
γάλατα ΝΟΥΝΟΥ family
µε έκπτωση
25%*

τιµή κιλού

Κεφαλοτύρι 
ΣΥΛΛΙΓΑΡ∆ΟΣ

Από 10 Aπριλίου
έως 06 Mαΐου
2019

Προσφορές

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

€6.10
€9.60

€2.75

€8.40

€3.20

€11.35

Μπύρα MYTHOS 
12x250ml

Καλό Πάσχα!

-35%

Ελληνικός καφές
∆ΑΝ∆ΑΛΗ
200gr



Στα sm Χαλκιαδάκης η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων µας είναι πρωταρχικής σηµασίας.

Στόχος µας είναι η προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής, µέσω της σωστής διατροφής και του αθλητισµού.

Προτείνουµε ιδέες και προϊόντα µε στόχο την βελτίωση της καθηµερινής µας διατροφής

ενώ ταυτόχρονα ενισχύουµε και προβάλουµε αθλητικά δρώµενα, ακαδηµίες και σωµατεία

για να έχουν όλοι τη δυνατότητα να βάλουν τον αθλητισµό στην καθηµερινότητά τους.

Μαζί, “χτίζουµε” συνήθειες για µια καλύτερη ποιότητα ζωής!  

Επιµέλεια Κειµένου: Μπαµπαρούτση Ειρήνη
PhD -Κλινική ∆ιαιτολόγος-Αθλητική ∆ιατροφολόγος
Επιστηµονική υπεύθυνη ∆ιαιτολογικού Γραφείου “ΘΕΡΜΙ∆Α”
∆ιατροφολόγος Εθνικής Οµάδας Στίβου

η σαρακοστιανή νηστεία των προηγούµενων ηµερών 
αποτέλεσε µια καλή ευκαιρία για αποτοξίνωση
µε σηµαντικά οφέλη για τον οργανισµό.
Αντιλαµβάνεται λοιπόν κανείς ότι µε το απότοµο
πέρασµα από τη νηστεία σε µια διατροφή
µε πολλά ζωικά λίπη όπως αυτή του εορταστικού 
τραπεζιού, δηµιουργείται πρόβληµα στη λειτουργία
του γαστρεντερικού συστήµατος.
Τα λιπαρά εµποδίζουν την κένωση του στοµάχου,
µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση τροφών, η οποία
σε συνδυασµό µε µειωµένη κατανάλωση φυτικών
ινών, δηµιουργεί έντονα φουσκώµατα, δυσκοιλιότητα
και επιγαστρικό άλγος. 

ΠΑΣΧΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΟΧΕΣ!
Η παραδοσιακή µαγειρίτσα ή κοτόσουπα είναι το πρώτο
αρτίσιµο γεύµα µετά τη νηστεία αλλά και ένα λαχταριστό πιάτο
για όσους δεν νήστεψαν.
Απολαύστε την παραδοσιακή σούπα και συνοδέψτε τη µε σαλάτα
και ψωµί. Τσουγκρίστε το αυγό σας αλλά αφήστε το για τις επόµενες 
µέρες. Ένα ποτηράκι κρασί ευφραίνει την καρδιά και συµπληρώνει
το “ιδιαίτερο” της ηµέρας.

Μην παραλείψετε το πρωινό, απλά φροντίστε  να µην είναι ιδιαίτερα 
πλούσιο. Προτιµήστε ένα ποτήρι γάλα, µε µια µικρή ποσότητα πασχαλινά 
κουλουράκια ή µια φέτα τσουρέκι ή καλιτσουνάκια.
Στη συνέχεια περιοριστείτε στην κατανάλωση κάποιου φρούτου.
 Στο Πασχαλινό τραπέζι γεµίστε ένα πιάτο µε µια λογική ποσότητα
από τα φαγητά της ηµέρας. Αν καθίσετε για πολύ ώρα στο τραπέζι, 
προσπαθήστε να µην συνεχίσετε να τρώτε γιατί τελικά θα καταναλώσετε 
συνολικά υπερβολική ποσότητα τροφής. Εναλλακτικά περιορίστε
το τσιµπολόγηµά σας σε σαλάτες λαχανικών.
 Συνοδεύστε το αρνί ή  το κατσίκι µε λαχανικά. Τόσο στο πασχαλινό 
τραπέζι της Κυριακής όσο και στο βραδινό δείπνο θα παίξουν καθοριστικό 
ρόλο, αφού θα µετριάσουν την όρεξή σας και να σας βοηθήσουν να 
καταναλώσετε µικρότερη ποσότητα τροφής.  
 Φάτε λίγο από το κοκκορέτσι ή περισσότερο εαν δεν έχετε
καταναλώσει αρκετό αρνάκι ή κατσίκι.
Το βράδυ πιθανά να θέλετε να αλλάξετε γεύση γι αυτό προτιµήστε 
τσουρέκι ή τα πασχαλινά κουλούρια  ή ακόµα και τα σπασµενα αυγά
µε λίγη σαλάτα και ψωµί.

Το βράδυ της Ανάστασης

Την Κυρ ιακή του Πάσχα

Οµαλή µετάβαση από τη νηστεία στα Πασχαλινά εδέσµατα

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ

στα Χανιά

2 1 . 0 4
Συµµετέχω στο



Οµαλή µετάβαση από τη νηστεία στα Πασχαλινά εδέσµατα



€1.15 €1.28

€11.45 €7.70

€3.75 €1.50

€2.30

€12.75 €9.06

€1.70€4.35

€1.24

€0.68

€3.48 €2.94

€0.94

€0.24

€2.48

€0.93

€4.35 €3.68

€1.87

€0.32
τιµή κιλού

Από 10.04 έως 06.05.2019

Αλεύρι 
ΑΛΛΑΤΙΝΗ 1kg 
ολικής άλεσης
µε έκπτωση 
50%*

Αλεύρι µύλοι ΠΑΠΑΦΙΛΗ
1kg για όλες τις χρήσεις
1 +1 δώρο

Βούτυρο λιωµένο ΗΠΕΙΡΟΣ

NUTRIA ΦΛΩΡΑ ή SOL 2lt
µε έκπτωση
20%*

Αλεύρι ΑΛΛΑΤΙΝΗ 
1kg έξτρα δυνατό 
για τσουρέκι
µε έκπτωση
50%*

Μαγιά ξηρή 
ΑΛΛΑΤΙΝΗ 
3x9gr

Αλεύρι ΑΛΛΑΤΙΝΗ 
1kg για ζυµώµατα
µε έκπτωση
50%*

Baking powder 
ΑΛΛΑΤΙΝΗ 20gr 
2+1 δώρο

-50% -50% -50%

Xύµα Συσκ/νο 500gr 

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

Αµύγδαλο
φιλέ 25gr

Φυσικό άρωµα
βανίλιας 20ml Αραβοσιτέλαιο 2lt

Καλαµποκέλαιο

Ηλιέλαιο 1lt

Ηλιέλαιο 

1+1
δώρο

Πασχαλινές προσφορές µε γιορτινές τιµές!



