


*Η έκπτωση στα προϊόντα που συμμετέχουν στην ενέργεια ισχύει με την Χtra Card Χαλκιαδάκης και για το διάστημα 12.12.2018 έως 07.01.2019.
Οι πόντοι των Κρητικών προϊόντων έχουν συμπεριληφθεί στην τελική τιμή προσφοράς.

Όλo τo κρητικό
νωπό κρέας

Κοτόπουλο
γαλοπούλα
πετεινός
& κουνέλι

Χοιρινό μπουκιές

Χοιρινή μπριζόλα
ή λαιμός μ/ο 

Χοιρινό σνίτσελ

Χοιρίδιο γάλακτος

Χοιρινή
πανσέτα μ.ο

Χοιρινό α/ο

€5.31

€4.72

€6.76

€7.91

€4.42

€5.87

€6.25

€5.55

€7.95

€9.30

€5.20

€6.90

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

Αρνιά και κατσίκια μόνο Κρήτης
από επιλεγμένους κτηνοτρόφους.
Όλα τα αμνοερίφια μας συνοδεύονται

με την ταυτότητα του παραγωγού,
με τα στοιχεία του κτηνοτρόφου

και τον τόπο εκτροφής του.

με την χρήση της Χtra card Χαλκιαδάκης*
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Καλή χρονιά!

Χοιρινό ρολό

Αρνί

 Ψαρονέφρι

Κουνέλι

€6.04

€6.28  

€7.91

€6.71

€7.10

€7.85

€9.30

€7.89

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού

Γαλοπούλα Πετεινός Κοτόπουλο

€7.61 €3.87 €3.06
€8.95 €4.55 €3.60

τιμή κιλού τιμή κιλού τιμή κιλού

Γιορτινό τραπέζι
μόνο με κρητικά κρέατα

Δώστε μας παραγγελία για γαλοπούλα
Kρήτης & χοιρίδιο γάλακτος Creta farms
ειδικής εκτροφής με χαρούπι & κρητικά βότανα



• CRETA FARMS
• KRIVEK
• ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ - ΦΑΡΜΑ

• ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΦΟΙ
• ΚΑΣΣΑΚΗ ΑΦΟΙ
• ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ

• ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ
• ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

Συμμετέχουν:

Υλικά:
• 8 αυγά, κατά προτίμηση βιολογικά
• 200 γρ. σύγλινο, κομμένο σε κύβους
• 2 μέτριες ντομάτες
• 150 γρ. ξινομυζήθρα,
   κομματιασμένη με το πιρούνι
• 1 φρέσκο κρεμμυδάκι
   (το λευκό και το τρυφερό πράσινο μέρος)
•  ψιλοκομμένο αλάτι, πιπέρι
•  80 ml ελαιολαδο
•  λίγα φύλλα δυόσμου, ψιλοκομμένα
   ή λίγος ξερός δυόσμος, τριμμένος

Καγιανάς με σύγκλινο 

Εκτέλεση:
Κόβουμε τις ντομάτες στη μέση και τις «στύβουμε» ελαφρώς με το χέρι
ώστε να απομακρύνουμε τα πιο πολλά σπόρια. Τις κόβουμε σε μικρά καρέ. 
Ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα φαρδύ τηγάνι και σοτάρουμε το σύγλινο
και το κρεμμυδάκι, μέχρι να ροδίσει ελαφρώς το πρώτο και να μαραθεί
κάπως το δεύτερο, για 2-3 λεπτά. Προσθέτουμε τις ντομάτες και μαγειρεύουμε 
μέχρι να σωθεί μέρος από τα υγρά που θα βγάλουν. Χτυπάμε τα αυγά ελαφρώς
και τα προσθέτουμε στο τηγάνι. Ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να ψηθούν
χωρίς όμως να σφίξουν και να γίνουν σαν ομελέτα. Ο καγιανάς πρέπει
να είναι ζουμερός. Προσθέτουμε την ξινομυζήθρα και το δυόσμο, κάνουμε
ένα τελευταίο ανακάτεμα, προσθέτουμε πιπέρι και, αν χρειαστεί, και αλάτι.
H συνταγή είναι απο το site: www.afoikassaki.gr

Όλα τα
κρητικά λουκάνικα
& παραδοσιακά καπνιστά

με την χρήση
της Χtra card
Χαλκιαδάκης*

20%

*Η έκπτωση στα προϊόντα που συμμετέχουν στην ενέργεια ισχύει με την Χtra Card Χαλκιαδάκης και για το διάστημα 12.12.2018 έως 07.01.2019.
Οι πόντοι των Κρητικών προϊόντων έχουν συμπεριληφθεί στην τελική τιμή προσφοράς.



• ΛΑΔΑΚΗΣ
• ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ
  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ
• ΠΕΡΑΚΗ - ΑΥΓΟΦΡΕΣΚΟ

• ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ
• ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΣ

Συμμετέχουν:

Πίτα με κρέμα γραβιέρας, λουκάνικο και αυγά

Υλικά για την κρέμα γραβιέρας
• 1 σκελίδα σκόρδο λιωμένο
• 200γρ. γραβιέρα Κρήτης
• 200ml κρέμα γάλακτος
• 1 αβγό
• ξύσμα από 1 λάιμ
• έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Υλικά για την πίτα
• 1 φύλλο σφολιάτας
• 1 κρεμμύδι, σε λεπτές ροδέλες
• 250γρ. ποικιλία μανιταριών
• 1 κόκκινη πιπεριά
• 100 γρ. γραβιέρα Κρήτης
• Λουκάνικο κοτόπουλο γεμιστό
  με γραβιέρα
• 4 αυγά
• Υλικά για το γυάλισμα του φύλλου
• 1 κρόκο αβγού
• Μαύρο σουσάμι

Εκτέλεση
Ανοίγουμε τη σφολιάτα μας σε ένα ταψί. Αναμιγνύουμε
όλα τα υλικά για την κρέμα γραβιέρας. Κόβουμε τα λαχανικά 
μας σε φέτες και το λουκάνικο σε ροδέλες. Βάζουμε σε μία 
στρώση τα μανιτάρια και τα κρεμμύδια.Ρίχνουμε την κρέμα 
γραβιέρας από πάνω.
Tοποθετούμε το λουκάνικο και από πάνω την υπόλοιπη 
τριμμένη γραβιέρα. κλέινουμε γύρω γύρω το φύλλο
και το γυαλίζουμε με ένα κρόκο αυγού. Πασπαλίζουμε
με μαυροσούσαμο. Φουρνίζουμε σε προθερμασμένο στους 
180 για 20 λεπτά. Βγάζουμε το ταψί έξω και σπάμε τέσσερα 
αυγά και ξαναφουρνίζουμε για 7-10 λεπτά!
H συνταγή είναι απο το site: www.agroktimatakritis.gr

με την χρήση
της Χtra card
Χαλκιαδάκης*

20%

Όλα τα
κρητικά αυγά

Καλή χρονιά!



Σαλάμι αέρος IFANTIS 

€9.40
€11.80
τιμή κιλού

Σαλάμι αέρος με 
παρμεζάνα IFANTIS

€11.15
€14.88
τιμή κιλού

Γαλοπούλα ψητή
Χωρίς CRΕΤΑ FARMS

€11.95
€15.95
τιμή κιλού

τιμή κιλού

Μορταδέλα
ferrano IFANTIS

€6.10
€7.64

Ψητό ζαμπόν
Gourmet Εν Ελλάδι
CRETA FARMS

€9.96
€13.29
τιμή κιλού

Ζαμπόν
fouantre
IFANTIS

€9.30
€13.30
τιμή κιλού

Ξε ωριστές λιχουδιές

Καπνιστή γαλοπούλα
fouantre ΙFANTIS

€10.28
€14.70
τιμή κιλού



αλλαντ  κά!με εκλεκτά

Jamon serrano
bodega LEYENDA χωρίς δέρμα

€1.93

€19.25

€2.27

€22.70

τιμή 100gr

τιμή κιλού

Χοιρομέρι 
καπνιστό 
Κορυφαίο 
ΠΑΣΣΙΑΣ

€10.35
€14.80
τιμή κιλού

Καπνιστό φιλέτο
γαλοπούλας
ΛΑΚΩΝΙΚΗ

€9.60
€13.78
τιμή κιλού

Χοιρινή μπριζόλα α/ο
Κορυφαίο ΠΑΣΣΙΑΣ

€11.10
€15.90
τιμή κιλού

Μπέικον ρολό
ΠΑΣΣΙΑΣ

€9.20
€13.20
τιμή κιλού

Γαλοπούλα στήθος
Κορυφαίο ΠΑΣΣΙΑΣ

€10.35
€14.80
τιμή κιλού

τιμή κιλού

Καπνιστό
ζαμπόν μπούτι
ΛΑΚΩΝΙΚΗ 

€7.90
€12.20



Γευστικά
τυριά

Εmmental
DIROLLO light

Κεφαλοτύρι 
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

Cheddar KERRYGOLD
κόκκινο chili
ή λευκό πιπέρι

Κεφαλοτύρι
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

€7.35 €9.90

€11.86 €12.50

€9.20 €13.10

€13.95 €14.80

τιμή κιλού τιμή κιλού

τιμή κιλού τιμή κιλού

Τυρί Castello danablu ARLA
Γραβιέρα
ΣΟΦΟΥΛΗΣ 

€9.20 €9.80
€10.70 €11.54
τιμή κιλού τιμή κιλού

τιμή κιλού τιμή κιλού

Βlue cheese
DIROLLO

Γραβιέρα
ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ

€7.90 €11.30
€9.90 €12.60



για το

τραπέζι!

