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για επαγγελματίες 
αρτοποιούς και 
ζαχαροπλάστες



Η Kenfood  ιδρύθηκε το 1996 από τους Λεωνίδα 
και Παναγιώτη Πιερακέα και είναι μία από τις 
ηγετικές εταιρείες στην παραγωγή και διανομή 
μειγμάτων και πρώτων υλών αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής.

Το 2006 η εταιρεία μεταφέρει την παραγωγή 
της σε νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Θήβα, 
συνολικής έκτασης 3.000 τ.μ. Με συνεχείς 
επενδύσεις σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, 
η Kenfood βρίσκεται σε σταθερή πορεία 
ανάπτυξης, ενώ το 2015 εντάχθηκε 
στο δυναμικό της Μύλοι Λούλη.

Η εταιρεία, με γνώμονα την πρωτοπορία και την 
άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της, έχει σαν 
κύριο στόχο να προσφέρει καινοτόμες λύσεις 
στους επαγγελματίες στον τομέα της αρτοποιίας 
και ζαχαροπλαστικής, μέσα από μια μεγάλη 
προϊοντική γκάμα που ξεπερνά τα 750 προϊόντα.

Η εταιρεία

› ISO 22000:2005 › ISO 9001:2015
› IFS › HALAL › KOSHER

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα προϊόντα της Kenfood απευθύνονται σε:

Επαγγελματίες Αρτοποιούς | Ζαχαροπλάστες
| HO.RE.CA | Βιομηχανίες τροφίμων

Η Kenfood παράγει και εμπορεύεται:
Έτοιμα μείγματα αρτοποιίας
Έτοιμα μείγματα ζαχαροπλαστικής
Διακοσμητικά αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
Βελτιωτικά αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
Κρέμες ζαχαροπλαστικής
Γεμίσεις ζαχαροπλαστικής 
Παγωτά
Προϊόντα μακαρονοποιίας
Ροφήματα σοκολάτας

Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται στη σύγχρονη 
μονάδα παραγωγής της εταιρείας, σε ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις στη Θήβα Βοιωτίας, όπου εκτός 
από τους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, 
λειτουργεί τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, Έρευνας 
& Ανάπτυξης και κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου 
για τον καθημερινό έλεγχο των προϊόντων και 
υποστηρίζονται από το Πειραματικό Αρτοποιείο.

Η υψηλή και σταθερή ποιότητα
των προϊόντων επιτυγχάνεται μέσω:

της άρτιας και συνεχούς εκπαίδευσης 
του προσωπικού
των υψηλών προδιαγραφών για την επιλογή 
των πρώτων υλών
των αυστηρών συνθηκών υγιεινής
της σταθερής και ελεγχόμενης θερμοκρασίας 
στους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης
των αυστηρών ελέγχων παραγωγής 
σε όλα τα στάδια



Η Kenfood εξειδικεύεται στην παραγωγή έτοιμων μειγμάτων και πρώτων υλών για την 
αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική.

ΚΎΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

The Kenfood Pastry Selection

Σας παρουσιάζουμε την κορυφαία ποικιλία προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής της Kenfood, αποτελούμενη από μια 
ολοκληρωμένη σειρά μειγμάτων για κέικ, βουτήματα, μπισκότα 
αλλά και βάσεις για κρέπες, βάφλες και κρουασάν. Επιπλέον, 
η συλλογή περιλαμβάνει πληθώρα διακοσμητικών, όπως 

φαρσιτούρες, καθρέπτες επικάλυψης αλλά και γεμίσεις, ιδανικές για να καλύψετε 
τις πιο δημιουργικές σας ιδέες και να προσδώσετε μια διαφορετική, ευχάριστη νότα 
εμφάνισης και γεύσης στα προϊόντα σας.