€1.15

€0.77€0.56
€0.94

€2.45 τιµή τεµαχίου

τιµή τεµαχίου

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

δώρο

δώρο

1+1
δώρο

Mε 2 τεµ. αλεύρι φαρίν απ 500gr* ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
δώρο ζάχαρη Diamant 1kg

Mε 2 τεµ. αλεύρι
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1kg για όλες τις χρήσεις*
δώρο αυγά 
6άδα ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ

Σιµιγδάλι
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
500gr
ψιλό ή χονδρό
µε έκπτωση
40%* 

Αλεύρι για τσουρέκι
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1kg 
1+1 δώρο

-40%

-25%*

Ηλιέλαιο 

∆ώρο αξίας
€1.28

∆ώρο αξίας
€0.68



€1.80

€0.60

€2.40
€2.20

€2.56

€1.60 €2.60

€2.94

€3.68

€2.16

€2.24

€1.70

€2.88

€2.84

Από 10.04 έως 06.05.2019

Βιολογικά αυγά ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 
ΚΡΗΤΗΣ Μανωλιτσάκης 6άδα
63+gr large

Αυγά ΜΕΓΑΦΑΡΜ 15άδα
medium 53-63gr 

Βαφή αυγών 
CAPTAINS

Πανέρια ψάθινα 23cm
µε λαβές οβάλ ή στρογυλά 

Βιολογικά αυγά ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 
ΚΡΗΤΗΣ Μανωλιτσάκης 6άδα
53+gr medium

Αυγά 
ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ 
10άδα large 
63-73gr

Βαφή αυγών 
ΑΝΑΤΟΛΗ

Αυγά ελευθέρας βοσκής 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Μανωλιτσάκης 6άδα
53+gr medium

Ξύδι
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
400gr

Πασχαλινές
προσφορές
με γιορτινές
τιμές!

Πασχαλινές
προσφορές
με γιορτινές
τιμές!



€3.20

€3.40

€1.98

€3.60€6.80

€6.80€6.80

€2.50€4.20

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Πασχαλινό 
κεραµικό 
καλάθι 
15x15x32cm

Πασχαλινό 
κεραµικό αυγό
µε καπάκι φιόγκος

Πασχαλινό 
κεραµικό 
καλάθι οβάλ 
κε καπάκι 
λαγός

Πανέρι στρογγυλό 22x10cm
µε υφασµάτινη
επένδυση 

Πανέρι ψάθινο οβάλ
µε υφασµάτινη 
επένδυση 

Πασχαλινό 
κεραµική 
µπισκοτιέρα 
vintage
κότα

Πασχαλινό 
γυάλινο 
µπολ-πιατέλα 
30cm

Πασχαλινό 
γυάλινο 
µπολ-πιατέλα 
19cm

Πασχαλινό κεραµικό
καλάθι
10x10x11cm

Καλό Πάσχα!



€20.00

€10.00

€20.00

€5.00

€24.50

€20.00

€10.00

€8.00

€20.00

€20.00

€15.90

Από 10.04 έως 06.05.2019Καλό Πάσχα!

Λαµπάδα 
PLAYMOBIL 
Αστυνοµικό 
Υδροπλάνο 

Λαµπάδα PJ MASKS ή CARS µε scooter 

Λαµπάδα 
BARBIE 
πριγκίπισσα 
µακριά µαλλιά 

Λαµπάδα 
PEPPA
µε scooter 

Λαµπάδα BARBIE 
τα νεογέννητα κουταβάκια 

Λαµπάδα κούκλα µπάνιου 
Πλατσουλίνια 

Λαµπάδα ZEQUINSΛαµπάδα
PLAYMOBIL
Γαµήλια άµαξα
µε νεονύµφους 

Λαµπάδα Βoing Boing & Bubble guns
PΕPPA ή PJ MASKS

Λαµπάδα BARBIE 
ελικόπτερο 

Λαµπάδα
ΤY ΒEANIE
BOOS µπρελόκ

Πασχαλινές προσφορές µε γιορτινές τιµές!

Λαµπάδα
ΤY ΒEANIE 
BOOS 

€19.50



€20.00

€14.50

€10.00

€2.46

€15.00€30.00

€13.00

€23.50€23.50

€1.20€3.80

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Λαµπάδα ΗΟΤ WHEELS 
Αγωνιστικές Πίστες 

Λαµπάδα ΗΟΤ WHEELS 
Τρικεράτωψ 

Λαµπάδα ΠΑΙΚΤΑΡΑΣ µε µπάλα & κώνους

Λαµπάδα 
ΝERF MEGA 
ACCUSTRIKE 

Λαµπάδα 
ΝERF ELITE 
RUKKUS

Σετ 4 τεµ. 
λαµπάδες 
λευκές

Λαµπάδα 
τετράγωνη

Λαµπάδα Ηλεκτρονικός ∆εινόσαυρος 

Λαµπάδα SPIDERMAN,
AVENGERS
ή  STAR WARS 

Λαµπάδα Γκαραζάκιας
µε 7 αυτοκίνητα 

Φαναράκι 
κεριού



€4.20

€4.32 €3.88 €3.88

€6.95

€4.70

€5.40 €4.85 €4.85

€8.98

€3.66

€6.48

€4.15

€5.51 €3.56€3.20€3.20

€6.92

€3.74 €3.89

€4.58

€5.93

€8.48

€7.35 €4.75€4.27€4.27

€8.98

€5.34 €5.55

τιµή κιλού τιµή κιλού

ΦυστίκιAµύγδαλο

Από 10.04 έως 06.05.2019Νηστίσιµα

Γνήσιο σησαµένιο ταχίνι 
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ 500gr

Ταχίνι ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ µε έκπτωση 20%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για το ταχίνι µε stevia 330gr

Χαλβάς ΟΛΥΜΠΟΣ 400gr µε έκπτωση 30%*

Χαλβάς ΟΛΥΜΠΟΣ 

Βανίλια,
κακάο ή φυστίκι Aµύγδαλο Royal

τιµή κιλού

-30%

Tαχίνι ΟΛΥΜΠΟΣ µε έκπτωση 25%* 
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει & για το φυσικό 250/300gr και µε µέλι 300gr

900gr 
φυσικό

280gr
βιολογικό

300gr
µε κακάο

300gr 
ολικής 
άλεσης

350gr µε µέλι 
350gr
µε πορτοκάλι 350gr µε κακάο Φυσικό 300gr

τιµή κιλού σε καθ. βάρος

Βανίλια, κακάο, ολικής άλεσης

Νηστήσιµες προσφορές µε γιορτινές τιµές!



€1.80

€5.50

€3.10

€5.98

€2.10

€6.98

€3.90

€6.50

€3.55

€6.60

€4.80

€4.25

€7.85

€5.30

€1.80

€3.60

€9.63

€5.30

€3.55

€11.45

€2.30

€4.55

€10.70

€7.14

€4.45

€12.50

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Ταραµοσαλάτα 
IFANTIS 400gr

Γαρίδες Νο3
450gr καθ. βάρος 

Κοκτέιλ 
θαλασσινών 
425gr
καθ. βάρος 

Καλαµάρι φιλέτο 20/40 
850gr καθ. βάρος 

Καλαµάρια 
FLOKOS 
370gr

Πλοκάµι 
θράψαλου

Θράψαλο 
ροδέλα 560gr 
καθ. βάρος 

Γαρίδες 40/60 
αποφλοιωµένες 400gr
καθ. βάρος 

Μύδια ψίχα 450gr
καθ. βάρος 

Σουπιά φιλέτο

Σουρίµι αποµίµηση αστακού 
270gr καθ. βάρος 

Καλαµάρι ακαθάριστο 
850gr καθ. βάρος 

Σουπιά 
ακαθάριστη

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

τιµή κιλού σε καθ. βάρος

Νηστήσιµες προσφορές µε γιορτινές τιµές!