Μαλακό τυρί
ΑΜΑΡΙΝΟ 200gr

Mascarpone
VIRGILIO 250gr 

Τυρί parmigiano
REGGIANO 200gr

Mascarpone
GRANAROLO 250gr

Mozzarella
GRANAROLO 125gr  

€2.38

€2.47

€4.40

€3.00

€1.38

€2.65

€2.77

€4.90

€3.75

€1.78

Κατσικίσιο τυρί
τυροζούλι AMAΡI 

€9.85
€10.95
τιμή κιλού

Κατσικίσιο τυρί άλμης
ΑΜΑΡΙ 400gr 

€3.68
€4.10

Τυρί GRANA PADANO 
100gr σε φλύδες

€2.62
€2.92

Τυρί Castello
danablu ARLA 100gr

€1.27
€1.50



Δώρα
αξίας
€2.18

€2.52

€0.68

€3.60

€0.76

€2.45

€0.94

€1.15

€0.82 €0.54
€1.17 €0.72

1+1
δώρο

1+1
δώρο-30%

-30%

έτοιμα μείγματα EASY BAKE
με έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά τα
μελομακάρονα 500gr

Μαγιά McMAGIC
9gr 3 τεμ.

Αλεύρι για τσουρέκι 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1kg 
1+1 δώρο

Σιμιγδάλι ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
500gr ψιλό ή χονδρό
1+1 δώρο

Mε 2 τεμ. αλεύρι ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1kg
για όλες τις χρήσεις
δώρο νερό ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 6x1,5lt & ζάχαρη 1kg

Αλεύρι μαλακό 
ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 1kg 
με έκπτωση
30%* 

Φαρίνα 500gr
ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
με έκπτωση
25%* 

τιμή τεμαχίου

Μύρισαν Χριστούγεννα!

Υλικά:
• 500γρ. βούτυρο
• 150γρ. άχνη ζάχαρη
• 2 κρόκοι αυγών
• 1 ρακοπότηρο κονιάκ
• 1 κ.γ. κανέλα
• 2 κ.γ. μπέικιν
• αλεύρι μαλακό όσο σηκώσει (περίπου 800-900γρ.)
• 200 γρ. αμύγδαλο καβουρδισμένο & σπασμένο
• Ροδόνερο ή ανθόνερο προαιρετικά

Εκτέλεση :
Χτυπάμε καλά στο μίξερ με το σύρμα το βούτυρο για 10' σε δυνατή 
ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει και εν συνεχεία προσθέτουμε την άχνη 
ζάχαρη και συνεχίζουμε το χτύπημα έως ότου να ασπρίσει.
Προσθέτουμε τους κρόκους. Μόλις αφομοιωθούν προσθέτουμε
το κονιάκ και το μπέικιν. Αλλάζουμε το σύρμα από το μίξερ μας
και τοποθετούμε το φτερό. Προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι
έως ότου γίνει μία ζύμη μαλακιά, αλλά χωρίς να κολλάει στα χέρια.
Μόλις είναι έτοιμο το ζυμάρι, προσθέτουμε την κανέλα και τα
αμύγδαλα καβουρδισμένα και χοντροκομμένα, ανακατεύουμε.
Βάζουμε γάντια και φτιάχνουμε μπαλάκια ζύμης σε μέγεθος καρυδιού, 
τα τοποθετούμε σε ταψί που έχουμε στρώσει αντικολλητικό χαρτί
και κάνουμε ένα μικρό βαθούλωμα με το δάκτυλό μας σε κάθε
κουραμπιέ για να κρατάει περισσότερο την άχνη.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο με αέρα στους 180°C για 25-35', 
ανάλογα πάντα με τον φούρνο, μέχρι να πάρουν ένα ελαφρύ χρυσαφί 
χρώμα. Τους αφαιρούμε από το φούρνο μόλις είναι έτοιμοι.
Τους ψεκάζουμε αν επιθυμούμε με ροδόνερο ή ανθόνερο
κι όταν κρυώσουν τους πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.

Κουραμπιέδες

Από τον Pastry Chef Μαστρογιάννη Ηλία.



€7.70 €11.45
€9.06 €12.75

€10.75

€2.24 €0.68 €1.81

€11.75

€2.80 €0.85 €2.26

€5.98

€1.53

€5.48

€2.04

€11.65

€3.00

€10.78

€2.09

€6.38

€1.70

€5.98

€2.92

€12.10

€3.35

€11.98

€2.98

-30%

Λιωμένο βούτυρο
ΗΠΕΙΡΟΣ

500gr Xύμα

Μέλι της Κρήτης 
ΜΠΟΥΡΝΑΖΑΚΗ 
950gr

Μέλι Κρήτης οικογένεια 
ΒΑΡΑΚΛΑ

Βούτυρο αγελάδος ΟΛΥΜΠΟΣ 82%
με έκπτωση 30%*

Μέλι Ανώπολης
Σφακίων 

Ηλιέλαιο NUTRIA 

1kg500gr

1lt 2lt

450gr

225gr

950gr

250gr
Καρυδόψιχα 
ΣΗΦΑΚΗΣ 200gr

Μείγμα ξηρών καρπών
& φρούτων
CANDIA NUTS 100gr

Αμύγδαλο ωμό 
ΣΔΟΥΚΟΣ 150gr

τιμή κιλού

Καλή χρονιά!

Υλικά:
Για το μίγμα:
• 200γρ. ελαιόλαδο
• 50γρ. βούτυρο (λιωμένο)
• 15γρ. ζάχαρη άχνη
• ½ κ.γ.κανέλα σε σκόνη
• ½ κ.γ. γαρίφαλο
• ½ κ.γ. σόδα
• 200γρ. χυμό πορτοκαλιού
• Ξύσμα από ένα πορτοκάλι 
• 570γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Για το σιρόπι:
• 500γρ. ζάχαρη
• 250γρ. μέλι
• 250γρ. νερό
• 1 πορτοκάλι κομμένο
   στη μέση
• 1 ξύλο κανέλα
• ½ λεμόνι

Εκτέλεση :
Για το μίγμα:
Σε μια λεκάνη βάζουμε το ελαιόλαδο, το βούτυρο, τη ζάχαρη και ανακατεύου-
με. Μέσα στο χυμό πορτοκάλι ρίχνουμε τη σόδα και τα προσθέτουμε στο μίγμα 
μαζί με την κανέλα, το γαρίφαλο, το ξύσμα από πορτοκάλι και τα ομογενοποι-
ούμε. Κοσκινίζουμε το αλεύρι και το προσθέτουμε όλο μαζί στο μίγμα.
Ανακατεύουμε με όσο το δυνατόν λιγότερες και απαλές κινήσεις μέχρι να 
ενσωματωθεί το αλεύρι. Χωρίζουμε τη ζύμη σε μερίδες και πλάθουμε τα
κουλουράκια. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 20-25'.

Για το σιρόπι: 
Σε μια κατσαρόλα προσθέτουμε όλα τα υλικά για το σιρόπι, τα αφήνουμε
να βράσουν και κατεβάζουμε από τη φωτιά. Τέλος, ρίχνουμε τα καυτά
μελομακάρονα σε δόσεις μέσα στο κρύο σιρόπι για 5'. Πασπαλίζουμε
με καβουρδισμένο σουσάμι.

Μελομακάρονα

Από τον Pastry Chef Κελαντωνάκη Ζαχαρία.



-35%

-50%

-30%

€2.35

€2.06

€3.13

€2.74

€2.34

€1.70 €2.49

€2.29 €1.76 €1.58

€3.60

€3.40 €4.98

€2.86 €2.20 €1.98

€2.56

€1.89

€2.55

€3.65

€3.78

€3.40

Φύλλο παραδοσιακό ΚΑΝΑΚΙ 650gr
με έκπτωση 35%*

σφολιατοειδή MATILDE VICENZI  με έκπτωση 20%*
Οι τιμές αφορούν τα εικονιζόμενα προϊόντα

Φύλλο Βηρυτού ΚΑΝΑΚΙ 450gr
με έκπτωση 30%*

PILLSBURY με έκπτωση 50%*

Φρέσκια σφολιάτα 
700gr 

Φρέσκο φύλλο 
κρούστας

Φρέσκια ζύμη 
τάρτας 

Φύλλα κουρού
BAKER MASTER 600gr
με έκπτωση
25%*
 

Σου 90gr
Φωλιές σφολιάτας
100gr Βουτύρου 125gr

Φύλλο σφολιάτας
BAKER MASTER 800gr
με έκπτωση
25%*

Φύλλο κρούστας πολίτικo 
ALFA 450+150gr δώρο
με έκπτωση
25%*

Μύρισαν Χριστούγεννα!



