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Συστατικά: Βιολογική Τοµάτα
Χρόνος Ζωής: Ενα έτος

   Χαρακτηριστικά Προϊόντος

 • Μέγιστη διατήρηση υγρασίας 

και γεύσης

 • Ιδανικός χρόνος ζωής στο ράφι

 • Μέγιστη συντήρηση 

οργανοληπτικών συστατικών

 • Συστατικά: 100% Τομάτα

   Προδιαγραφές

 • Βιολογικής καλλιέργειας

 • Ελεγχόμενη διαδικασία ξήρανσης

 • Φυσικό Προϊόν

   Χημική Επεξεργασία

 • Χωρίς χημικά

 • Χωρίς συντηρητικά

 • Χωρίς άλλα πρόσθετα

 • Χωρίς Αφλατοξίνες

   Δεδομένα

 • Επειδή η ξήρανση γίνεται σε 

ελεγχόμενους κλειστούς 

θαλάμους το προϊόν δεν 

επιβαρύνεται μικροβιακά, σε 

αντίθεση με ότι συμβαίνει με τις 

διαθέσιμές αποξηραμένες 

τομάτες στην αγορά. Για αυτό

δεν απαιτείται η χρήση 

απεντομωτικών διαδικασιών.

 • Οι Αφλατοξίνες είναι χημικές 

ενώσεις που παρουσιάζονται σε 

ξηρούς καρπούς και 

αποξηραμένα φρούτα και έχουν 

χαρακτηριστεί καρκινογόνα

 • Χημικές αναλύσεις πιστοποιούν 

την απουσία αφλατοξινών στα 

τελικά προϊόντα μας. 

Θέλετε να κάνετε την ρουτίνα σας πεντανόστιμή? Οι Βιολογικές Ημίξερες 

Τομάτες μας είναι ένας υπέροχος τρόπος να συντηρούνται οι καλοκαιρινές 

τομάτες, που έχουν κοπεί στην ιδανική ωρίμανση και γεύση τους, για όλο το 

χρόνο. Κάτι που πρέπει να έχει κάθε κουζίνα που θέλει να προσθέτει λίγη 

Μεσογειακή γεύση στο φαί της. Μια μοναδική γεύση που αγαπιέται όλο και 

περισσότερο από καταναλωτές και επαγγελματίες χρόνο με το χρόνο.

Με πιο συμπυκνωμένη γεύση και άρωμα από τις φρέσκιες, μια μικρή 

ποσότητα από αυτές μπορούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Καθώς 

είναι ήδη πολύ μαλακιές, δεν χρειάζονται εμβάπτισα σε νερό ή λάδι πριν την 

κατανάλωση, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές λιαστές τομάτες που είναι πιο 

ξερές και σκληρές.

Οι Βιολογικές Ημίξερες Τομάτες μας αποξηραίνονται με φυσικό τρόπο, χωρίς 

συντηρητικά, διοξείδιο του θείου, λάδι, αλάτι, χρωστικές ουσίες ή άλλα 

πρόσθετα. Συντηρούν το 33% τις υγρασίας τους, σε σχέση με το 15% που 

έχουν αυτές του εμπορίου.  Είναι μεγαλωμένες σε χωράφια χωρίς 

παρασιτοκτόνα, πιστοποιημένες από τον οργανισμό ΔΥΩ και με χρόνο ζωής 

ένα χρόνο από την ημέρα παρασκευής τους.

Tips

 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους για να 

εμβαθύνει τη γευστική σας απόλαυση σε μια πληθώρα από 

πιάτα.

 • Αντικαταστήστε τις λιαστές ή ακόμα και τις τομάτες κονσέρβα 

στο φαί σας.

 • Ιδανικές για ένα υγιεινό σνακ ή για πρώτο πιάτο. Σερβίρετε το σε 

πιατέλα τυριών με φέτες μοτσαρέλας και φύλλα βασιλικού. 

 • Κόψτε τις σε μικρά κομμάτια και προσθέστε τες σε τοστ, 

μπρουσκέτα ή πίτσα. Ταιριάζουν ακόμα και σε burgers εάν 

θέλετε να πάρετε μια γεύση καλοκαιριού.

 • Λιώστε τες στο μπλέντερ και αναμείξτε τες με μαγιονέζα ή 

βούτυρο για να φτιάξετε μια σάλτσα ημίξερης τομάτας. 

 • Κόψτε τες σε μικρά κομμάτια και προσθέστε τες σε πέννες μαζί 


