32 €1.44

€2.80

€8.00

€1.88 €2.05

€2.80

€1.35

€4.20

€1.40

€3.50

€1.80

€4.98

€2.00

Από 31.10 έως 19.11.2018

Χαρτί κουζίνας SOFTEX
grande roll
350gr
με έκπτωση
40%*

Χαρτί υγείας KLEENEX capitonne 
10+2 ρολά δώρο
με έκπτωση
35%*

DUCK
με έκπτωση
30%* 

Χαρτί κουζίνας SOFTEX 
giga 2+1 ρολό δώρο
με έκπτωση
20%*

Χαρτομάντηλα τσέπης ZEWA softis 
6+2 δώρο menthol ή λευκά
με έκπτωση
25%*

Χαρτί υγείας SOFTEX pure & soft 8+8 ρολά δώρο

BREF 50gr
με έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά
τα power
ή blue activ 

Χαρτοπετσέτες
ELITE  63 φύλλα

Υγρομάντηλα τουαλέτας 
LAVEX sensitive 25 τεμ.
με έκπτωση
30%*

σκοροκτόνα VAPONA 
με έκπτωση
25%*
Η τιμή αφορά
το χαρτί 
15+5 δώρο 

-30%

-30%
-30%

-35%

-40%

Αqua blue Fresh patch



€3.96
€4.40

€5.09 €4.20 €4.30

€4.79 €3.95 €3.99 €2.86

€3.90

€3.98 €3.18

€0.54€0.76

€1.34 €5.62

€5.99 €4.94 €5.06

€5.99 €4.94 €4.99 €3.58

€4.34

€4.98 €3.98

€6.25

τιμή τεμαχίου

Οι τιμές μιλάνε 
 από μόνες τους!

*Έκπτωση στο ταμείο. Oι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές και τυχόν έκπτωση / sticker έχει αφαιρεθεί.

3+1
δώρο

Αποσμητικά χώρου AIRWICK με έκπτωση 15%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει για όλες τις συσκευές
ανταλ/κα freshmatic max & ηλεκτ/κες συσκευές

Αποσμητικά χώρου GLADE
με έκπτωση 20%*

Γατοτροφή 
MISTIGRIS 
405gr

Γατοτροφή 
MISTIGRIS 
2kg

Γατοτροφή GOURMET 
gold 85gr 
3+1 ίδιο δώρο

Κροκέτα σκύλου
PATRIK 4kg

Σκυλοτροφή 
PATRIK 
1250gr 

Ανταλ/κό για ηλεκτρική συσκευή
AIRWICK vanilla & orchid
με έκπτωση 10%*
Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει για όλα
τα ηλεκτ/κά ανταλ/κα

Αυτόματη συσκευή
freshmatic max
vanilla & orchid  

Αutomatic
Ανταλλακτικό
automatic spray

Αutomatic
sense & spray 

Ανταλλακτικό automatic 
sense & spray 

Συσκευή
Discreet

Ανταλλακτικό
Discreet

Ανταλλακτικό
freshmatic
vanilla & orchid 

Ηλεκτρική συσκευή  
vanilla & orchid  



Ορισμένα προϊόντα του φυλλαδίου δεν είναι διαθέσιμα στα μικρότερα καταστήματα. Στα Κρητικά προϊόντα κρέας, νερό και μανάβικο του φυλλαδίου, οι πόντοι της Χtra Card
έχουν συμπεριληφθεί στην τελική τιμή προσφοράς και δε δίνονται επιπλέον στις αγορές. Σε περίπτωση παράλληλης προωθητικής ενέργειας, ισχύει η ενέργεια με τη μεγαλύτερη 
προσφορά και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συνυπολογιστούν αθροιστικά. Στην αναγραφόμενη τιμή των προϊόντων με κουπόνι ή sticker έχει αφαιρεθεί η αντίστοιχη αξία.
Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν αλλαγές στη συσκευασία των προϊόντων καθώς και για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Προσφορές Από 31.10
έως 19.11

www.xalkiadakis.gr | facebook.com/xalkiadakis.gr | youtube.com/xalkiadakisAE

Θερμάστρα χαλαζία
TNS 2800W

Αερόθερμο TNS 2000W

Θερμάστρα χαλαζία
TNS 2400W

Θερμάστρα χαλαζία
TNS 1800W

Θερμάστρα χαλαζία
TNS 1600W

ΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ
για το χειμώνα

€39.50€28.50 €35.00

€9.50€18.00€14.00

Καλοριφέρ λαδιού
TELCO 2500W
με 11 φέτες