Aνανάς
σε φέτες
836gr

Ροδάκινο 
825gr 

Φρουτοσαλάτα 
825gr

€2.81 €1.68 €2.19
€3.30 €1.98 €2.58

€1.60

€3.58

€1.90

€3.98
€2.91 €2.37 €1.40

€3.64 €2.96 €1.75

είδη ζαχαροπλαστικής VAHINE με έκπτωση 20%*
Οι τιμές αφορούν τα εικονιζόμενα προϊόντα

Φυσικό
άρωμα 
βανίλιας 
20ml

Χρώμα 
ζαχαροπλαστικής 3x6gr

Ζάχαρη με φυσικό 
εκχύλισμα βανίλιας 5x7,5gr

κομπόστες DEL MONTE με έκπτωση 15%*
Οι τιμές αφορούν τα εικονιζόμενα προϊόντα

Κρητική σταφίδα
γεύσεις γιαγιάς 
ΚΟΥΚΑΚΗ 170gr

Δαμάσκηνα
SUNSWEET
250gr

Καλή χρονιά!

Εκτέλεση:
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς και βουτυρώνουμε  ένα 
στρογγυλό ταψί διαμέτρου 26-28 εκ . Περιχύνουμε τις σταφίδες με το ζεστό 
κονιάκ και τις αφήνουμε να μουλιάσουν. Ρίχνουμε το βούτυρο  στο μίξερ και 
χτυπάμε μαζί με τη ζάχαρη, μέχρι να λιώσει η ζάχαρη
και να ασπρίσει το μείγμα. Προσθέτουμε ένα - ένα τα αυγά, τα μπαχαρικά,
τα μυρωδικά μας και το ξύσμα πορτοκαλιού συνεχίζοντας το χτύπημα.
Προσθέτουμε το γιαούρτι, τον χυμό πορτοκαλιού και λίγο - λίγο το αλεύρι μαζί 
με το μπέικιν.

H συνταγή είναι απο το site www.agroktimatakritis.gr

3/4 φλ. τσαγιού 
χοντροκομμένα
καρύδια 

1 φλυτζάνι αμύγδαλα
καβουρδισμένα

1/2 φλιτζάνι φουντούκια

1/2 φλ. τσαγιού σταφίδες
ξανθές

1 σφηνάκι χλιαρό κονιάκ

1 πρέζα αλάτι

1 κ.γ. κανέλα σκόνη

1/2 κ.γ. γαρίφαλο σκόνη

ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα
ή σοκολάτα κουβερτούρα
 

Υλικά:
250 γρ. βούτυρο φρέσκο αγελαδινό,
σε θερμοκρασία δωματίου

1/2 κιλό φαρίνα

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

6 αυγά

2 φλ. τσαγιού ζάχαρη

3 βανίλιες ή 5ml υγρή βανίλια
ή ένα στικ  βανίλιας

250 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

ξύσμα από 2 πορτοκάλια
και χυμό 1 πορτοκαλιού

1 πακέτο “σταγόνες” σοκολάτας υγείας

Βασιλόπιτα αρωματική
με καρπούς και μπαχαρικά

Μόλις το μείγμα ομογενοποιηθεί σταματάμε το μίξερ και ρίχνουμε τις σταφίδες, 
τη σοκολάτα και τους ξηρούς καρπούς. Ανακατεύουμε καλά με μία μαρίζ. 
Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί, βάζουμε το φλουρί και ψήνουμε την βασιλόπιτα 
στους 180 βαθμούς, για 55-60’ περίπου. 

Σερβίρισμα
Αφήνουμε την πίτα να κρυώσει καλά και έπειτα  την τοποθετούμε σε πιατέλα 
και την πασπαλίζουμε με μπόλικη ζάχαρη άχνη ή με λιωμένη κουβερτούρα.



Ευχαριστούμε το εστιατόριο Μεράστρι
(Χρυσοστόμου 17, Ηράκλειο) για την φιλοξενία της φωτογράφισης.

€4.10

€9.50

€5.86

€5.95

€9.50

€6.26
€8.96

€17.00

Από 12.12.’18 έως 07.01.2019Από 12.12.’18 έως 07.01.2019

-30%-30%

Φιλέτο μπούτι 
κοτόπουλου 
MIMIKOS  
650gr

Σνίτσελ 
κοτόπουλου 
MIMIKOS 
470gr

Βόειο φιλέτο α/ο
Ε.Ε. Ελληνικής
εκτροφής >5 μηνών

τιμή κιλού

Ρολό κοτόπουλο 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

τιμή κιλού

Βοειο κόντρα μ/ο 
Ε.Ε. Ελληνικής 
εκτροφής >5 μηνών

τιμή κιλού

Βόειο σπαλομπριζόλα μ/ο 
Ε.Ε. Ελληνικής
εκτροφής >5 μηνών

τιμή κιλού

ελληνικό 
κρέας

Και φέτος τις γιορτές μόνο



€7.48

€4.16

€1.75 €1.65

€8.80

€5.20

€1.95 €1.85

€7.40

€2.53

€1.78

€2.10

€9.87

€3.16

€1.98

€2.70

€6.80

€6.78

€1.75

€7.48

€3.65

€1.75

€1.60€2.48

€9.20

€7.98

€2.10

€9.98

€4.56

€2.19

€2.00€3.10

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

Πρόβεια φέτα ΗΠΕΙΡΟΣ

Κατσικίσιο τυρί κοφινάκι 
ΒΑΛΜΑ 400gr
με έκπτωση
20%*

RegatoMix Gouda

Τυρί MILNER

Λευκό τυρί αγελάδος χωριάτικο 
ΟΛΥΜΠΟΣ 400gr 
με έκπτωση 
20%*

Τριμμένα τυριά ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ 200gr

Bραστό σκορδάτο σαλάμι 
330gr ΠΑΣΣΙΑΣ  

Τυρί DIROLLO 
14%

Παραδοσιακό τυρί 
Χαλκιδικής ΒΑΛΜΑ

Κατίκι Δομοκού 
ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ 
200gr 

τυποποιημένα τυριά Τρικαλινό 
ΦΑΓΕ με έκπτωση 20%*
Η τιμή αφορά τις φέτες
light 200gr

Τυρί FINA 
light

Φέτα Π.Ο.Π. ΒΑΛΜΑ 
400gr ή 1kg σε άλμη
με έκπτωση 20%*
Η τιμή αφορά
τα 400gr

Τριμμένο τυρί spageto 
club KOLIOS 200gr
με έκπτωση
20%*

PHILADELPHIA 200gr

τιμή κιλού

τιμή κιλού

τιμή κιλού τιμή κιλού τιμή κιλού



µε µπουγάτσα!

€2.94

€2.30

€4.20

€2.73

€3.26

€4.10

€4.65

€5.13

€4.35

€4.33€3.98 €2.77

€3.63

€5.80

€3.96

€4.84

-30%

Από 12.12.’18 έως 07.01.2019Από 12.12.’18 έως 07.01.2019

1+1δώρο 1+1δώρο -30%*

Πιτάκια KANAKI 800gr με έκπτωση 30%*

Πίτσα σικάλεως μαργαρίτα 
2 τεμ. Τα Μερακλίδικα 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
με έκπτωση
20%*

Κασεροπιτάκια Λουκανικοπιτάκια 

Τυρόπιτα τσαλακωτή Πηλίου 
ALFA 850gr
με έκπτωση
25%*

Σπιτικά τρίγωνα ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ 
750gr με σπανάκι
με έκπτωση
25%*

Ψαροκροκέτες 
φιλέτο 250gr

Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης ALFA 
800gr με κρέμα 1+1 δώρο 

Μπουγάτσα τα Μερακλίδικα 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 600gr 1+1 δώρο 

Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης
BAKER MASTER 815gr με κρέμα  