€9.40

€7.78

€4.78

€11.98

€5.98

€9.40

€6.26 €4.10

€9.60

€9.96

€8.96 €5.86

€14.80

€13.29

€5.95

€7.60

€11.75

€8.80

€14.70

€12.60

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού τιµή κιλού τιµή κιλού

τιµή κιλούτιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού

τιµή κιλού

Από 10.04 έως 06.05.2019

-30%-30%

-35%

-30%

-35%

Φιλέτο µπούτι 
κοτόπουλου 
MIMIKOS  
650gr

Γαλοπούλα 
στήθος 
Κορυφαίο 
ΠΑΣΣΙΑΣ

Χοιρινό ρολό 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Βιολογικό κοτόπουλο ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 
ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ
νωπό µισό 

Σνίτσελ 
κοτόπουλου 
MIMIKOS 
470gr

Καπνιστό 
φιλέτο 
γαλοπούλας 
ΛΑΚΩΝΙΚΗ

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

Καπνιστή 
γαλοπούλα 
fouantre 
ΙFANTIS

Βραστή 
γαλοπούλα 
ΠΑΣΣΙΑΣ

Πάριζα Tostaki 
CRETA FARMS

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

Ψητό ζαµπόν 
Gourmet
Εν Ελλάδι
CRETA FARMS



€2.46

€1.95

€1.50

€3.56

€2.60

€2.00

€1.45€9.20

€0.98€1.84

€1.48 €1.38

€2.70 €4.20 €3.04 €1.98

€2.10€13.20

€1.78 €1.85

€3.10 €5.70 €3.80 €2.40

τιµή κιλού

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

2+1
δώρο

-30%-30%-30%

Μπέικον 
ΠΑΣΣΙΑΣ 
110gr
σε φέτες

Μπέικον ρολό 
ΠΑΣΣΙΑΣ

Λουκάνικα
κοτόπουλο-γαλοπούλα 
WUDY 250gr
2+1 δώρο

Βραστό 
παριζάκι
IFANTIS 
330gr*

Λουκάνικα ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 

τ.Μυκόνου 280gr Σχάρας 240gr 

Παραδοσιακό απάκι 
Κρήτης 200gr
φάρµα ΑΝΤΩΝΑΚΗ

Αλλαντικά από κοτόπουλο ΠΙΝ∆ΟΣ

Χωριάτικο
λουκάνικο 380gr 

Παριζάκι
280gr 

Καπνιστό
φιλέτο
160gr φέτες  

Σαλάµι αέρος 
Σπάρτης 
ΛΑΚΩΝΙΚΗ 
220gr

Καπνιστό 
χωριάτικο 
λουκάνικο 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 
300gr   

Λουκάνικα 
κοκτέιλ 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ 
300gr

τιµή τεµαχίου



€12.20

€6.95€9.20

€14.20

€8.25€10.70

€11.98
€13.98

€8.40

€9.85

€8.72

€11.35

€10.95

€10.90

€4.10
€4.56

€7.20
€8.38

€7.40 €3.50

€3.72 €4.20 €3.74 €4.44

€9.98 €3.98

€4.65 €5.25 €4.68 €5.55

τιµή κιλού τιµή κιλού τιµή κιλού

τιµή κιλούτιµή κιλού

τιµή κιλού

Από 10.04 έως 06.05.2019

Γραβιέρα ελαφρύ
ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ
κεφάλι

Κεφαλοτύρι 
ΣΥΛΛΙΓΑΡ∆ΟΣ

Τυρί Castello 
Danish Blue 
ARLA

Προϊόντα ΗΠΕΙΡΟΣ σε άλµη  µε έκπτωση 20%*

1kg 400gr  Ελαφρύ 400gr Μαλακή 400gr  
 

Με λιγότερο αλάτι 400gr 

Γραβιέρα ελαφρύ
ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ
µπαστούνι

Κατσικίσιο τυρί 
τυροζούλι
AMAΡI

Mozzarella 
ARLA

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

Παραδοσιακό 
τυρί 
Χαλκιδικής 
ΒΑΛΜΑ

Τυρί FINA 
light

Εdam ή gouda
500gr σε φέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ

τιµή κιλού

τιµή κιλού



€2.41
€2.83

€1.90
€2.53

€2.35

€1.40

€3.15

€1.56

€2.65

€1.78

€3.75

€2.40

€3.60

€1.69

€1.50

€4.10

€2.19

€2.10

€3.98

€1.30

€2.54

€2.24

€2.37

€2.40

€2.07 €2.24

€4.98

€1.50

€3.39

€2.80

€2.87

€3.20

€2.76 €2.99

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-35%

Χαλούµι ∆Ω∆ΩΝΗ 225gr
µε έκπτωση
20%*

∆Ω∆ΩΝΗ ελαφρύ 
360gr σε άλµη
µε έκπτωση
20%*

Τυρί Castello 
danablu ARLA 
100gr

Στραγγιστό γιαούρτι
ΚΡΙ ΚΡΙ 1kg 10% ή 2%
µε έκπτωση
25%*

Μαλακό τυρί 
ΑΜΑΡΙΝΟ 
200gr

Τριµµένο τυρί spageto 
club KOLIOS
200gr

Γιαούρτι αγελαδίτσα ΦΑΓΕ 
3x200gr 2 ή 4% 
µε έκπτωση 0,60€*

ACTIVIA µε έκπτωση 25%*

Κατσικίσιο 
τυρί άλµης 
ΑΜΑΡΙ 400gr

Τριµµένη 
mozzarella 
ARLA
200gr 

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

Επιδόρπιο γιαουρτιού
frutomania ΜΕΒΓΑΛ 3x150gr
φράουλα ή µπανάνα
µε έκπτωση
15%*

Mozzarella 
GRANAROLO 
125gr  

Επιδόρπιο γιαουρτιού
Total ΦΑΓΕ 2% 2x170gr
µε µέλι ή φρούτα
µε έκπτωση 35%*

Mascarpone 
GRANAROLO 
250gr

Λευκό 2% 2x200gr Aγελάδος 2% 3x200gr

Αρχαίοι σπόροι 
4x125gr µε κινόα
ή πολυδηµητριακά



€2.81

€1.98

€4.33

€2.85

€3.98

€6.98

€5.80

€9.98

€3.98

€3.96

€5.80

€5.65

€1.97
€2.82

€2.65

€4.35 €3.90

€3.78

€5.13 €4.90

€4.05 €3.05
€4.55 €3.82

Από 10.04 έως 06.05.2019

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-35%

-30%

Χορτόπιτα τσαλακωτή 
Πηλίου ALFA 850gr

Τυρόπιτα τσαλακωτή 
Πηλίου ALFA 850gr

Φύλλο κρούστας πολίτικο 
ALFA 450gr µε κρέµα

Πίτσα special ΚΑΝΑΚΙ 
3x460g

Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης
ALFA 800gr µε κρέµα

Λουκανικοπιτάκια 
µπουκίτσες ΚΑΝΑΚΙ 
920gr
µε έκπτωση
30%* 

Πατάτες McCAIN µε έκπτωση 30%*

Τα Μερακλίδικα
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 

Μπάµιες extra 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
1kg

προϊόντα BAKER MASTER
µε έκπτωση 20%* Εξαιρούνται οι πίτσες

Αρακάς Ελληνικά IFANTIS
1kg* +200gr δώρο

Golden long
1kg 

Kid smile
600gr

Πίτσα σικάλεως 
µαργαρίτα 2 τεµ.

Κρητική
χορτόπιτα 3 τεµ. 