The Kenfood 
Cake Selection

Το κέικ είναι μια 
γλυκιά, καθημερινή και 
οικογενειακή συνήθεια, 
που δεν λείπει από κανένα 

νοικοκυριό. Η Kenfood, φρόντισε για τον Έλληνα 
επαγγελματία, ώστε να έχει στη διάθεσή του 
άπειρες παραλλαγές γλυκισμάτων, για όλα τα 
γούστα. Έτσι, διαχρονικά επικεντρώνεται στο να 
παρουσιάζει στην αγορά μείγματα για κέικ, που να 
καλύπτουν μια ευρεία γκάμα γεύσεων.

» Family Cake: με αυγό και λάδι!
Μείγμα για την παρασκευή κέικ βανίλιας. 
Νόστιμο, ζουμερό και αφράτο προϊόν, με τέλειο 
χρώμα και πλούσια γεύση. Εύκολο, σταθερό και 
γρήγορο στην παρασκευή του, εσείς προσθέστε 
μόνο αυγό και λάδι. Διατίθεται στις ακόλουθες 
γεύσεις: Σοκολάτα, Πορτοκάλι, Λεμόνι, 
Καραμέλα, Γιαούρτι, Κεράσι, Φυστίκι, Αμύγδαλο.

» Kings Cake: με λάδι και νερό!
Ένα μείγμα, αμέτρητες παραλλαγές. Προσθέστε 
λάδι και νερό, για τη δημιουργία κέικ και άλλων 
κλασικών γλυκισμάτων όπως πορτοκαλόπιτα, 
καρυδόπιτα, ραβανί, σάμαλι, ακόμα και 
βουτήματα ή πτι φουρ! Και για κέικ με την πιο 
πλούσια γεύση σοκολάτας, δοκιμάστε το Choco 
King’s Cake!

» Zest Cake: με λάδι και νερό!
Ακόμα ένα προϊόν μοναδικής ποιότητας, που 
προσφέρει πληθώρα γλυκισμάτων. Δοκιμάστε το 
για την παραγωγή αγαπημένων γλυκών όπως κέικ, 
ραβανί ή σάμαλι, προσθέτοντας λάδι και νερό.

» Best Cake Red Velvet: με λάδι και νερό!
Για εύκολο, νόστιμο και γρήγορο στην παρασκευή 
του Red Velvet κέικ με υπέροχο κόκκινο 
χρώμα! Εσείς προσθέστε μόνο λάδι, νερό και τη 
διακόσμηση της φαντασίας σας!

Προϊόντα

» The Kenfood Tσουρέκι Mix 

Tο Τσουρέκι Mix, έγινε γρήγορα ο πρώτος κωδικός σε πωλήσεις και απέκτησε ηγετική 
θέση στην ελληνική αγορά χάρη στην γεύση του και φυσικά την ευκολία του!
Ένα μείγμα παρασκευής παραδοσιακού πολίτικου τσουρεκιού, αφράτου, με χρυσαφένια 
ψίχα, γεμάτη από αρώματα μαστίχας και μαχλεπιού. Εσείς προσθέστε μόνο το νερό
και τη μαγιά. Η εξαιρετική ποιότητα, αλλά και η ευκολία παρασκευής του, το καθιστούν 
ιδανικό για να προσφέρετε όλο το χρόνο, το παραδοσιακό Ελληνικό τσουρέκι που όλοι 
λαχταρούν. Για τους λάτρεις της σοκολάτας, το Τσουρέκι Mix Choco, συνδυάζει τη γεύση 
του παραδοσιακού τσουρεκιού με γεύση κακάο.



The Kenfood Nutri Line Selection

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή και 
διάθεση λειτουργικών προϊόντων που είναι υψηλής διατροφικής αξίας. 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει πολλά και διάφορα μείγματα για ψωμί 
χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, ψωμί με σπόρους quinoa και chia, ψωμί 
με ενεργό άνθρακα αλλά και μείγματα για μπάρες.

ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ NUTRIBARA

Από τη συλλογή The Nutri Line Selection, η Kenfood παρουσιάζει τη σειρά από μπάρες 
δημητριακών, Nutribara. Σπόροι δημητριακών, ξηροί καρποί και superfood! Όλα τα συστατικά 
υψηλής διατροφικής αξίας σε μια χειροποίητη, τραγανή μπάρα, ιδανική για κάθε τρόπο ζωής. 
Ανακαλύψτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα οφέλη που προσφέρει η κάθε μια ξεχωριστά.