€4.69€2.33

€1.84

€9.70

€6.25

€6.25€3.10 €10.85

€7.35

€1.72€1.75

€7.50€4.87

€3.35€4.10

€3.43€3.50

€12.50€8.12

€3.95€4.85

-40%

-50%

-40%

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

1+1
δώρο

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

Πατάτες McCAIN 750gr με έκπτωση 50%*

Κοκκινόψαρο α/κΒακαλάος α/κ  

Αχιβάδες 
προβρασμένες 
500gr

Γλαύκος φέτα 
με δέρμα

Αγκινάρες  ΜΠΑΡΜΠΑ 
ΣΤΑΘΗΣ 600gr
με έκπτωση
25%*

Onion rings
McCAIN 400gr
1+1 δώρο

Φιλέτο 
πέρκας

Γαρίδες 425gr 
30/50
αποφλ/νες
& προβρ/νες 

Mediterranean
750gr Tradition 1kg

τιμή κιλού σε καθ.βάρος

τιμή κιλού σε καθ.βάρος

τιμή κιλού σε καθ.βάρος

τιμή κιλού σε καθ.βάρος



€1.99

€0.89 €1.01 €1.09 €1.92

€1.36

€3.32

€1.05 €1.19 €1.28 €2.26

€1.70
€1.91

€2.55

€2.45

€1.90

€2.88

€2.53

€1.76
€2.34

€2.85
€3.80

€2.71 €2.40
€3.39 €3.20

-40%

Από 12.12.’18 έως 07.01.2019

2+1
δώρο
ίδιο

Γιαούρτι πνοή ΟΛΥΜΠΟΣ
2% 3x170gr
με έκπτωση
25%*  

προϊόντα ΖΩΜΙΝΘΟΣ με έκπτωση 15%*
Οι τιμές αφορούν τα εικονιζόμενα προϊόντα

Πρόβειο γιαούρτι
500gr σε πήλινο

Πρόβειο γιαούρτι
200gr πλήρες

Ρυζόγαλο ή κρέμα 
βανίλια 200gr

Γιαούρτι 2% με stevia
φράουλα ή μπανάνα 170gr Aνωγειανό ανθόγαλο 250gr

Στραγγιστό γιαούρτι φάρμα ΣΕΛΛΙΑ 200gr
κατσικίσιο ή αγελαδινό
2+1 ίδιο δώρο

Στραγγιστό γιαούρτι 
freelact ΟΛΥΜΠΟΣ 
2%  2x170gr
με έκπτωση
25%*  

Στραγγιστό 
γιαούρτι φάρμα 
ΣΕΛΛΙΑ1kg
πλήρες ή light
με έκπτωση 
40%*

Μουσταλευριά
της Αθηνάς 170-200gr
με έκπτωση
20%*

Γιαούρτι TOTAL 500gr  
5 ή 2%
με έκπτωση
25%* 

Γιαούρτι total ΦΑΓΕ 
1kg 5 ή 2%
με έκπτωση
25%*

Στραγγιστό γιαούρτι 
ΚΡΙ ΚΡΙ 10% ή 2% 1kg
με έκπτωση
20%*

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



€2.81 €1.90

€3.16

€4.02 €2.71

€4.52
€3.65

€1.94

€1.74 €2.15

€3.63

€1.74 €1.65

€2.05

€1.36 €1.63

€1.98

€1.73 €1.63

€4.56

€2.42

€2.05 €2.70

€4.54

€2.05 €2.10

€2.56

€1.70 €2.04

€2.48

€2.16 €2.04

25%*

-30%

-30%

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

Kρέμα γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ με έκπτωση 20%*

σαλάτες ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 250 ή 500gr με έκπτωση 20%*
Οι τιμές αφορούν τα εικονιζόμενα προϊόντα

Σαλάτες ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 250gr
με έκπτωση
15%*

Σαλάτες IFANTIS 400gr

Κρέμα γάλακτος ΟΛΥΜΠΟΣ 2+1 δώρο
με έκπτωση 30%*

Κρέμα γάλακτος
MEGGLE 250ml 2+1 δώρο
με έκπτωση
30%*

Πλήρες 200ml 
2+1 δώρο

Tυροκαυτερή 
250gr 

Τυροκαυτερή Χούμους

Πλήρες 35% 

Πλήρες 
2x330ml     

Κηπουρού Ρώσικη 

Light 20% 

Light 200ml  
2+1 δώρο

Ρώσικη 
250gr

Τζατζίκι 
500gr

Τelia 3% 200ml 
2+1 δώρο

Μελιτζανοσαλάτα 
250gr Ρώσικη 500gr

κρέμες
γάλακτος ΦΑΓΕ



Οι φυτικές και
απολαυστικές µας επιλογές!

-30%
-25%*

*

*



*

*

*

*-25%

*

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

Η ενέργεια ισχύει από 21/11 έως 10/12/2018 µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων. Στην ενέργεια συµµετέχουν όλα τα προϊόντα Hellmann’s.

 Hellmann’s Mαγιονέζα
Real 450ml

Hellmann’s Κέτσαπ
Κλασσική 560g

Hellmann’s Mουστάρδα
Aπαλή 500 ml

Hellmann’s Σάλτσα
Burger 250ml

Mε αγορές  2 οποιονδήποτε  
προϊόντων Hellmann’s

µε την χρήση της 
συµµετέχετε  

σε ηλεκτρονική κλήρωση  

για  5  αντικριστιέρες

Hellmann’s Salad  
Dressing 1000 Nησιά 

235ml



€1.43

€1.72

€2.33

€1.90

€1.92

€3.10

€1.64

€2.81

€2.18

€3.74

€0.60 €0.71 €0.64 €0.71 €0.67

€1.16

€0.60

€0.86

€1.66 €1.66

€1.03€1.17

€0.86 €1.02 €0.92 €1.01 €0.96

€1.55

€0.75

€1.14

€2.55 €2.55

€1.58€1.80

-35%

-35% -35%

Από 12.12.’18 έως 07.01.2019

ζωμοί MAGGI 12 τεμ. 
με έκπτωση  25%*
Η τιμή αφορά
το ζωμό κότας

Ρύζι μπονέτ 
1kg*

Ρύζι νυχάκι φίνο 
AGRINO 1kg
με έκπτωση
25%*

Ρύζι bella bonnet 
AGRINO 1kg
με έκπτωση
25%*
 

Ζυμαρικά MELISSA 500gr με έκπτωση 30%*

Νο6, 7 ή 10 Νο2 Κριθαράκι μέτριο Ριγκατόνι Πέννες απλές

ζυμαρικά tricolore MELISSA
με έκπτωση
25%*
Η τιμή αφορά
τις πένες ριγέ
500gr

Μακαρόνια ΗΛΙΟΣ
Νo6 ή 10 500gr
με έκπτωση 20%*

Ρύζι καρολίνα Σερρών 
AROSIS 500gr
με έκπτωση
35%*

Κανελόνια ή ταλιατέλες 
MELISSA
με έκπτωση 25%*
Η τιμή αφορά τα κανελόνια
250gr

Τορτελίνια MELISSA
250gr 5 τυριά
με έκπτωση
25%*

Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ χωρίς γλουτένη 400gr
με έκπτωση
35%*

Ρύζι γλασέ Θεσσαλονίκης 
ΑΡΟΣΙΣ 500gr
με έκπτωση
35%*

Πέννες ριγέ Κριθαράκι 

-30%



€0.56

€3.05

€3.30

€1.89

€0.80

€4.07

€3.90

€2.22

€1.05

€1.95

€2.76

€1.62

€2.30

€3.25

€1.34

€3.83

€0.86

€0.67 €0.76 €1.47

€2.85

€1.68

€4.51

€1.32

€0.96 €1.08 €2.10

€3.35

-30%

-30%-35% -35%

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

Passata KYKNOS 
500gr 

Ξύδι με μέλι
& πετιμέζι
γεύσεις γιαγιάς
ΚΟΥΚΑΚΗ
250ml

Ξύδι βαλσάμικο 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
250ml
με εκπτωση
15%*

Φασόλια μαυρομάτικα 
ΩΜΕΓΑ special 500gr
με έκπτωση
35%*

Ξύδι με πετιμέζι 
γεύσεις γιαγιάς 
ΚΟΥΚΑΚΗ 250ml

Αυγά MEGAFARM 
6άδα large
63-73gr 

ξύδια & πετιμέζι
CRETAN NECTAR
με έκπτωση
20%*
Εξαιρουνται οι συσκ/σίες
των 1.5lt & 5lt

Αμπελόφυλλα 
γεύσεις γιαγιάς 
ΚΟΥΚΑΚΗ 300gr

Φακές ψιλές ΩΜΕΓΑ
special 500gr
με έκπτωση
35%*

Αλάτι ΚΑΛΑΣ με έκπτωση 30%*

250gr 400gr 750gr

Κρητικοί
βόλβοι - ασκορδουλάκοι
γεύσεις γιαγιάς
ΚΟΥΚΑΚΗ 190-210gr
σε ξύδι

σάλτσες ΚΙΚΚΟΜΑΝ
με έκπτωση
25%*
Η τιμή αφορά
την classic
soy sause
150ml

κρέμες βαλσάμικο  
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
250ml
με έκπτωση 15%*
Η τιμή αφορά
την κρέμα
με σύκο



€2.30

€1.28

€2.70

€1.48

€2.33

€2.50

€2.01

€3.10

€3.35

€2.68

€1.91€1.79

€1.58€2.08

€2.44€2.45

€2.55€2.38

€1.97€2.77

€3.25€3.27

€1.83
€2.62

-30%

Από 12.12.’18 έως 07.01.2019

κέτσαπ 
CONDITO 
με έκπτωση 
25%*
Η τιμή αφορά 
την classic 
550gr

μουστάρδες 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
με έκπτωση 
20%*
Η τιμή αφορά
την απαλή 300gr