-30%

€1.68

€4.20 €4.78

€2.10

€5.25 €5.98

€3.50

€6.48

€4.48

€8.10

€3.76 €1.67

€1.90€1.19

€4.70 €2.38

€2.40€1.70

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-25%
*

Κρέµα σαντιγί 
MORFAT 
250gr

Μαργαρίνη 
BITAM
sost  1kg

Τούρτες & γλυκά ΓΙΩΤΗΣ µε έκπτωση 20%*

κρέµες γάλακτος ΦΑΓΕ
µε έκπτωση 20%*
Η τιµή αφορά
την πλήρη
2x330ml

Σαβουαγιάρ 
DOLCI 200gr

FLORA sost  µε βούτυρο 
225 ή 450gr
µε έκπτωση 30%*
Η τιµή αφορά τη µαργαρίνη
µε βούτυρο 225gr

Σφολιατίνια 
BONOMI 
200gr

Σοκολατίνα Cookies & cream Μιλφέιγ 532gr



€0.64 €0.71 €0.67
€0.92 €1.01 €0.96

€1.49
€1.98

€1.43
€1.90

€0.60

€1.81 €0.60

€0.86

€2.26 €0.93

Από 10.04 έως 06.05.2019Τρόφιµα

-30%

-35%

Καρύκευµα MAGGI 
νοστιµιά λαχανικά
& µπαχαρικά 130gr
µε έκπτωση
25%*

κύβοι MAGGI 12 τεµ.
µε έκπτωση 25%*
Η τιµή αφορά
τους κύβους κότας

Νο6,7 ή 10

Κριθαράκι
µέτριο,
κοφτό ή κοφτάκι Κοράλλι Πέννες απλές

Τοµατάκια
KYKNOS
αποφλειωµένα 
400gr

Τορτελίνια
MELISSA 
250gr
5 τυριά
µε έκπτωση 
20%*

Ζυµαρικά MELISSA 500gr µε έκπτωση 30%*



€0.53 €1.08
€0.63 €1.28

€1.58 €1.74 €1.84 €2.20

€2.06€2.84

€2.10 €2.32 €2.45 €2.93

€2.75€3.78

€1.10

€1.04€0.63

€1.58

€1.60€0.84

€1.12€0.97

€1.10€1.25

€1.62€1.50

€1.26€1.42

-35%

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

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

Φασόλια 
µέτρια special 
ΩΜΕΓΑ 
500gr 

Ρύζι καρολίνα 
special 
ΩΜΕΓΑ 
500gr

Αλάτι ψιλό 
ΗΡΑ 1kg*

ΝΟΥΝΟΥ 400gr
σπιτικές γεύσεις
µε έκπτωση
25%*

Φασόλια 
µαυροµάτικα 
ΩΜΕΓΑ special 
500gr

100% φυσικό θαλασσινό 
αλάτι ΑΛΗΘΙΝΟ
µαγειρικό 1kg ηµίχονδρο
χωρίς συντηρητικά

100% φυσικό θαλασσινό 
αλάτι ΑΛΗΘΙΝΟ
µαγειρικό 500gr ψιλό
χωρίς συντηρητικά

Φάβα 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 
500gr

Ρύζι AGRINO 500gr µε έκπτωση 25%*

Μανιτάρια Ε∆ΕΜ 185gr 
τεµαχισµένα 2+1 δώρο 
µε έκπτωση 25%*

Φακές ψιλές 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 
500gr

Καλαµπόκι γλυκό 
Ε∆ΕΜ 170gr
2+1 δώρο
µε έκπτωση
25%*

Βella bonnet 
Βib
µακρύκοκο 

10’ καστανό 
brown family

20’ καστανό 
Βasmati 

-30% -30%



€0.94

€1.26

€3.31

€2.10

€1.25

€1.48

€4.14

€2.60

€1.40

€1.90€2.85

€2.85

€1.86

€2.55€3.25

€3.35

€1.73

€2.30

€2.50

€2.64

€2.75 €2.75

€1.93

€2.70

€3.15

€3.10

€3.45 €3.15

Από 10.04 έως 06.05.2019Τρόφιµα

µαγιονέζες KRAFT
µε έκπτωση 
25%* 
Η τιµή αφορά
την classic
200gr

κέτσαπ CONDITO
µε έκπτωση
15%*
Η τιµή αφορά
την classic
250gr

σάλτσες 
ΚΙΚΚΟΜΑΝ 
µε έκπτωση 
20%*
Η τιµή αφορά 
τη Soy sause 
150ml classic

Μηλόξυδο 
PONTI
500ml

Κέτσαπ 
KRAFT 410ml 
µε έκπτωση 
25%*

προϊόντα

Κέτσαπ
KYKNOS 
580gr απαλή  
top down

Καραµελωµένα 
κρεµµύδια
CONDITO
400gr
µε έκπτωση 
15%*
 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
500gr

Κέτσαπ
ή µουστάρδα Μαγιονέζα

µουστάρδες 
CONDITO 
µε έκπτωση 
15%*
Η τιµή αφορά 
την απαλή 
500gr

Ξύδι 
βαλσάµικο 
PONTI aceto 
di modena 
250ml

µαγιονέζες 
CONDITO 
µε έκπτωση 
15%*
Η τιµή αφορά 
την classic 
500ml

Κρέµα βαλσάµικο
PONTI 

CASTRONΕ
250gr

MOSCATO
235gr

-25%
*



€1.45

€2.36
€2.76

€0.48

€1.98

€1.40 €1.49 €1.74

€1.68

€0.62

€1.65 €1.75 €2.05

€2.12

€2.76

€2.75 €3.30 €2.14

€2.10

€1.58

€2.25

€2.40€2.70

€3.25

€3.55 €4.13 €2.52

€2.80

€1.97

€2.70

€2.83€3.20

Ρώσικη Τζατζίκι Τυροκαυτερή

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Κάπαρη 
ΧΕΝΙΑ 105gr* 

Σταρένιες 
µπουκιές 
∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ 
400gr 

Λευκό ξύδι  
CRETAN 
NECTAR 
400ml

Τορτίγιες big wraps
EL SABOR traditional 6 τεµ.
δώρο mini wrap 8 τεµ.

Σαλάτες ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 250gr
µε έκπτωση 15%* 

Παξιµαδάκι 
κρίθινο 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ 
400gr

κρέµες βαλσάµικο  
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
250ml
µε έκπτωση
15%*
Η τιµή αφορά
την κρέµα µε σύκο

µουστάρδες 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
µε έκπτωση
20%*
Η τιµή αφορά
την απαλή 300gr

ΧΕΝΙΑ

Aνθός αγγουράκι
355gr 

Πράσινες ελιές
355gr γεµιστές
µε πιπεριά  

Ελιές πράσινες
355gr σε φέτες 

πάστες ελιάς Ε∆ΕΜ 135gr
µε έκπτωση
25%*
Η τιµή αφορά
την καλαµών

Κρητικοφουρνιές 
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ
480gr 

Σαλάτα
χούµους
IFANTIS
400gr

Κριθαροκουλουρίτσα 
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ
600gr

δώρο

∆ώρο
αξίας
€1.55



€4.90

€2.05

€1.56

€0.86     

€6.13

€2.93

€2.08

€1.06

€5.15

€2.10

€2.99

€1.50€1.52

€6.44

€2.63

€3.98

€1.87€1.92

€2.75

€4.80

€1.52

€1.44

€4.99

€1.58

€1.83

€3.20

€6.10

€1.72

€1.80

€6.56

€1.98

€2.44

Από 10.04 έως 06.05.2019Πρωινά

Στιγµιαίος καφές
DOUWE EGBERTS 95gr 
hazelnut
ή caramel

Μαρµελάδα mama made 
ΠΑΣΠΑΛΑΚΗΣ 340gr 
φράουλα ή σύκο
µε έκπτωση 30%* 
Η τιµή αφορά 
τη φράουλα 

Φρυγανιές
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
240gr
χωριάτικες
µε έκπτωση
25%*

Μελεκούνι 60gr 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Καφές espresso 
DOUWE
EGBERTS
100gr 

µαρµελάδες ΚΡΗΤΩΝ 
ΓΑΙΑ 300gr
µε έκπτωση
20%*

Κρέµα φουντουκιού
VALSOIA 200gr
µε έκπτωση
25%*

Χωριάτικες φρυγανιές 
ELITE σταρένιες
240gr
ή µε σουσάµι
250gr
µε έκπτωση
20%*

Ελληνικός 
καφές 
∆ΑΝ∆ΑΛΗ 
200gr

Καφές 
espresso 
LAVAZZA oro 
250gr

µαρµελάδες 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ
500gr

Φρυγανιές ELITE 3+1 δώρο

Καφές 
φίλτρου
NESTLE
plantage 
488gr

ροφήµατα STARBUCKS
µε έκπτωση 
20%*
Η τιµή αφορά
στα discoveries
220ml

Nucrema ION 400gr ή 1kg
µε έκπτωση 25%*
H τιµή αφορά
την κρέµα
σοκολάτας
ή δίχρωµη
400gr

