
Nutribara

Οι επιτυχηµένες 
συνεργασίες
εξελίσσονται...

www.kenfood.com

Nutribara
ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

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

Αποθήκη Αθηνών
Πάροδος Ιεράς Οδού 131 122 41, Αιγάλεω
Τ. 210 56 15 410 | F. 210 34 73 321

         kenfood@loulisgroup.com
         www.kenfood.com

Με την αγορά του 
έτοιµου µίγµατος 
«NUTRIBARA» σας 
προσφέρουµε 
ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 
µε τις διατροφικές 
πληροφορίες για την 
πληρέστερη 
ενηµέρωση των 
πελατών σας!!!

*

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΜΙΓΜΑ “NUTRIBARA” Π
ΡΟ
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Nutribara
                                                  ENERGY & SNACK

ΓΙΑ ΤΡΑΓΑΝΗ
ΜΠΑΡΑ

1. Σε λαµαρίνα διαστάσεων 
(42x27εκ.), τοποθετούµε 
λαδόκολλα στο κάτω µέρος και 
βάζουµε 1.500 γρ. µίγµα 
NUTRIBARA ENERGY ή SNACK

2. Αφού το στρώσουµε 
οµοιόµορφα στη λαµαρίνα, το 
πιέζουµε µε σπάτουλα, για να 
µην υπάρχουν κενά µεταξύ των 
υλικών

3. Ψήνουµε σε προθερµασµένο 
φούρνο στους 180°C για 10-12 
λεπτά

4. Όσο είναι ακόµα ζεστή, τη 
χαράσσουµε και τη κόβουµε

Tip
Το µίγµα διατηρείται σε δροσερό (<15°C) και ξηρό µέρος ή στο ψυγείο

ΓΙΑ ΖΟΥΜΕΡΗ ΚΑΙ 
ΜΑΣΤΙΧΩΤΗ ΜΠΑΡΑ

1. Ανακατεύουµε σε ένα σκεύος 
1.320 γρ. µίγµα NUTRIBARA 
ENERGY ή SNACK µε 120 γρ. 
Honey Super Syrup (σιρόπι)

2. Σε λαµαρίνα διαστάσεων 
(42x27εκ.), τοποθετούµε 
λαδόκολλα στο κάτω µέρος και 
αδειάζουµε το µίγµα

3. Αφού το στρώσουµε 
οµοιόµορφα στη λαµαρίνα, το 
πιέζουµε µε σπάτουλα, για να 
µην υπάρχουν κενά µεταξύ των 
υλικών

4. Ψήνουµε σε προθερµασµένο 
φούρνο στους 180°C για 10-12 
λεπτά

5. Όσο είναι ακόµα ζεστή, τη 
χαράσσουµε και τη κόβουµε

Η KENFOOD ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 
ΕΝΑ νέο ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ!

Νέες µπάρες δηµητριακών για όσους αναζητούν ένα νόστιµο 
και θρεπτικό snack γεµάτο ενέργεια!

Τα 2 πρώτα είδη στην γκάµα µας περιλαµβάνουν:

ΜΠΑΡΑ ENERGY

Με νιφάδες κριθαριού, σίκαλης και βρώµης, ηλιόσπορους, 
µύρτιλα, σταφίδες και κολοκυθόσπορους.

Υπέροχη γεύση βανίλιας, περιέχει ηλεκτρολύτες νατρίου και 
καλίου, εµπλουτισµένη µε βιταµίνες της σειράς Β (Β1, Β2, Β3, 
Β5 ,Β6, Β9, Β12) και ιχνοστοιχεία (σίδηρο, κάλιο, φώσφορο, 
ασβέστιο). Είναι µια καλή πηγή ενέργειας για όσους κάνουν 
αθλήµατα αντοχής και ακολουθούν έναν ισορροπηµένο τρόπο 

διατροφής.

ΜΠΑΡΑ SNACK

Με ηλιόσπορους, µύρτιλα, φυστίκια, σταγόνες σοκολάτας, 
νιφάδες κριθαριού, σίκαλης και βρώµης.

Ιδανική για όσους έχουν ένα πολυάσχολο πρόγραµµα, βρίσκο-
νται πολλές ώρες εκτός σπιτιού και αναζητούν ένα χορταστικό 
και γευστικό snack που θα τους δώσει όλα όσα χρειάζονται 

για να συνεχίσουν στους γρήγορους ρυθµούς τους.

Η Kenfood δηµιούργησε ένα πρωτοποριακό έτοιµο µίγµα για 
µπάρες, ώστε πολύ εύκολα και γρήγορα, να µπορείτε να 
φτιάξετε χειροποίητες µπάρες δηµητριακών, που θα αγαπή-
σουν οι πελάτες σας οι οποίοι αναζητούν ένα νόστιµο snack!