μουστάρδες 
CONDITO 
με έκπτωση 
25%*
Η τιμή αφορά 
την απαλή 
500gr

κέτσαπ ΗΕΙΝΖ 
με έκπτωση 
25%*
Η τιμή αφορά 
την squeeze 
570gr

κριτσινάκια
θεϊκή γεύση
ΤΣΑΤΣΑΚΗ
120gr

παστεριωμένα ροφήματα
& μείγματα αυγού
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ
με έκπτωση
15%*
Η τιμή αφορά
το παστεριωμένο
ασπράδι αυγού
500gr

προϊόντα RIO MARE
με έκπτωση
30%*

μαγιονέζες 
CONDITO 
με έκπτωση 
25%*
Η τιμή αφορά 
την classic 
500ml

μπαχαρικά 
Mc CORMICK 
με έκπτωση 
25%*
H τιμή αφορά 
την γλυκιά 
πάπρικα 34gr

μπαχαρικά ΗΛΙΟΣ
σε μύλο
με έκπτωση 25%* 
H τιμή αφορά το πιπέρι 
ανάμικτο 25gr

Tortillas Αξιαγάπιτες
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 320 ή 420gr
με έκπτωση 25%*
H τιμή αφορά
των 420gr 

Καραμελωμένα 
κρεμμύδια
CONDITO 400gr



€2.62
€3.74

€2.24
€2.98

€1.02
€1.45

€2.53 €3.00 €3.26
€3.37 €4.00 €4.35

€1.83 €2.09 €2.79
€2.62 €2.98 €3.98

€2.13
€2.53

€2.20    
€2.40

€2.99 €0.83
€3.98 €0.98

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

-30%

-30%

Φίλτρα καφέ
MELITTA 1x4
80 ή 40+5τεμ. δώρο
με έκπτωση
15%*
Η τιμή αφορά
τα 40+5 τεμ.

κάψουλες espresso
L’OR 10 τεμ.
με έκπτωση
25%*

αφεψήματα DICTAMUS 10 φάκελα
με έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά
το πράσινο τσάι

green tea LIPTON 
πυραμίδες 20 φακ.
με έκπτωση
25%*
Η τιμή αφορά
όλα τα green tea
εκτός το clear

ροφήματα σοκολάτας
MARCHOC 230gr
με έκπτωση
30%*

Ζάχαρη μαύρη 
ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
500gr

-30%

Ρόφημα
σόγιας 1lt
Delicate
ή Original

VALSOIA  με έκπτωση 30%*

Κρέμα
φουντουκιού
200gr

Ρόφημα
Αμύγδαλο
1lt Κουλουράκια 

προζυμένια
Tσουρεκάκι 
σμυρνέικο

Tσουρεκάκι
ανάμεικτο

Φυτική κρέμα
compleat MELITTA 
200gr

Με την αγορά καφέ φίλτρου JACOBS

αξίας 10 σε μια απόδειξη
με την χρήση
της XCARD

συμμετοχή σε κλήρωση
για 12 καφετιέρες

φίλτρου
Στην ενέργεια συμμετέχουν οι απλοι & προωθητικοί κωδικοί.

Kουλουράκια και τσουρεκάκια Περισυνάκης 350-500gr 
με έκπτωση 25%* Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει και για το σταφιδωτό



-30%

Σταρένιες 125gr Σίκαλης 90gr 

€1.45
€1.82

€2.63

€1.13

€1.92 €2.29

€3.75

€1.50

€2.74 €3.27

€2.59 €2.99

€0.88€1.42

€1.39

€3.70 €4.27

€1.26€2.03

€1.98
€1.36

€1.70

€2.09
€2.99

€2.31 €1.97
€3.08 €2.63

Από 12.12.’18 έως 07.01.2019

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

-30%

-30%

-30% -30%

-30%

€1.35

€1.49

€1.50

€1.98

Φρυγανιές σταρένιες
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 127gr
4+1 δώρο
με έκπτωση 10%*

Τοστ σταρένιο plus
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 700gr
με έκπτωση
25%*

Crunchy 380gr
classic, fruit
ή choco

Βaked
450gr
nut ή fruit

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

τραγανές μπουκιές QUAKER 375gr
με έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά
τις σοκολάτα υγείας 

Tοστ ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ
σίκαλης 360gr
με έκπτωση
25%*

OΛΥΜΠΟΣ soft  με έκπτωση 30%*

Bούτυρο 225gr 
αγελάδος 60% Βιταμίνη D 200gr  

700gr  350gr  

muesli KELLOGG’S crunchy 380/600gr ή baked 450gr
με έκπτωση 30%* Η τιμή αφορά τα εικονιζόμενα

Τοστ σταρένιο ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ 700gr
με έκπτωση 30%*

Φρυγανιές ELITE
3+1 δώρο

Μαρμελάδα σύκο
MAMAMADE 340gr
με έκπτωση
30%*

μαρμελάδες
ΚΡΗΤΩΝ ΓΑΙΑ 300gr
με έκπτωση
25%* 

μαρμελάδες BONNE MAMAN 
370gr ή 750gr
με έκπτωση
25%*
Η τιμή αφορά
τη φράουλα
370gr



€4.91

€1.81

€0.97

€6.14

€2.58

€1.39

€2.22

€1.78

€2.78

€2.55

€4.45

€2.78 €1.06

€1.62

€1.15

€1.44

€5.25

€3.18 €1.25

€2.32

€1.64

€1.84

Φρυγανιές σταρένιες
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 127gr
4+1 δώρο
με έκπτωση 10%*

-30%

-30%

-30%-30%

-30%

Μίνι σοκολατάκια ΙΟΝ
με έκπτωση 20%*
Η τιμή αφορά
τα αμυγδάλου
400gr

Μπισκότα
MATILDE VICENZI 150gr
με κρέμα λεμόνι ή καρύδα
με έκπτωση 30%* 

Τσίχλες 
MENTOS 
fresh curvy 
με έκπτωση 
30%* 

Σοκολάτες ΙΟΝ 200gr
γάλακτος, αμυγδάλου
ή φουντουκιού
με έκπτωση 20%* 
 

Κρουασάν 
TRENDY 70gr
με κρέμα κακάο
5+1 
δώρο  

Πετιμέζι 
γεύσεις 
γιαγιάς 
ΚΟΥΚΑΚΗ 
250ml

Πουράκια 
AMARETTI 
400gr

ELITE crackers 105gr
μονές συσκ/σιες
με έκπτωση 15%* 

Nucrema ION 400gr κρέμα 
σοκολάτας ή δίχρωμη 
με έκπτωση 
30%*

μπισκότα βρώμης 
Snaps ΔΕΡΜΙΣΗΣ
με έκπτωση
30%*

Κρουασάν CHAMPION
με κρέμα κακάο
4x70gr

-25%*

Όλα τα Κρητικά κρουασάν
με την χρήση της 

-20%

Οι πόντοι των Κρητικών προϊόντων έχουν συμπεριληφθεί στην τελική τιμή προσφοράς.



€1.18
€1.69

€1.44

€0.98

€1.80

€1.30

€1.31€0.99

€1.48€1.11

€1.75€1.46

€1.58 τιμή τεμαχίου

2+1
δώρο-30%

-30%

Από 12.12.’18 έως 07.01.2019

€2.45

€1.17

€2.34
€2.88

€1.38

€2.75

€1.28
€1.50

€1.99
€2.34

Πτι μπερ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 3x225gr
με έκπτωση
15%*

Mπάρες δημητριακών digestive
με κομματάκια σοκολάτας
& σοκολάτα γάλακτος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 5x28gr
με έκπτωση
15%*

Πτι μπερ ολικής
με μαύρη σοκολάτα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 200gr
με έκπτωση
15%*

Πτι μπερ με σοκολάτα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 200gr
με έκπτωση
15%*

Γεμιστά σοκολάτας 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 3x200gr
με έκπτωση
15%*

μπισκότα Mc VITIE’S 
με έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά τα digestive 
original 250gr  

μπισκότα  ΑΛΛΑΤΙΝΗ 220gr 
100% ολικής άλεσης
με 3 δημητριακά
με έκπτωση 25%*

μπισκότα Goody ΑΛΛΑΤΙΝΗ 
175/185gr
Eξαιρούνται 
οι πολυσυσκευασίες

Chips LAY’S 150gr
αλάτι ή ρίγανη
2+1 δώρο

chips χωρίς 
γλουτένη
COUNTRY 150gr
με έκπτωση 30%*

Γεμιστά ΑΛΛΑΤΙΝΗ 2x200gr
με κακάο ή με κακάο & βανίλια
με έκπτωση 20%*
Η τιμή αφορά τo κακάo