The Kenfood Bakery Selection

Για τον σύγχρονο επαγγελματία αρτοποιό, η Kenfood επενδύει σε προϊόντα 
αρτοποιίας που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του επαγγελματία και του 
τελικού καταναλωτή ακολουθώντας τις διατροφικές τάσεις. Η συλλογή 
προϊόντων αρτοποιίας περιλαμβάνει μια πλούσια γκάμα μειγμάτων και 
πρώτων υλών για την παρασκευή ψωμιών και αρτοπαρασκευασμάτων, 
όπως κριτσίνια, παξιμάδια, φοκάτσια, ή βάση για πεϊνιρλί και πίτσα αλλά 
και γεμίσεις, βελτιωτικά, σπόρους και διάφορα συμπληρωματικά προϊόντα.

The Kenfood Gelato Selection

Για παγωτό αξεπέραστης ποιότητας, επιλέξτε τη συλλογή 
της Kenfood, The Gelato Selection, η οποία περιλαμβάνει 
μείγματα για παγωτό σκληρού και μαλακού τύπου, 
γρανίτας, καθώς και γεύσεις παγωτού σε σκόνη, σε πάνω 
από 20 γεύσεις όπως βανίλια, κακάο, φράουλα, μαστίχα, 
cookies, πραλίνα, μπανάνα και φιστίκι.

» Nutribara Energy: Μια καλή 
πηγή ενέργειας για όσους κάνουν 
αθλήματα αντοχής και ακολουθούν 
έναν ισορροπημένο τρόπο διατροφής.

» Nutribara Snack: Ιδανική για να 
καλύψει την πείνα και να δώσει 
πολύτιμη ενέργεια μέσα στη μέρα.

» Nutribara Slim: Ιδανική για όσους 
προσέχουν τη διατροφή τους και 
ακολουθούν δίαιτα μειωμένων 
θερμίδων, αφού περιέχει 
γλυκομαννάνη.

» Nutribara High Protein: Μπάρα 
δημητριακών για extra ενέργεια, 
ιδανική για αθλητές που ακολουθούν 
πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης. 



Σιρόπια για παγωτό και γλυκά

Για το παγωτό, για τη βάφλα, για 
την κρέπα, για τα pancakes, για 
το γιαούρτι, για όπου αλλού τα 
φανταστείτε, τα σιρόπια της Ken-
food είναι εδώ ώστε να δώσουν 
το κάτι παραπάνω στη γεύση!

Σε 4 υπέροχες γεύσεις, σοκολάτα, 
καραμέλα, φράουλα και βύσσινο, 
και σε φρέσκια, μοντέρνα 
συσκευασία, ολοκληρώνουν τις 
γλυκές σας δημιουργίες!

The Kenfood HO.RE.CA Selection  

Η Kenfood, θέλοντας να καλύψει τις ανάγκες των επαγγελματιών 
μαζικής εστίασης και να τους προσφέρει λύσεις, δημιουργεί προϊόντα, 
που απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτό το κοινό. Έτσι, διατίθεται μια 
πλούσια σειρά σε μείγματα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής όπως κέικ, 
pancakes, σιρόπια παγωτού, ροφήματα σοκολάτας αλλά και επιδόρπια 
με προτάσεις όπως μους, crème caramélé και ζελέ σε διάφορες γεύσεις. 