Σταρένιες 125gr Σίκαλης 90gr 

-30%



€2.37

€4.14

€1.55

€2.96

€5.52

€2.22

€2.24€2.38

€1.55 €1.09 €1.25

€4.37€4.37

€1.55€4.70

€2.98€2.98

€2.06 €1.45 €1.67

€5.82€5.82

€2.22€6.72

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-30% -30% -30%

Ρόφηµα VALSOIA 1lt
σόγιας original/delite
ή αµυγδάλου
µε έκπτωση
25%*
Η τιµή αφορά
το αµύγδαλο

Ροφήµατα ALPRO
σόγιας 1lt
natural, βανίλια
ή σοκολάτα
µε έκπτωση
20%*
Η τιµή αφορά
το βανίλια

Γάλα ΝΟΥΝΟΥ family µε έκπτωση 25%*

Συµπυκνωµένο
γάλα NOULAC 6x400gr
µε έκπτωση
25%*

Συµπυκνωµένο γάλα
ΝΟΥΝΟΥ kid 6x400gr
µε έκπτωση
25%*

Παιδικό γάλα  
junior 1+ ή 2+
NESTLE 1lt 
µε έκπτωση 
30%*

Εβαπορέ  junior 1+  ή 2+ NESTLE 6x400gr
µε έκπτωση 30%*
Το ποσοστό έκπτωσης
ισχύει & για τις µονές
συσκ/σίες 400gr

Ρόφηµα ∆ΕΛΤΑ 1lt 
αµύγδαλο χωρίς ζάχαρη
ή καρύδας
µε έκπτωση
20%*

Γάλα εβαπορέ ΝΟΥΝΟΥ
6x400gr πλήρες ή light
µε έκπτωση 25%*
Το ποσοστό έκπτωσης ισχύει
& για τις µονές συσκ/σίες
400gr

Παιδικό γάλα 
school
NESTLE 1lt 
µε έκπτωση 
30%*
 

Φρυγανιές
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
240gr
χωριάτικες
µε έκπτωση
25%*

1,5lt πλήρες 
ή ελαφρύ

1lt πλήρες
ή ελαφρύ 1lt  0% 



€4.26

€1.63

€1.94

€5.68

€2.17

€2.42

€2.15

€1.65

€1.20

€3.30

€2.20

€1.50

€2.78

€1.61

€1.47

€3.70

€2.30

€2.10

€1.23
€1.75

€1.33 €1.22 €1.58
€1.66 €1.52 €1.98

Από 10.04 έως 06.05.2019

-35%

-30%

-30%

-30%

fi tness NESTLE 375/355/440gr
µε έκπτωση 35%*
H τιµή αφορά
τα classic 375gr

Τοστ χωριανό ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ολικής άλεσης µε σίκαλη 500gr
µε έκπτωση
25%*

Το Τοστ ΚΑΤΣΕΛΗΣ
µεγάλες φέτες
450gr ή 900gr
µε έκπτωση
20%*
Η τιµή αφορά
τα 450gr

KELLOGG’S
crunchy muesli
380/600gr
µε έκπτωση
25%*
Η τιµή αφορά
τα 380gr

Νιφάδες βρώµης
QUAKER 500gr
µε  έκπτωση
30%*

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

τραγανές µπουκιές QUAKER 600gr 
µε σοκολάτα
ή ξηρούς καρπούς
µε  έκπτωση
25%*

φέτες ζωής ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ 500gr
µε έκπτωση 25%*
Η τιµή αφορά
το ολικής άλεσης

Ψωµί Γερµανικού τύπου ΚΑΤΣΕΛΗΣ 
500gr σε φέτες µε σίκαλη & βρώµη 
ολικής άλεσης, πολύσπορο
ή σταρένιο
µε έκπτωση
20%*
Η τιµή αφορά
το πολύσπορο

µπισκότα ΑΛΛΑΤΙΝΗ 220gr 
100% ολικής άλεσης
µε έκπτωση 30%*

Μακεδονικά κριτσίνια 
ΚΑΤΣΕΛΗΣ 200gr
µε έκπτωση
20%*

Μπισκότα digestive ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 250gr 
µε έκπτωση 20%*

Original Xωρίς ζάχαρη 



€0.70
€0.90

€1.49€0.88
€1.89€0.98

€1.18 €1.08
€1.50 €1.44

€1.10

€1.87

€4.46 €4.80

€1.31

€2.34

€5.95 €6.40

€0.80

€1.38

€1.07

€1.78€0.61

€1.02

€0.99

€1.55

€2.23€0.81

€1.46τιµή τεµαχίου

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-30%

2+1
δώρο

Κρουασάν
CHAMPION
4x70gr
µε γέµιση πραλίνας 

Κρουασάν 
SERENATA 
κακάο 3x50gr

Κρουασάν FOLIE
µε κακάο 80gr+50%
δωρεάν προϊόν

σοκολάτες ΙΟΝ dark 90gr
Cookies ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 
180gr µε διπλή σοκολάτα
ή κοµµατάκια σοκ/τας
µε έκπτωση
25%*

Πουράκια 
AMARETTI 
viennoise 
110gr

Πτι µπέρ κλασικό 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 3x225gr 
µε έκπτωση
20%*

MAGIC
µε έκπτωση
25%*

SERENATA 
twin 3x30gr

Σοκολάτες υγείας ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ 100gr
πορτοκάλι, λεµόνι, φουντούκι ή αµύγδαλο
2+1 δώρο

Goody ΑΛΛΑΤΙΝΗ 175/185gr 
ή πολυσυσκ/σίες
µε έκπτωση 30%*
Η τιµή αφορά τα goody
κανέλας 185gr

Γκοφρέτες AMARETTI 
135gr µε κρέµα
κακάο  

πτι µπερ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 3x225gr 
κλασσικό, σοκολάτας ή ολικής
µε έκπτωση 15%*
Η τιµή αφορά
το κλασσικό

πτι µπερ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 225gr 
κλασσικό, σοκολάτας ή ολικής
µε έκπτωση 25%*
Η τιµή αφορά το κλασσικό
225gr

White & cookies
440ml/300gr Mini 6x55ml/45gr



€1.15

€0.90

€1.45

€1.38

€4.52

€2.55 €1.87

€0.34

€5.52

€2.88

€0.52

€1.25

€2.10 €1.79

€1.74

€1.26

€2.84

€1.76 €1.31 €1.43

€1.26

€1.50

€2.76

€2.17

€1.68

€3.84

€2.20 €1.75 €1.91

€1.80

-35%

Από 10.04 έως 06.05.2019Κάβα

-1€ -1€

-30% -35% -35%

Ανθρακούχο 
µαστιχόνερο 
MASTI H²0 
330ml 

χυµοί ΗΒΗ 1lt ή 250ml
µε έκπτωση 35%*
Η τιµή αφορά
το πορτοκάλι
µήλο- βερίκοκο 1lt 