πιτατάκια 
ALFA 100gr 
με έκπτωση 
25%*



€1.66

€0.50

€0.72

€2.76

€0.59

€1.42

€2.84

€1.62

€3.84

€1.80

€1.29

€0.43

€0.42

€2.05

€0.88

€1.68

€0.57

€2.73

€1.24

€1.89
€2.52

τιμή τεμαχίου

τιμή τεμαχίου

€5.15
€6.45

€3.48
€4.35

€1.35

Μπύρα ΕΖΑ ζ lager 
330ml 5+1 δώρο

PEPSI 1,5lt
regular, max, twist 
2+1 δώρο

Μπύρα
ESTRELLA
inedit
750ml

2+1
δώρο

2+1
δώρο

-1€ -40%

1+1
δώρο
ίδιο

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

Σόδα ΗΒΗ 6x330ml 
κλασική ή με λεμόνι
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά τη κλασική

αναψυκτικά 
ΦΗΜΗ 250ml 
με έκπτωση 
15%*

GREEN Cola 
1,5lt 
με στέβια

πολυσκ/σίες PERRIER
με έκπτωση1,00€* 
Η τιμή αφορά το φυσικό
4x330ml

Συμπυκνωμένη 
πορτοκαλάδα ΦΗΜΗ 
670ml
με έκπτωση
10%*  

Cola ΦΗΜΗ
330ml ή  1,5lt 
1+1 ίδια δώρο

Νερό ΖΑΡΟΣ 
6x1,5lt

Χυμός ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ 1lt 
πορτοκάλι-μήλο-ροδάκινο
με έκπτωση
25%*

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

Ανθρακούχο ποτό
sparkling ΦΗΜΗ 330ml 
2+1 δώρο

Χυμός oικογένεια 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1lt
ρόδι- πορτοκάλι
ή ρόδι-μήλο-καρότο
με έκπτωση
25%*

αναψυκτικά 
ΦΗΜΗ 1,5lt



€5.97
€7.96

€8.20
€9.20

€2.24

€4.62

€2.64

€6.62

€5.50

€8.72€7.87

€4.95

€4.62

€7.50

€9.72€9.87

€5.65

€6.62

€5.44

€8.35

€6.45

€4.10

€8.46

€7.44

€9.85

€7.95

€4.60

€9.96

-2€ -2€

-2€ -2€

-1€-2€ -1€

-1.30€-1.50€

-1.50€

Από 12.12.’18 έως 07.01.2019

Kόκκινο 
Ραψάνη 
TSANTALI 
750ml 
με έκπτωση 
25%*

Κόκκινο 
legacy κτήμα 
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 
750ml 

MOSTRA 500ml 
λευκό, ροζέ
ή κόκκινο
με έκπτωση
15%*

Αγιωργίτικο 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
750ml
με έκπτωση
2,00€*

Κόκκινο 
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 
3lt 

Μοσχοφίλερο 
Μαντινεία 
ΤΣΕΛΕΠΟΣ 
750ml 
 

Μοσχοφίλερο 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
750ml
με έκπτωση
2,00€*

Κρασί κτήμα ΜΙΧΑΛΑΚΗ
750ml
με έκπτωση
2,00€*

Μοσχάτο σπίνας, βηλάνα 
ασύρτικο ή βιδιανό

Kόκκινο  Λευκό 

Κρητικό
τοπικό
λευκό,
ροζέ ή
κόκκινο

Ημίγλυκο
λευκό
ή κόκκινο

Κοτσιφάλι ή μαντηλάρι

Κρασί κτήμα ΜΙΧΑΛΑΚΗ
gold guvee 750ml
με έκπτωση
1,50€*

Ατάραχος ροζέ 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
750ml
με έκπτωση
1,50€*

ΜΙΝΩΣ 
750ml



€41.10

€9.18

€8.55

€9.84 €8.72

€42.35

€10.98

€10.35

€12.30 €10.90

€8.76

€9.95

€12.20

€7.76

€10.95

€11.30

€14.20

€9.70

€8.76

€10.85

€6.20

€9.68

€11.80

€6.75

€8.20 €8.20€8.10

€10.95

€12.15

€8.20

€12.10

€12.80

€8.75

-1€

-2€
-2€

-1.30€ -1.35€
-1.80€

-1.80€

1+1
δώρο
ίδιο

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

Βιολογικό
Μελισσινός 
ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ
Magnum 1,5lt

Αlfega rose 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ
750ml 
με έκπτωση
1,80€*

Μοσχάτο Σπίνας
κτήμα ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ
750ml

Μαλαγουζία Δρυός 
Κτήμα ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ
750ml
με έκπτωση 1,80€*

Κρασί cabernet 
sauvignon κτήμα 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 750ml
με έκπτωση
2,00€*

Kanenas 
TSANTALI  
750ml
με έκπτωση 
20%*

Rhous
ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ 
750ml

Βιολογικό
Μελισσινός
ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ
750ml

Πολυποικιλιακός κτήμα 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 750ml
με έκπτωση
2,00€* 

Caramelo
TSANTALIS 
750ml
1+1 ίδιο
δώρο

Λευκό Kόκκινο 

Κόκκινο

Kόκκινο  

Kόκκινο  Ροζέ

Kόκκινο  Ροζέ ξηρό

Λευκό

Λευκό

Λευκό 

Ροζέ

Ροζέ ξηρό



€6.08

€4.00

€5.08

€7.68

€4.50

€5.98

€6.88

€3.77

€4.83

€7.68

€4.27

€5.68

€15.15

€4.98

€5.87

€6.72

€10.04

€5.00

€6.29

€6.32

€16.85

€5.48

€8.38

€8.40

€11.16

€5.50

€8.98

€7.90
€3.82

€4.78

-30%

Από 12.12.’18 έως 07.01.2019

FRASCATI 
doc 750ml

LΑ FARRA 
750ml

Pinot Grigio  

Λευκό ξηρό 

Αγιωργίτικο Λευκό

Mοσχοφίλερο
Μαντηνεία

Κοκκινο 

Aγιωργίτικο 
Νεμέα

Κόκκινο 
Νάουσσα 

Ροζέ ξηρό 

Amjo Rosso 

Ημιαφρώδης οίνος 
LAMBRUSCO rosso 
750ml

ΚΑΜΠΑ 1,5lt  
με έκπτωση 
15%*

Μerlot 
Chateau Julia 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
750ml