Ροφήματα σοκολάτας Mokaya  

Από τα αγαπημένα ροφήματα του χειμώνα, μια απολαυστική σοκολάτα 
πάντα μοιάζει ιδανική επιλογή. Η Kenfood σας παρουσιάζει την premium 
σειρά ροφημάτων σοκολάτας, Mokaya. Με 35% περιεκτικότητα σε κακάο 
και 15 εκλεπτυσμένες γεύσεις που απολαμβάνονται οποιαδήποτε στιγμή 
της ημέρας και υπόσχονται μια πλούσια, σοκολατένια εμπειρία. Ιδανικά για 
εξίσου ζεστά αλλά και παγωμένα ροφήματα, προσφέρονται σε 9 κλασικές 
γεύσεις μεταξύ των οποίων η πραλίνα, η φράουλα και το μπισκότο αλλά και 
σε 6 αρωματικές σοκολάτες στους πιο αναπάντεχους συνδυασμούς όπως 
μαστίχα με λευκή σοκολάτα και καραμέλα με αλάτι Ιμαλαΐων. Αφήστε τους πελάτες σας 
να επιλέξουν την αγαπημένη τους γεύση και εσείς προσθέστε σε αυτή μόνο νερό ή γάλα.
Διατίθενται σε συσκευασία 500 gr. www.kenfood.com/mokaya Oh my waffle! Oh my pancake! Oh my crepe!

Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή μειγμάτων της Kenfood για βάφλα, κρέπα και pancakes, τρεις 
απολαυστικές επιλογές που δεν πρέπει να λείπουν από κανένα μενού café, εστιατορίου,
ξενοδοχείου και παγωτατζίδικου!

Απλά προσθέτετε νερό και έχετε τις πιο 
λαχταριστές ζύμες για βάφλα, κρέπα 
και pancakes ώστε να δημιουργήσετε 
ευφάνταστες αλμυρές ή γλυκές 
εκδοχές, αφού οι συνδυασμοί υλικών 
που θα απογειώσουν τη γεύση είναι 
αμέτρητοι!

Pancake!Pancake!
OH MY...OH MY...

FRESHLY BAKEDFRESHLY BAKED
WAFFLE!
OH MY...

WAFFLE!
OH MY...

FRESHLY BAKEDFRESHLY BAKED
CREPE!
OH MY...

CREPE!
OH MY...

FRESHLY BAKEDFRESHLY BAKED



Έρευνα και 
ανάπτυξη

Η αποστολή της εταιρείας είναι να παρέχει στους 
επαγγελματίες αρτοποιούς και ζαχαροπλάστες, 
προσαρμοσμένες λύσεις οι οποίες καλύπτουν τις 
ανάγκες τους και προσφέρουν προϊόντα τα οποία 
είναι σχεδιασμένα ώστε να απλοποιούν
την απαιτητική διαδικασία παραγωγής.
Μέσω ενός εξαιρετικά καινοτόμου τμήματος 
έρευνας και ανάπτυξης, και ενός πλήρως 
καταρτισμένου τμήματος παραγωγής, η Kenfood 
είναι σε θέση να δημιουργεί καινοτόμα και υψηλής 
ποιότητας προϊόντα.

Η Kenfood ακολουθεί τις σημερινές διατροφικές 
τάσεις του καταναλωτή, τις οποίες και 
ενσωματώνει στα προϊόντα της. Σε καθημερινή 
βάση, πραγματοποιείται σειρά αναλύσεων, ώστε 
να δημιουργούνται νέες συνταγές απόλυτα 
εναρμονισμένες με αυτές.

Εκπαίδευση

“Η έμπειρη ομάδα μας, των τεχνικών αρτοποίησης, προετοιμάζει και 
παρουσιάζει στους πελάτες μας, ποικίλα θέματα όπως νέες συνταγές,
νέες τεχνικές αλλά και νέα προϊόντα.
Έχοντας μαζί μας τους τόσο ενθουσιώδεις πελάτες μας, είναι ένας 
θαυμάσιος τρόπος να ανταλλάξουμε ιδέες και να μιλήσουμε ελεύθερα
για τα θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, έτσι ώστε να τους 
παρέχουμε λύσεις ως προς την αντιμετώπιση τους.”

Χρήστος Τσουμάνης, Master Baker 

“Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για εμάς να μαθαίνουμε τις τελευταίες τάσεις 
της βιομηχανίας και να διαπιστώνουμε πως αποδίδουν τα νέα προϊόντα.”

Πελάτης Kenfood 

Η Kenfood επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση των πελατών της, 
ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους.