Νερό SAN PELLEGRINO 
6x250ml
µε έκπτωση
1,00€*

Σόδα ΗΒΗ 6x330ml µε έκπτωση 35%*

χυµοί ΗΒΗ go 
250ml
µε έκπτωση 
35%*

Νερό ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ  
6x1,5lt

Σόδα TUBORG 330ml 5+1 δώρο

Regular RegularLemon Lemon

φυσικοί χυµοί 
ΟΛΥΜΠΟΣ 1lt  
µε έκπτωση 
20%*
Η τιµή αφορά
το πορτοκάλι

Χυµός 
FRULITE 1lt 
µπανάνα- 
βύσσινο ή 
µανταρίνι- 
σαγκουίνι 
µε έκπτωση 
25%* 

πολυσκ/σίες PERRIER
µε έκπτωση 1,00€* 
Η τιµή αφορά το φυσικό
4x330ml

χυµοί ΑΜΙΤΑ
εξοχή 1lt
µε έκπτωση 30%*
Η τιµή αφορά
το 100% πορτοκάλι

Χυµός LIFE 1lt
πορτοκάλι
ή πορτοκάλι
γκρέιπφρουτ
σαγκουίνι
µε έκπτωση
20%*

Χυµός LIFE 1lt
µε έκπτωση
25%*

Με 9 φρούτα
& βιταµίνες

Κράνµπερι - ράσµπερι
µπλούµπερι 



€0.73

€0.93

€2.34

€2.26

€1.12

€1.24

€3.60

€3.48

€1.40

€0.43

€2.26

€2.30

€2.16

€0.57

€3.48

€3.28

€1.11

€0.69

€1.60

€0.90

€0.50

€0.57

€0.89

€1.48

€0.86

€1.80

€1.29

€0.59

€1.12

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

1+1
δώρο

1+1
δώρο -35%-30%

7up 6x330ml 
µε έκπτωση 
35%*

PEPSI 6x330ml
µε έκπτωση 35%*

HBH 6x330ml πορτοκαλάδες
& λεµονάδες
µε έκπτωση 35%*
H τιµή αφορά τη λεµονάδα

GREEN Cola 
4x500ml
µε στέβια
µε έκπτωση 
30%*

τσάι FUZE 
zero 500ml 
µε έκπτωση 
25%*

τσάι ΦΗΜΗ 
500ml
µε έκπτωση 
20%*

tsai LIFE 500ml
µε έκπτωση 30%*
Η τιµή αφορά
το ροδάκινο 0% ζάχαρη

αναψυκτικά 
ΦΗΜΗ 250ml 
µε έκπτωση 
15%*

ice tea LIPTON 1,5lt ή 500ml
µε έκπτωση 35%*
Οι τιµές αφορούν τα εικονιζόµενα προϊόντα 

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

αναψυκτικά
ΦΗΜΗ 1,5lt
µε έκπτωση
25%*

Συµπυκνωµένη 
πορτοκαλάδα
ΦΗΜΗ 670ml 

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

Μανταρινάδα 
ΦΗΜΗ 330ml 
1+1 δώρο

COCA COLA 
µε stevia 1lt

1,5lt black
tea λεµόνι 

500ml
black tea 
ροδάκινο

-35%-35%

-35%

-30%



€10.30

€6.85

€2.04

€5.16

€12.30

€8.85

€2.55

€7.96

€8.70

€8.20

€4.70

€8.16

€9.80

€9.20

€10.20

€9.20

€2.16

€7.24

€5.93

€8.90

€6.10

€7.24

€6.30

€11.50

€2.70

€7.90

€9.90

€7.65

€8.40

-2€

Από 10.04 έως 06.05.2019Κάβα

1+1
δώρο

1+1
δώρο

1+1
δώρο

-1.10€

-1€

-2€

Βιολογικό κρασί ΜΟΝΗ 
ΤΟΠΛΟΥ 3lt λευκό,
ροζέ ή κόκκινο
µε έκπτωση
2,00€*
 

Chardonnay 
ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ 
750ml
µε έκπτωση
2,00€*

Λευκό, ροζέ
ή κόκκινο
MOSTRA 500ml
µε έκπτωση
20%*
Η τιµή αφορά
το λευκό

Ραψάνη TSANTALI 
750ml κόκκινο
µε έκπτωση
2.80€*

Κόκκινο ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 3lt 
µε έκπτωση
1,10€*

Κόκκινο 
legacy κτήµα 
ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ 
750ml
µε έκπτωση
1,00€*

Κρητικό τοπικό 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 750ml  
λευκό ή κόκκινο
1+1 δώρο

Λευκό, ροζέ ή κόκκινο 
KANENAS 750ml
µε έκπτωση
20%*
Η τιµή αφορά
το λευκό

To κρασί της παρέας  
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ 5lt
µε έκπτωση 20%*
λευκό ή κόκκινο
Η τιµή αφορά
το κόκκινο

To κρασί της παρέας  
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ 1lt
λευκό ή κόκκινο
µε έκπτωση
20%*
Η τιµή
αφορά
το λευκό

Αγιωργίτικο 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
750ml
1+1 δώρο

Aγιωργίτικο Νεµέα 
ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ 1,5lt 
µε έκπτωση
25%*

Κόκκινο, λευκό ή ροζέ 
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ-ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
5lt
µε έκπτωση
1,00€*

Μοσχοφίλερο 
ΜΠΟΥΤΑΡΗ 
750ml

Μοσχοφίλερο 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
750ml
1+1 δώρο

Mοσχοφίλερο 
Μαντινεία 
ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ 
1,5lt
µε έκπτωση 
25%*

-1€

-2.80€

-1.55€



€6.70

€7.17

€3.82

€2.86

€7.70

€8.17

€4.78

€3.06

€10.80

€6.95

€8.33

€12.20

€7.45

€9.33

€3.61

€4.70

€1.64

€2.85

€3.48

€1.02 €3.98

€7.45€8.94

€4.25

€5.20

€3.35

€3.98

€1.28 €4.98

€8.95€9.74

τιµή περιεχοµένου

-1€

-1€

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

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

1+1
δώρο

-1.40€

Κόκκινο κτήµα 
ΑΒΑΝΤΙΣ 
750ml
µε έκπτωση 
1,00€*

Moscato D’asti 
CASARITO
750ml

Ρετσίνα 
ΚΟΥΡΤΑΚΗ 
1,5lt
µε έκπτωση 
20%* 

Ούζο MINI 
200ml

Ροζέ ή κόκκινο 
βιολογικό Μελισσινός 
ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ 750ml
µε έκπτωση 1,40€*
Η τιµή αφορά το ροζέ

 

Αφρώδης οίνος
Prosecco Gioia 
750ml

Ούζο MINI 
700ml

Λευκό ή κόκκινο
Καρίκι ALEXAKIS
750ml
µε έκπτωση
15%*
Η τιµή αφορά
το λευκό

Λευκό ξηρό
PINOT CRIGIO 
delle Venezia
Riva d’oro
750ml

Ρετσίνα φίνα 
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 
500ml
1+1 δώρο

Ούζο 
ΠΛΩΜΑΡΙOY 
700ml

Λευκό, ροζέ
ή κόκκινο sail
ALEXAKIS
750ml
µε έκπτωση
15%*
Η τιµή αφορά
το κόκκινο