PINOT GRIGIO
750ml

ΜΠΟΥΤΑΡΗ 
750ml
με έκπτωση 
30%* 

ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ 
1,5lt
με έκπτωση 
20%* 

Kόκκινο 
Νάουσσα 
MΑRKOVITIS 
750ml

Ρετσίνα 
ΚΟΥΡΤΑΚΗ 
1,5lt
με έκπτωση 
20%* 



Happy

2019

€6.94

€8.21 €10.20 €6.24

€1.56

€7.16 €6.48 €8.00
€7.44

€10.94 €10.90 €6.94

€1.96

€8.06 €6.98 €8.50

€14.38
€15.88

€17.34€9.68

€15.50€13.51

€18.34€10.28

€17.00€14.51

-1€

-1€ -1.50€

-1.50€

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

Ρούμι BACARDI 
blanca 700ml
με έκπτωση
1,00€* 

BAILEY’S 
700ml
με έκπτωση 
1,50€* 

Sambuca
IL PADRINO 
700ml
με έκπτωση 
1,00€*

MARTINI 
Bianco
1lt
με έκπτωση
0,60€* 

Gin GORDONS 700ml 
με έκπτωση
1,50€* 

€9.70
€10.70

-1€

Λικέρ 
μαστίχα Χίου 
ΤΕΤΤΕΡΗΣ 
500ml
με έκπτωση 
1,00€*

HENKELL TROCKEN 750ml
με δώρο 2 ποτήρια
με έκπτωση 25%*

Asti MARTINI 750ml  με 
έκπτωση 0,70€* 

ZAZAZU
750ml

Moscato D’asti
ARALDICΑ 750ml

Mini CHIC raspberry
200ml

Brachetto D’acqui
ARALDICA 750ml

Moscato D’asti
CASARITO 750ml

Prosecco
La Farra Treviso

750ml extra dry doc



€20.20

€27.67

€12.95

€22.00

€30.67

€13.95

€16.45

€27.20

€15.34

€17.95

€29.20

€17.34

€26.45

€15.18

€13.05

€29.62

€16.44

€15.44

€29.45

€16.98

€14.05

€32.62

€17.94

€17.44

€15.35
€16.85

€15.34€15.94
€17.84€17.94

-3€-2€

-2€

-3€ -3€

-2€ -2€-1€ -1€

-2.50€ -1.50€

-1.80€

-1.80€ -1.50€

-1.50€

Από 12.12.’18 έως 07.01.2019

FAMOUS GROUSΕ 
smoky black 700ml
με έκπτωση 1,80€*

GLENFIDDICH 
700ml 12 ετών
με έκπτωση 
3,00€*

WYBOROWA 
700ml
με έκπτωση 
1€*

FAMOUS GROUSE 700ml
δώρο 2 ποτήτρια ουίσκυ
με έκπτωση
1,50€* 

JOHNNIE WALKER 
black label 700ml
με έκπτωση
 2,00€* 

ABSOLUT 
700ml
με έκπτωση 
2,00€* 

CHIVAS regal 
12 years old 
700ml
με έκπτωση
3,00€*

BALLANTINE’S 
700ml με εκπτωση
1,80€* 

SERKOVA 
700ml
με εκπτωση 
1,00€* 

CHIVAS 
regal extra 
700ml 
με έκπτωση
3,00€*

JOHNNIE WALKER
red label 700ml
με έκπτωση
1,50€*

FINLANDIA 
700ml
με έκπτωση 
2,00€* 

GRANT’S 700ml 
με έκπτωση 
2,50€*  

DEWAR΄S 
700ml
white label
με έκπτωση 
2,00€*

SMIRNOFF 
red 700ml 
με έκπτωση 
1,50€* 



€X.XX

€X.XX

€2.24€0.96

€1.12

€0.60

€2.80

€0.92

€2.72

€1.20

€2.24

€2.40

€0.72

€1.18

€15.51

€18.51

€2.80€1.20

€1.40

€0.75

€3.50

€1.15

€3.40

€1 .50

€2.80

€3.00

€0.90

€1.48

€X.XX€X.XX

€X.XX€X.XX

€21.70€16.15

€26.51

-2€

-2€

-1€

-1€

-1.50€

-1.30€

Καρυδόψιχα Φυστίκι αράπικο 250gr

Κοκτέιλ 140gr

Ποπ κορν 320gr

Κάσιους 150gr

Φυστίκι επικαλυμένο
με σουσάμι 220gr

Φιστίκι κελυφωτό 150gr

Χουανίτα 180gr

Φουντούκι 150gr

Αμυγδαλόψιχα ωμή

Φυστίκι σαλέ 

Φυστικόψιχα ψημένη

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

€14.51

€17.51

€20.20€14.15

€16.50€24.51
€17.80

ΜΕΤΑΧΑ 7* 
700ml
με έκπτωση 
1,50€*

TEACHER’S 
700ML
με έκπτωση 
2,00€*

Λικέρ AMARETO 
di saronno 700ml  
με έκπτωση 
1,30€* 

DRAMBUIE 
700ml Σκωτία
με έκπτωση 
2,00€* 

ξηροί καρποί σε σκαφάκι CANDIA NUTS
με έκπτωση 20%*
Οι τιμές αφοούν τα εικονιζόμενα προίόντα

ξηροί καρποί σε μπολ ΣΔΟΥΚΟΣ
με έκπτωση 20%* Οι τιμές αφοούν τα εικονιζόμενα προίόντα

Κονιάκ 
ΜΕΤΑΞΑ 5* 
700ml
με έκπτωση 
1,00€*  

Ρούμι HAVANA 
Club 3 ετών 
700ml
με έκπτωση 
1,00€* 

Ξηροί καρποί 
ΣΗΦΑΚΗ 
200gr
με έκπτωση 
20%*



NEO!

Φτάνει όπου η
οδοντόβουρτσα

δε μπορεί

Προστατεύει από
την τερηδόνα

Ενδυναμώνει
τα δόντια

Προστατεύει
από τα οξέα

Nιώσε τη διαφορά από
   το πρώτο κιόλας βράδυ**

Τόλμησέ το!
*σε σχέση µε το βούρτσισµα µόνο – Σε εργαστηριακή µελέτη  - **Consumer Research, UK, 2017

Λειτουργεί κατά
τη διάρκεια της νύχτας

πιο γερό6 *

ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ LISTERINE

LISTERINE
Nightly 
Reset

(400ml)

LISTERINE
Cool Mint
(250ml)

LISTERINE
Τeeth & Gum

Defence
Mild Taste

(500ml+500ml
∆ΩΡΟ)

LISTERINE
Total Care

(500ml+500ml
∆ΩΡΟ)

LISTERINE
Advanced White
(500ml+500ml

∆ΩΡΟ)

LISTERINE
Total Care
(250ml)Αγοράζοντας συσκευασίες

Listerine 400ml ή 250ml

-1,20€

Αγοράζοντας συσκευασίες
Listerine 500ml (1+1)

1+1
∆ΩΡΟ

∆ΕΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ

Όλες οι οδοντόκρεμες
& οδοντόβουρτσες
εξαιρούνται οι ηλεκτρικές
& τα ανταλλακτικά τους

Όλες οι οδοντόκρεμες
sensation, max white, max white one
& όλα τα στοματικά διαλύματα
250 ή 500ml

Όλες οι οδοντόκρεμες
sensitive pro relief

Όλες οι οδοντόβουρτσες
slim soft, 360,
zig zag,
στυλό λεύκανσης
ή παιδικές
εξαιρείται η zig zag διπλή
συσκευασία

-35%

-50%

-45%

-40%

* 

* 

* 

* 

* 

OΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
& ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

-50%
* 
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€7.93
€12.20

€9.77€12.61

€3.95€3.49

€16.28€19.40

€4.94€4.98

-35% -35%-40%

-30% 1+1
δώρο
ίδιο

οικονομικές συσκευασίες BABYLINO
 με έκπτωση 40%*
 Η τιμή αφορά τις Νο3-Νο7

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

Μωρομάντηλα JOHNSON’S baby 56 τεμ. 
2+2 δώρο all over ή sensitive
με έκπτωση 20%* 
 

Μωρομάντηλα PAMPERS
64 τεμ. 2+1 δώρο
με έκπτωση 30%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για το 
sensitive 56 τεμ.  2+1 δωρο

οικονομικές συσκευασίες
BABYLINO pants
με έκπτωση
35%* 

Μωρομάντηλα JOHNSON’S baby 
μονές συσκ/σίες 20,25 ή 56 τεμ, 
1+1 ίδιo δώρο 

Από 12.12.’18 έως 07.01.2019

Αγοράζοντας 1 συσκευασία
πάνες ή βρακάκια Pampers jumbo ή max packs

• Premium 44-60τεμ.
• Active baby dry 50-68τεμ.
• Active baby maxi 40-66τεμ.
• Pants 44-60τεμ.

κουβέρτα-
προβατάκι
150χ220cm

Δώρο
αξίας
€13.90



€1.89
€2.70

€2.39
€3.98

€3.49
€4.98

€1.95 €11.84
€14.80€3.90

σερβιέτες ειδικής χρήσης
SANI lady
με έκπτωση 30%* 
Η τιμή αφορά τις
super No5 10τεμ.

σερβιέτες EVERYDAY ultra plus 18 τεμ.
με έκπτωση
50%*  

€10.67

Sensitive
ή fresh  

€17.78

€1.88
€3.75

Hyperdry 

TENA pants plus unisex
με έκπτωση 40%* 
Η τιμή αφορά
τα Large 14 τεμ. 

€4.99
€6.55

€1.96 €2.93
€2.80 €4.18

micellaire νερό 
ντεμακιγιάζ
GARNIER
400ml

Κρεμοσάπουνο
με αντλία DETTOL 250ml 
classic ή foam
με έκπτωση 30%*
Η τιμή αφορά τα classic 

Υγρά κρεμοσάπουνα
DETTOL ανταλλακτικά 750ml
με έκπτωση
30%*

-40% -30%

-30% -30%

1+1
δώρο
ίδιο

-40%

-50%

-30%

€3.18
€3.98

LACTACYD
daily lotion 200ml
ή wipes 15 τεμ.
με έκπτωση 20%*
Η τιμή αφορά
την daily lotion 
200ml 

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

προϊόντα DOVE με έκπτωση 40%*
Εξαιρούνται τα σαπούνια και τα υγρά κρεμοσάπουνα
Η τιμή αφορά το
αποσμητικό spray 150ml

Κρέμα χεριών ECHO 
200ml ή 75ml 
με έκπτωση 30%* 
Η τιμή αφορά την 200ml

οδοντόβουρτσες & 
οδοντόκρεμες ΑΙΜ
1+1 ίδια δώρο
Εξαιρούνται τα
προωθητικά πακέτα

Καλσόν 
SCHOLL 
light legs 
με έκπτωση 
20%* 



€1.86
€2.32

€5.19

€3.12

€7.98

€5.20

€4.87

€5.99

€8.86

€9.99

€5.05

€2.72

€2.79 €3.44

€4.54

€4.65 €5.73

€1.78
€3.55

€2.39
€3.98

€3.43 €2.44
€5.28 €4.88

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

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

σαμπουάν
HEAD & SHOULDERS 360ml
με έκπτωση
35%*
 

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

-35% -40%

-45%

-40%

-40%

-40% -40%

-40%

-35%

-50% -50%

1+1
δώρο

βαφές μαλλιών KOLESTON
με έκπτωση 45%*
Εξαιρούνται οι
προωθητικές συσκ/σίες 

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

Αφρόλουτρο
PALMOLIVE
1+1 δώρο
δεμένα
πακέτα

Σαμπουάν 
ULTREX 360ml
1+1 δώρο
Εξαιρούνται οι
προωθητικές
συσκ/σίες

βαφές μαλλιών
COLOR SENSATION 
με έκπτωση
40%* 

WELLAFLEX
με έκπτωση 40%*
εξαιρούνται οι
προωθητικές συσκ/σίες
Η τιμή αφορά τον αφρό 200ml