Οι έμπειροι τεχνικοί της εταιρίας, παρουσιάζουν όλες τις νέες διατροφικές 
τάσεις, στις ζωντανές επιδείξεις αρτοποίησης που διοργανώνονται στις 
νέες και πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες Αρτοποιίας στις εγκαταστάσεις 
της Μύλοι Λούλη, στη Σούρπη Μαγνησίας και στην Ελληνική Σχολή 
Αρτοποιίας στο Κερατσίνι.

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας 
διασφαλίζεται μέσω συνεχών αναλύσεων 
και καθημερινών ελέγχων αρτοποίησης 
που πραγματοποιούνται στα υπερ-σύγχρονα 
εργαστήρια της Kenfood από τους άριστα 
καταρτισμένους τεχνικούς της εταιρείας.

Ποιότητα



Kenfood         
  Worldwide

Τα προϊόντα της Kenfood διατίθενται
σε περισσότερους από 6.000 πελάτες 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω 
ενός δικτύου πωλητών και συνεργατών.
Η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της εξαγωγικής της 
δραστηριότητας βασιζόμενη στο έμπειρο 
και ικανό ανθρώπινο δυναμικό της, 
στην ευέλικτη παραγωγή της και στην 
ικανότητα να δημιουργεί προϊόντα 
που ανταποκρίνονται στις διατροφικές 
συνήθειες της κάθε χώρας.

Αμερική

Αλβανία
Βουλγαρία

Ρωσία

Ρουμανία
Βοσνία

Ερζεγοβίνη

Κροατία

Αγγλία

Νότιος Αφρική

Σουδάν

Αίγυπτος

Αυστραλία

Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα

Λίβανος

Καζακστάν



Το όραμά μας
Nα δημιουργούμε αξία για την ανθρώπινη διατροφή.

Η αποστολή μας
Να παράγουμε και να διαθέτουμε ποιοτικές, καινοτόμες & ανταγωνιστικές 

πρώτες ύλες και να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην αγορά 
τροφίμων. Με σεβασμό στην τριών αιώνων παράδοσή μας, δεσμευόμαστε 

να πρωτοπορούμε και να αναπτυσσόμαστε, με περιβαλλοντική και 
κοινωνική υπευθυνότητα, καθώς και να δημιουργούμε αξία για τους 

πελάτες μας, τους εργαζόμενους μας, τους μετόχους μας και την κοινωνία.

Στοχεύουμε να είμαστε η ηγετική εταιρεία του χώρου μας στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη ενισχύοντας παράλληλα και τον εξαγωγικό μας 

προσανατολισμό με περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα.

Οι αξίες μας
Ποιότητα, Εξυπηρέτηση, Σεβασμός,

Αγάπη, Βελτίωση, Ανάπτυξη

"Το σημαντικότερο προσόν μας, είναι η ισχυρή σχέση με τους 
πελάτες μας. Αποτελούν το επίκεντρο όλων όσων κάνουμε.

Οι υπηρεσίες που τους παρέχουμε, επεκτείνονται περαιτέρω της 
παράδοσης των προϊόντων μας. Προσφέρουμε, ολοκληρωμένη 
υποστήριξη, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους, 
είτε αυτές αφορούν τεχνικά ζητήματα, είτε θέματα μάρκετινγκ. 
Αξιοποιούμε το έμπειρο προσωπικό μας, το οποίο προέρχεται 

από διαφορετικούς κλάδους, ώστε να προσφέρουμε μια 
ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη"

Νίκος Λούλης, Πρόεδρος

Η ιστοσελίδα μας
Επισκεφθείτε το

www.kenfood.com
για να γνωρίσετε την εταιρεία

και να ενημερωθείτε για τα προϊόντα,
τις συνταγές και τα νέα μας!

Ακολουθήστε μας
στα Social Media

kenfoodcom
kenfood_greece
kenfoodgreece



ΜΕΛΟΣ 
ΤΗΣ

Σπετσών 1, 187 55 Κερατσίνι Αττικής
Τ. 210 56 15 410  | F. 210 56 15 717 

kenfood@loulisgroup.com
www.kenfood.com