Ηµιαφρώδης 
οίνος
LAMBRUSCO 
rosso
750ml

Ρετσίνα ΕΚΑΒΗ µε έκπτωση 20%* 

Ούζο 12 
700ml

1,5lt 500ml



€3.70

€0.95

€0.89

€18.05

€1.27

€1.18

€19.05

€4.98 €7.97

€8.38

€0.87

€14.38

€9.88

€1.07

€15.88

€6.10

€4.98

€1.08

€4.25

€4.14

€5.28

€1.28

€0.79

€9.60

€6.48

€1.38

€5.70

€5.52

€6.80

€1.58

€0.99

Από 10.04 έως 06.05.2019Κάβα

-1.50€ -1€

ΕΖΑ ζ
pilsener 
6x330ml*

STELLA
ARTOIS 
330ml

Μηλίτης 
SOMERSBY 
330ml pear,
apple
ή watermelon
έκπτωση
25%*

Gin
BEEFEATER
700ml
µε έκπτωση 
1.00€* 

Με 2 συσκ/σίες 
ΑΛΦΑ 4x500ml,
η 2η
µε έκπτωση 
40%*

GUINNESS 
4x440ml

Μηλίτης 
STRONGBOW 
330ml gold

Gin
GORDONS 
700ml
µε έκπτωση 
1.50€*

Μπύρα 
MYTHOS 
12x250ml

HEINEKEN 
6x330ml

KRONEΝBOURG 
blanc
330ml

Μηλίτης 
ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗΣ 
6x330ml

Μπύρα 
MYTHOS 
4x500ml

KAISER 
4x500ml

BUD 330ml

Ενεργειακό 
ποτό qb 
250ml

KRONEΝBOURG 

τιµή συσκ/σίας τιµή 2 συσκ/σιών



€16.44 €15.84

€15.35 €14.80€13.05

€1.92

€0.60

€17.94 €17.84

€16.85 €15.80€14.05

€2.26

€0.80

€15.18

€15.54

€1.09

€16.98

€17.34

€1.36

€27.45

€16.44

€2.38 €2.55

€30.62

€24.51

€1.54 €2.31€0.98

€29.45

€17.94

€2.80 €3.00

€32.62

€26.51

€1.30

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

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

-2€ -1.80€

-1.80€

-1.50€

-1.50€-1.50€

-2€

-2€

-2€

-1€-1€

DEWAR΄S 
700ml
white label 
µε έκπτωση 
1.50€*

ABSOLUT 
700ml
µε έκπτωση 
1.80€*

SERKOVA 
700ml 
µε εκπτωση 
1.00€*

SMIRNOFF 
red 700ml 
µε έκπτωση 
1.50€*

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

ξηροί καρποί Σ∆ΟΥΚΟΣ
µε έκπτωση 15%*
H τιµή αφορά το αµύγδαλο το ωµό 150gr

Καρυδόψιχα Αµυγδαλόψιχα ωµή Φυστίκι σαλέ Κοκτέιλ σανκ 

Bruschettini pizza ή τυριά 
TOTTIS 80gr
µε έκπτωση
25%*

BALLANTINE’S 
700ml
µε εκπτωση 
1.80€*

DRAMBUIE 
700ml
µε έκπτωση 
2.00€*

Crackers 
ΑΛΛΑΤΙΝΗ 
party 200gr 
µε έκπτωση 
20%*

CHIVAS regal
12 years old 
700ml
µε έκπτωση 
2.00€*

GRANT’S 
700ml
µε έκπτωση 
2.00€* 

Ξηροί καρποί ΣΗΦΑΚΗ 200g µε έκπτωση 15%*

πιτατάκια 
ALFA 100gr 
µε έκπτωση 
25%* 

CHIVAS
regal extra 
700ml
µε έκπτωση 
2.00€*

JOHNNIE 
WALKER 
700ml
µε έκπτωση 
1.50€*

Με 2 ίδια
LAY’S 140gr
µε 50%
λιγότερο αλάτι
ή 0% αλάτι 
έκπτωση
25%*

€0.77 €1.99
€0.90 €2.34

τιµή τεµαχίου τιµή 2 τεµαχίων







€7.10
€12.90

€10.11
€16.85

€11.99€13.49
€19.98€17.98

€1.58

€3.12

€3.74

€1.97

€3.90

€4.98
€3.24

€4.32
€2.48

Από 10.04 έως 06.05.2019Βρεφική φροντίδα

1+1
δώρο

-45%-40%-40%

BABYLINO pants
economy
packs
µε έκπτωση
45%*

BABYLINO sensitive
economy packs
µε έκπτωση
40%*
Η τιµή αφορά
τα Νο3-7

PAMPERS premium care 
44-60 τεµ.
µε έκπτωση
25%*
Η τιµή αφορά
τα Νο3-5

PAMPERS
pants
44-60 τεµ.
µε έκπτωση 
40%*

Μωροµάντηλα 
SEPTONA
3x64 τεµ.
χαµοµήλι
µε έκπτωση
25%*

Μωροµάντηλα SEPTONA
64 τεµ. χαµοµήλι*
1+1 δώρο

βρεφικές 
κρέµες 
ΓΙΩΤΗΣ
µε έκπτωση 
20%*
Η τιµή αφορά 
στην φαριίν 
λακτέ 300gr

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

Μωροµάντηλα 
PAMPERS
64 τεµ. 2+1 δώρο
µε έκπτωση 
25%*
Το ποσοστό 
έκπτωσης ισχύει
& για το sensitive
56 τεµ. 2+1 δώρο



€4.02
€5.36

€3.02
€4.65

€5.32€2.78
€8.86€4.64

€1.93

€1.86

€2.69

€2.75

€2.32

€4.48

€5.90

€2.39

€10.90

€3.98

€10.67

€2.74  

€17.78

€4.98

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!
Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

1+1
δώρο
ίδιο

1+1
δώρο
ίδιο

-45% -40%

-40% -35%-40%

-40%

-30%

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

-5€

προϊόντα styling
NEW WAVE
µε έκπτωση
25%*
Εξαιρούνται
τα προωθητικά
προϊόντα

προϊόντα styling WELLAFLEX
µε έκπτωση 35%* 
Η τιµή αφορά
τον αφρό 200ml
Εξαιρούνται τα
προωθητικά προϊόντα

βαφές µαλλιών
COLOR SENSATION
µε έκπτωση
40%*

Βαφές µαλλιών KOLESTON
µε έκπτωση 40%*
Εξαιρούνται
οι προωθητικές
συσκ/σίες

µονές συσκ/σίες
σερβιέτες
EVERYDAY
1+1 ίδια δώρο

TENA pants plus lady Μ-9 τεµ.,
L- 8 τεµ. ή men L- 8 τεµ.
µε έκπτωση
5,00€*

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

ALWAYS οικον/κες 
συσκ/σίες
1+1 ίδια δώρο

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

προϊόντα περιποίησης µαλλιών 
PANTENE
µε έκπτωση 45%*
Η τιµή αφορά
τα σαµπουάν 360ml

σερβιετάκια EVERYDAY 
all cotton 20-30 τεµ.
µε έκπτωση 30%*
Η τιµή αφορά
τα normal 30 τεµ.

αφρόλουτρα 
1lt PURAVITA 
µε έκπτωση 
20%*

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

-40%



€4.74 €4.03

€3.93

€7.90 €5.75

€6.55

€3.21 €6.74

€3.51

€5.94

€4.58 €8.99

€5.85

€9.90

€13.72

€1.19 €1.31 €2.30

€6.99
€19.60

€1.49 €1.64 €2.88

€9.98

*

Από 10.04 έως 06.05.2019Προσωπική φροντίδα

-30% -30%

-30% -30%

-40%

-40%

-40% -40%

NOXZEMA ast er shave lotion
ή κρέµα προσώπου
µε έκπτωση 40%*
Η τιµή αφορά το ast er shave
sensitive 100ml

αποτριχωτικά STREP
µε έκπτωση 30%*
Η τιµή αφορά
το cristal face
20 τεµ.

