
εστιάζουµε...
στην ποιότητα &
την ευκολία σας !

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HO.RE.CA

τα συστατικά της επιτυχίας



Η ΑΚΤΙΝΑ αντιμετωπίζει κάθε πελάτη 
της με γνώμονα την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του και καταβάλλει συνεχείς 
προσπάθειες ώστε να αποτελέσει τον 
καλύτερο συνεργάτη και σύμμαχό του στη 
δημιουργία καλύτερου αποτελέσματος 
για τα προϊόντα του. 

Η μακρόχρονη πείρα στην εξέλιξη 
προϊόντων και συνταγών σε όλες τις 
κατηγορίες δραστηριοποίησης έχουν 
εξοπλίσει την ΑΚΤΙΝΑ με σημαντική 
γνώση που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε 
καλό συνεργάτη της, να αξιοποιήσει αυτή 
τη γνώση ώστε να προμηθευτεί την πρώτη 
ύλη ή το προϊόν που είναι πιο κατάλληλο 
για τις ανάγκες του σε σχέση με την 
ποιότητα και την τιμή.

Τέλος η ΑΚΤΙΝΑ καταβάλλει συνεχώς 
προσπάθειες ώστε να δημιουργεί 
προϋποθέσεις μακρόχρονης και καλής 
συνεργασίας και να εξυπηρετεί τον κάθε 
πελάτη της με ταχύτητα.

• Pancakes & Σιρόπι Pancake

• Cakes
(Akticake Classic, Akticake Classic Choco,
Akticake Classic µε Γλυκαντικα, Βάση για Κέικ, 
Akticake Gourmet, Akticake Gourmet Choco, 
Akticake Moist, Akticake Moist Choco, 
Akticake Easy, Akticake Παραδοσιακό Βουτύρου)

• Πραλίνες

• Κρέπες

• Βάφλες

• Μαρµελάδες

• Ρόφηµα 
  Σοκολάτας

• Μάφιν

• Ρόφηµα Λευκής 
  Σοκολάτας

• Cookies

• Τσουρέκι 

• Brioche

• Μαργαρίνη...
  σαν βούτυρο!



• Realemon
• Base Binder
• Μίγµα για πανάρισµα

• Μπεσαµέλ
• Κορν Φλάουρ
• Μπέικιν Πάουντερ

• Μους
(σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, 
γιαούρτι, πορτοκάλι, λεµόνι)

• Πανακότα
• Μιλφέιγ
• Κρέµα καραµελέ
• Crème brûlée
• Τσηζκέικ
• Γλυκά κουταλιού
• Σοκολατόπιτα
• Τιραµισού
• Κορµός

• Ραβανί
• Σουφλέ σοκολάτα
• Κρέπες
• Λουκουµάδες
• Ζελέ

(φράουλα, κεράσι, ανανάς, 
µπανάνα, πορτοκάλι, lime, 
ρόδι, ροδάκινο)

• Βάφλα
• Παγωτό



• Ρόφηµα σοκολάτας &
  Ρόφηµα λευκής σοκολάτας
• Παγωµένα ροφήµατα Grecoccino
• Γρανίτες
• Σιρόπια καφέ
• Πούλπες για Cocktail/Bar MisterMix
• Frozen Yoghurt
• Παγωτό & Παγωτό Sost
• Σιρόπια παγωτού
• Μπισκότα
• Κουµπιά σοκολάτας
• Σταγόνες σοκολάτας
• Μάφιν
• Cookies
• Κρέπες
• Brioche

Και πολλά
άλλα προϊόντα
που καλύπτουν
κάθε ανάγκη.

ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ



προϊόντα που καλύπτουν
όλη την “ακτίνα” δράσης
του επαγγελµατία

• ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ • ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ • 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ BAKE STABLE • ΠΡΑΛΙΝΕΣ • ΡΙΠΛΕΣ • 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ • ΜΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΡΕΜΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ • 
ΜΙΓΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΣ ΑΛΕΥΡΟΥ • ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ • 

ΣΙΡΟΠΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ • ΠΟΥΛΠΕΣ ΓΙΑ 
COCKTAIL/BAR MISTERMIX • ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΓΩΤΟΥ • 

ΜΙΓΜΑΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ • ΣΙΡΟΠΙΑ ΓΙΑ 
ΡΟΦΗΜΑΤΑ • ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ • ΓΡΑΝΙΤΕΣ • 
ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΣOΚΟΛΑΤΑΣ ΖΕΣΤΑ/ΚΡΥΑ • 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΓΕΙΡΚΗΣ & 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ • ΚΡΥΕΣ ΓΕΜΙΣΕΙΣ 

• ΜΠΙΣΚΟΤΑ • ΦΑΡΣΙΤΟΥΡΕΣ/ΖΕΛΕ • 
ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΧΤΑ • ΦΡΟΥΤΑ ΣΕ 

ΣΙΡΟΠΙ & ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ • RIPPLE 
SAUCES • ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ • ΠΡΩΤΕΣ 

ΥΛΕΣ (ΚΑΚΑΟ, ΖΑΧΑΡΗ, 
ΓΑΛΑ, ΜΑΓΙΑ)

τα συστατικά της επιτυχίας



Πάππου 21, 10442 , Περιστέρι
Τηλ. 210-5122410, Fax 210-5140607

aktina@aktinafoods.gr

www.aktinafoods.com

Μια ιστορία υψηλής ποιότητας
για τον επαγγελµατία

Η ΑΚΤΙΝΑ ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό να αποτελέσει συνεργάτη και σύμμαχο του επαγγελματία 

Ζαχαροπλάστη και Αρτοποιού προσφέροντας μια συνεχώς αυξανόμενη γκάμα ποιοτικών προϊόντων.

Στην πορεία της κατάφερε να καταξιωθεί ως πρωταγωνίστρια εταιρία στον κλάδο στην Ελλάδα και να 

είναι κύριος προμηθευτής Ζαχαροπλαστείων, Αρτοποιείων, Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων,  

Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Χώρων Μαζικής Εστίασης.

Η ΑΚΤΙΝΑ έχει ισχυρή παρουσία στην κατηγορία σοκολάτας, κουβερτούρας και απομιμήσεων, ενώ 

διαθέτει πλήρη σειρά πραλινών, σιροπιών παγωτού, ροφημάτων, μιγμάτων ζαχαροπλαστικής, 

επιδορπίων, κρεμών ζαχαροπλαστικής, φαρσιτούρων, βοηθημάτων ζαχαροπλαστικής και πρώτων 

υλών. Τα προϊόντα κυκλοφορούν με το σήμα της ΑΚΤΙΝΑΣ αλλά υπάρχουν και σειρές προϊόντων που 

διατίθενται ανάλογα με τις ανάγκες πελατών.

Η ΑΚΤΙΝΑ παρέχει προϊόντα πολύ υψηλής και σταθερής ποιότητας και δεσμεύεται στη χρήση άριστων 

πρώτων υλών σε κάθε προϊόν της, διασφαλίζοντας συνεχή και μεθοδικό ποιοτικό έλεγχο σε όλη την 

παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της. Η παραγωγή των προϊόντων της γίνεται στην Ελλάδα με τα 

υψηλότερα πρότυπα της διεθνούς βιομηχανίας τροφίμων. Είναι πιστοποιημένη για τη λειτουργία της 

με ISO 9001:2008.

ΑΚΤΙΝΑ.