βαφές 
μαλλιών OLIA 
με έκπτωση 
35%*

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

αφρόλουτρα DETTOL
500 ή 950ml
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά τα
αφρόλουτρα 500ml

Από 12.12.’18 έως 07.01.2019

αφρόλουτρα PURAVITA
1lt ή ντους
500/300ml 
με έκπτωση
20%*
H τιμή αφορά τα
αφρόλουτρα 1lt



€19.20€19.99
€38.40€24.99

-40%

-50%

-35% -50%

ηλεκτρικές λίμες SCHOLL
περιποίησης ποδιών ή νυχιών
με έκπτωση 50%*
Η τιμή αφορά την
ηλεκτρική λίμα για νύχια 

Αποτριχωτική ηλεκτρική συσκευή 
VEET trimmer sensitive
με έκπτωση
20%* 

€5.84
€8.99

-35%

Ξυριστική μηχανή 
VENUS spa breeze 
με 2 ανταλ/κά
με έκπτωση
35%*

σετ δώρου
STR8, BU, TESORI
& BANDERAS
με έκπτωση 40%* 

ξυριστικές μηχανές GILLETTE
proglide, mach 3, groom
ή fusion proshield
με δώρο 1 ανταλ/κο
με έκπτωση 35%*

ξυραφάκια μιας χρήσεως
WILKINSON
με έκπτωση
50%*

€3.96
€5.09

€3.64

€4.20

€5.00 €4.93

€4.29 €12.11€6.70
€2.24σε μία απόδειξη

€6.99

€4.40

€5.99

€5.20

€4.94

€9.99 €9.86

€6.60 €13.46
€7.44

€2.98

-30%

-35%
-10%

-50%

-15%

-10%

-25%



€2.03
€2.90

€2.53
€3.62

€3.78€4.42
€5.82€6.80

€7.14

€7.14

€2.95

€10.98

€10.98

€3.28

€10.70 €9.79

€5.49€6.59

€2.72€7.32

€15.28 €13.98

€10.98€10.98

€3.63€10.45

ARIEL
με έκπτωση
30%*

Υγρό PLANET
42 μεζ. 2100ml
με εκπτωση
50%*

DIXAN
duo caps
30 ή 16 μεζ.
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά
τις 30 μεζ. 

PERSIL 
750ml ή 1,5lt 
με εκπτωση 
25%*
Η τιμή αφορά
τα 750ml

PERSIL 3lt 
με έκπτωση 
30%*

Σκόνη ΝΕΟΜΑΤ ΧΧL
65 μεζ.
με έκπτωση
35%* 

Υγρό
ΝΕΟΜΑΤ ΧΧL 
62 μεζ.
με έκπτωση 
35%* 

μαλακτικά QUANTO 2lt  
και 40% δωρέαν προϊόν 
με έκπτωση
10%*

-30%-30%

-30%

-35% -35%

-30%
-35%

-35%-50%-40%

Σκόνη 70 μεζ.,
ή υγρό 60μεζ. Pods 49 τεμ.

Από 12.12.’18 έως 07.01.2019

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

Μαλακτικό 
PLANET 
1850ml
με έκπτωση 
30%*

συμπυκνωμένα μαλακτικά 
με ενισχυτικό αρώματος 
SOUPLINE supreme
1,2lt
με έκπτωση 35%* 

συμπυκνωμένα μαλακτικά 
SOUPLINE ultra 60 ή 70 μεζ.  
με έκπτωση 35%*
Η τιμή αφορά το
βανίλια-μανταρίνι 60 μεζ. 



€0.89

€1.65

€2.99

€1.78

€2.75

€3.98

€2.23

€2.06

€2.07

€3.18

€2.58

€3.45

€5.99

€2.85

€1.88

€9.99

€4.38

€3.14

-40%

-30%-30%

-40%-35%

-40%

-30%

-50%

-40%

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

Υγρό πιάτων FAIRY ultra 
900ml regular ή lemon
με έκπτωση
30%*

AJAX καθαριστικά τζαμιών
με αντλία 500, 600 
ή 750ml ή πανάκια
με έκπτωση 20%*
Η τιμή αφορά το
crystal clean 750ml 

πολυκαθ/κά AJAX 500/750ml
ή πανάκια για όλες τις επιφάνειες
με έκπτωση 40%*
Η τιμή αφορά τα πανάκια

Ταμπλέτες FAIRY ultra caps
28 τεμ. ή platinum 24 τεμ.
με έκπτωση
40%* 

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

καθαριστικά AJAX 
maχ power
750ml
με έκπτωση
40%* 

 υγρά πιάτων
PLANET 425ml
με έκπτωση 50%* 

καθαριστικά AJAX
sprays αντλίες & ανταλλακτικά 
600 ή 500ml
με έκπτωση 40%*
H τιμή αφορά το expert
500ml spray αντλία

SWIFFER
με έκπτωση 25%*
Η τιμή αφορά τα 
ανταλ/κα πανάκια 
16τεμ.

Φούρνου 375ml 

Κεραμικής εστίας
200ml 
με δώρο ξύστρα

€3.34
€4.77

€3.07
€4.38

€3.16€1.13
€3.95€1.50

Καθαριστικά κουζίνας
Dr BECKMANN
με έκπτωση 
30%* 

€1.51
€2.15

Υγρό πιάτων
baby PLANET 425ml
με έκπτωση 
30%*  

Κρέμα για κουζίνα
BIONOL 1kg
με έκπτωση 20%*

Κρέμα για κουζίνα
BIONOL 250gr
με έκπτωση
25%*



€X.XX

€1.37

€2.28

€2.10

€X.XX€X.XX

€X.XX

€1.23€0.69

€3.98€3.25

€0.43

€2.05

-40% -35%

-30%

-30%

Από 12.12.’18 έως 07.01.2019

€1.88

€2.79€2.44

€0.34

Χαρτί κουζίνας ZEWA
wish & weg
3 ρολά  sheet
με έκπτωση
30%* 

Χαρτί κουζίνας KLEENEX
γίγας 2 ρολά
με έκπτωση
25%* 

Χαρτοπετσέτα 
MAMASOFT 
50 τεμ. 

€X.XX

-50%

€1.40
€2.80

Χαρτί κουζίνας SOFTEX 
grande roll 350gr
με έκπτωση
50%* 

Χαρτομάντηλα επιτραπέζια
SOFTEX classic soft
100 φύλλα
με έκπτωση
40%*

Χαρτοπετσέτες
ELITE
70 φύλλα

Χαρτοπετσέτα 
εστιατορίου 
MAMASOFT 
420 τεμ. 

Χαρτομάντηλα τσέπης
ZEWA softis 6+2 δώρο
menthol ή λευκά
με έκπτωση
35%*

€3.98
€4.98

€3.68
€5.25

Χαρτί υγείας SOFTEX
pure & soft
8+8 ρολά δώρο 

Χαρτί υγείας ZEWA deluxe 8 ρολά 
χαμομήλι λεβάντα ή λευκό
με έκπτωση
30%*



€2.77 €4.06

€2.64

€3.95 €5.80

€3.10

€1.50

€2.85

€2.00

€3.35 €3.10

€6.23 €9.09
€8.90 €12.98

-30% -30%

Simply Plus

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

Μπαταρίες αλκαλικές
DURACELL 4 τεμ. ΑΑ ή ΑΑΑ
με έκπτωση
30%*

Άμμος 
υγιεινής
για γάτες 
CATIS 6kg
με έκπτωση
15%*

BREF 50gr με έκπτωση 25%* 
Οι τιμές αφορά τα Power
ή blue activ 50gr 

σύστηματα απορρόφησης υγρασίας ARIASANA
συσκευές & ανταλλακτικά
με έκπτωση 30%* 
Οι τιμές αφορούν
τις συσκευές

Συσκευή  PERLΑ Συσκευή AERO 360

Άμμος 
υγιεινής
για γάτες
TERRACAT 
7kg
με έκπτωση
15%* 

*



Οι πόντοι των Κρητικών προϊόντων έχουν συμπεριληφθεί στην τελική τιμή προσφοράς.



∆ιαθέσιµες επί τόπου σε όλα τα καταστήµατα

Χαρίστε δωροεπιταγές από
τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης!

Επιλέξτε το ποσό που επιθυµείτε και ζητήστε

το σε όλα τα καταστήµατα Χαλκιαδάκης.

Προτάσεις για τους αγαπημένους σας ή για εταιρικά δώρα 