προϊοντα καθαρισµού 
προσώπου GARNIER
µε έκπτωση 40%*
Η τιµή αφορά το micellaire 
νερό ντεµακιγιάζ 400ml 

NOXZEMA shave αφρός, gel 
ή κρέµα ξυρίσµατος
µε έκπτωση 30%*
Η τιµή αφορά
τον αφρό 300ml

Ξυριστική 
µηχανή 
VENUS spa 
breeze
µε 2 ανταλ/κά 
µε έκπτωση 
25%*

αποσµητικά spray, roll on
ή αφρόλουτρα NOXZEMA
µε έκπτωση 40%*
Eξαιρούνται τα προωθητικά
προϊόντα. Η τιµή αφορά
τo αφρόλουτρο 750ml

κρέµες προσώπου GARNIER
µε έκπτωση 40%*
Η τιµή αφορά τις
κρέµες ΒΒ 50ml

προϊόντα ΑΝΤΟΝΙΟ BANDERAS
µε έκπτωση 30%*
Η τιµή αφορά eau de toilette
secret 50ml

Μαντηλάκια ντεµακιγιάζ SEPTONA 20 τεµ.
µε έκπτωση 20%*

Με ορχιδέα
ή micellair 

Με υαλουρονικό 
1+1 δώρο

Με ενεργό 
άνθρακα

eau de toilette BU 50ml
µε έκπτωση
30%*

Iσχύει για όλα τα προϊόντα Carroten
-40%

-30%*

*

*



€1.98

€1.95

€4.80

€4.10

€2.28

€2.80

€8.40

€4.55

€1.56€2.78

€1.00€0.40

€3.10€1.40

€4.45€2.94

€1.84€3.98

€2.05€0.52

€6.20€2.10

€5.24€4.20

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

-30%

-30%

-30%

-30%

-50%

-50% -40%

Χαρτί 
κουζίνας 
MAMASOFT 
400gr

Χαρτί κουζίνας 
ZEWA wisch & 
weg extra lang 
design 2ρολά 
ή sheet λευκό 
3ρολά

Xαρτοµάντηλα τσέπης
ZEWA sost is λευκά ή menthol
6+2 δώρο

Χαρτοµάντηλα επτραπέζια
SOFTEX classic sost 
100 φύλλα

Χαρτοπετσέτες 
ELITE
63 φύλλα

Χαρτί υγείας SOFTEX pure & sost  
10+2 ρολά δώρο

AIRWICK συσκευές,
ηλεκτρικές freshmatic
ή ανταλ/κά
freshmatic
µε έκπτωση 15%* 
Η τιµή αφορά το
ανταλ/κο freshmatic
vanilla & orchid

Σύστηµα απορρόφησης υγρασίας 
ARIASANA 360ο συσκευή ή ανταλ/κο
µε έκπτωση 30%* 
Η τιµή αφορά το ανταλ/κό

Χαρτοπετσέτα εστιατορίου 
MAMASOFT 420 τεµ.

Eπιτραπέζια χαρτοµάντηλα 
KLEENEX ultra sost 
80 φύλλα

Χαρτί υγείας KLEENEX capitonne 
10+2 ρολά δώρο

ανταλ/κά
για ηλεκτρική 
συσκευή 
AIRWICK
µε έκπτωση 
10%* 



€4.74

€6.70

€1.85

€7.90

€7.44

€2.18

€6.04

€4.29

€3.22

€10.98

€6.60

€4.60

€7.69

€7.32

€2.03

€4.89

€3.65

€2.09

€10.98

€10.45

€2.90

€9.78

€6.08

€2.78

Από 10.04 έως 06.05.2019Aπορρυπαντικά

-3.03€ -40%

-30%

-30%-30%

-40% -35%

-45%

-45% -40%-50%-30%

Υγρό πλυνητρίου 
ρούχων baby
PLANET 20ή 40 µεζ. 
µε έκπτωση 40%*
Η τιµή αφορά τις
20 µεζ.

Αποσκλυρηντικό νερού
CALGON 2in1 σκόνη 950gr 
µε έκπτωση 10%*
Το ποσοστό
έκπτωσης ισχύει
& για τις
ταµπλέτες
30τεµ. τα gels
750ml & σκόνη
500gr

Λευκαντικό ΕΥΡΗΚΑ 
60gr κλασικό
3+1 δώρο

Υγρό PLANET 
42 µεζ.
µε έκπτωση 
45%*

VANISH powders ή gel 
µεσαίου & µεγάλου µεγέθους 
µε έκπτωση 35%*
Η τιµή αφορά το pink powder 
500gr

Λευκαντικό ΕΥΡΗΚΑ 
σκόνη 1kg ,500gr+250gr 
δώρο, ταµπλέτες 12τεµ. 
ή υγρό 1lt
µε έκπτωση 30%* 
Η τιµή αφορά τη σκόνη 
500gr+250gr

ARIEL 3in1 pods 38τεµ. 
µε έκπτωση
30%*

PERSIL 3lt 
µε έκπτωση 
30%*

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

DIXAN υγρό 
30 µεζ.
µε έκπτωση 
50%*

µαλακτικά
LENOR 52 µεζ.
µε έκπτωση 
40%*

∆εσµευτής χρώµατος 
ΕΥΡΗΚΑ color block
10+10 ή 20+20 δώρο
µε έκπτωση 25%*
Η τιµή αφορά τις 10+10

€6.63
€12.05

€6.47€7.95
€10.78€10.98

DIXAN σκόνη 45 µεζ.
ή υγρό 42/44 µεζ.
µε έκπτωση
40%*

ARIEL σκόνη 45 
µεζ.
ή υγρό 42 µεζ. 
µε έκπτωση 
3,03€*

PLANET 
σκόνη 50 µεζ. 
µε έκπτωση 
45%*



-30%

€2.85

€3.64

€1.20

€4.38

€5.20

€1.50

€1.07

€4.07

€3.41

€1.78

€6.26

€4.55

€0.99

€2.50

€1.50 €5.46 €1.81

€1.74

€2.29

€3.28€3.49

€1.52

€3.85

€2.00 €7.80 €2.58

€2.48

€4.58

€4.68€4.98

Οι τιµές µιλάνε 
 από µόνες τους!

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

-30%

-30%-30%

-35%

-35%

-50%-35%

-40%

2+1
δώρο
ίδιο

Καθαριστικό 
φούρνου
Dr BECKMANN 
375ml
µε έκπτωση
35%*

Αποφρακτικό TU.BO.FLO 
υγρό 500ml 
ή φάκελο
hot ή cold
2+1 ίδιο δώρο

Λεβάντα gel 
4+2 δώρο

Spiral PYROX 
fi k 10 τεµ. 
µε έκπτωση 
20%*

Όλα τα υγρά πιάτων 
PLANET 425ml
µε έκπτωση
40%*
Η τιµή αφορά
το sea pearl

Καθαριστικό 
χαλιών
Dr BECKMANN 
000ml
µε έκπτωση 
35%*

Kατσαριδοκτόνο 
TEZA cik spray 
300ml χωρίς 
άρωµα
µε έκπτωση 
25%*

Υγρό πιάτων AVA 
450ml perle
ή ξύδι & µήλο
µε έκπτωση 35%* 
Η τιµή αφορά το
perle chamomile

καθαριστικά επιφανειών DETTOL
1lt, 500ml, 400ml ή πανάκια 
µε έκπτωση 35%*
H τιµή αφορά τα DETTOL
500ml µε αντλία

BREF 50gr 
µε έκπτωση 
25%*
Η τιµή αφορά
τα power
ή blue activ

σκοροκτόνα VAPONA
µε έκπτωση 30%*
Η τιµή αφορά
το gel
4+2 δώρο

Yγρό πιάτων 
FAIRY 650ml 
κανονικό
ή λεµόνι
µε έκπτωση 
30%*

Πολυκαθαριστικό 
spray BIONOL 
outdoor 700ml 
µε έκπτωση 
50%*

Σκοροκτόνα RAID µε έκπτωση 30%*

Λεβάντα gel 
6+6 δώρο

Πλακίδια
12 τεµ.

Κατσαριδοκτόνο 
BAYGON 400ml
µε έκπτωση 
30%*

-35%



€0.54
€0.60

€0.82
€0.92

€5.62
€6.25

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.

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

Γατοτροφή MISTIGRIS 
405gr

Σκυλοτροφή 
PATRIK 300gr

Σκυλοτροφή 
PATRIK 4kg

Στην ενέργεια συµµετέχουν και τα fi nish εκθαµβωτικά µε τιµή από 4.37 - 3.75

1+1 *
*δώρο

ίδιο

Πασχαλινές προσφορές
µε γιορτινές τιµές!


