


Sizes | Μεγέθη 

Item Number |
Αριθμός Τεμαχίου

Temperature |
Θερμοκρασία

Thermal capability |
Θερμική ικανότητα 

Colour |
Χρώμα

Application |
Χρήση

1L

1805

Keeps creations cold or hot for hours
Διατηρεί τις δημιουργίες κρύες ή ζεστές για ώρες

Polished stanless steel
Ανοξείδωτο ατσάλι

Free-standing cream whpper. 
For fresh whipped & flavoured cream 
Σιφόνι σε πόδι. Για φρέσκες και αρωματικές κρέμες

2002

2252

2289

2228

2288

2255

2241

2248
2295

2249

Thermo 
XPress
Whip
Free-standing cream whipper
For fresh whipped & flavoured cream
For cold & hot prepartations
Όρθιο σιφόνι κρέμας
Για φρέσκια χτυπημένη & αρωματισμένη κρέμα
Για κρύα και ζεστά παρασκευάσματα

Austria



ΕΛ

Όρθιο Σιφόνι κρέμας με έξτρα σύστημα  
ανύψωσης σωλήνα και με πιεζόμενο κουμπί 
λειτουργίας.

Για την παρασκευή φρέσκιας κτυπημένης και 
με γεύση κρέμας.

Επίσης, κατάλληλο για ζεστά και κρύα 
παρασκευάσματα όπως Espuma, 
καναπεδάκια, σάλτσες και επιδόρπια. 

Σιφόνι με διπλά τοιχώματα από ανοξείδωτο 
ατσάλι με μόνωση στη μέγιστη θερμική 
απόδοση.

Διατηρεί δημιουργίες κρύες ή ζεστές για 
ώρες.

Το κορνέ διακόσμησης και το εξάρτημα 
επέκτασης μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί για 
ευκολότερο καθαρισμό.

• Αντιολισθητικός δίσκος συλλογής υγρών 
 από σιλικόνη με πλάκα από ανοξείδωτο   
 ατσάλι για καθαρότερο πόστο εργασίας. 

• Μέγιστος όγκος πλήρωσης 1Ltr

• Ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων

• Πιστοποιημένο  από  NSF

• Βοηθά στην ικανοποίηση των απαιτήσεων   
 της HACCP

• Δύο χρόνια εγγύηση, με πέντε χρόνια   
 εγγύηση για το μονωτικό απόδοσης της   
 φιάλης

EN

Freestanding cream whipper with extra riser 
tube system and push-button operation.

For the preparation of fresh whipped and 
flavoured cream.

Also suitable for warm and cold preparations 
such as Espuma, finger food, sauces and 
desserts.

Double walled stainless steel vacuum-
insulated bottle with maximum thermal 
performance.

Keeps creations cold or hot for hours.

Decorator tip and adapter can easily be 
removed for cleaning.

• Non slip silicone drip tray with 
 stainless steel plate for clean workstations

• Maximum filling volume 1Ltr 

• Bottle - dishwasher safe 

• NSF - certified 

• Helps meet HACCP requirements 

• Two years warranty, with five 
 years warranty on the insulating 
 performance of the bottle



Cream 
Profi 
Whip
For fresh, pure whipped & flavoured cream.
For cold preparations only.
Για φρέσκια, αγνή & αρωματισμένη χτυπημένη κρέμα.
Για κρύα παρασκευάσματα μόνο.

Sizes | Μεγέθη 

Item Number |
Αριθμός Τεμαχίου

Temperature |
Θερμοκρασία

Thermal capability |
Θερμική ικανότητα 

Colour |
Χρώμα

Application |
Χρήση

0.5L 1L

1630 1730

Keeps creations cold for hours 
Διατηρεί τις δημιουργίες κρύες για ώρες

Brushed stainless steel  
Ανοξείδωτο ατσάλι

For fresh, pure whipped and flavoured cream. For cold preparations only 
Για φρέσκια, αγνή & αρωματισμένη χτυπημένη κρέμα. 
Για κρύα παρασκευάσματα μόνο.

2204

2305

2310

2234

2306

2205

2236

Austria



ΕΛ

Για την προετοιμασία φρέσκιας, 
γνήσιας χτυπημένης κρέμας με 
διάφορες γεύσεις για νόστιμα 
επιδόρπια.

Για κρύα παρασκευάσματα μόνο.

Οι αποδόσεις του Σιφονιού φτάνουν 
και μέχρι το διπλάσιο του όγκου σε σύγκριση 
με άλλες μεθόδους παρασκευής της σαντιγί.

Το επαγγελματικό Σιφόνι κρέμας είναι το 
ιδανικότερο για καφετέριες, παγωταρίες, 
αίθουσες δεξιώσεων, ζαχαροπλαστεία, 
εστιατόρια, ξενοδοχεία και πολλά άλλα.

• Φιάλη από ανοξείδωτο ατσάλι με κεφάλι   
 σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση

• Κεφάλι με προστατευτική λαβή σιλικόνης   
 και ανοξείδωτο ατσάλι που αφαιρείται για   
 εύκολο καθαρισμό

• Μέγιστος όγκος πλήρωσης 0,5Λ και 1Λ

• Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων 

• Πιστοποιημένο από NSF

• Πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές της  
 HACCP

• Δύο χρόνια εγγύηση 

EN

A professional tool for coffee shops, ice 
cream shops, parlours, pastry shops, and 
many others.  

For the easy preparation of fresh, pure  
whipped flavoured cream and other cold 
delicious desserts.

Yields up to twice the amount of whipped 
cream in comparison with other whipping 
methods.

• Stainless steel bottle and head designed   
 for highest demand of gastronomy

• Head with protective silicone grip and   
 removable stainless steel valve for easy   
 cleaning 

• Maximum filling volume 0,5L and 1L

• Dishwasher safe 

• NSF certified 

• Helps meet HACCP requirements 

• Two years warranty



Sizes | Μεγέθη 

Item Number |
Αριθμός Τεμαχίου

Temperature |
Θερμοκρασία

Thermal capability |
Θερμική ικανότητα 

Colour |
Χρώμα

Application |
Χρήση

0.5L 1L

1603 1703

Keeps creations hot & cold for hours  
Διατηρεί τις δημιουργίες ζεστές & κρύες για ώρες

Brushed stainless steel 
Ανοξείδωτο ατσάλι

Multifunctional hot and cold whipper for creative chefs 
Πολυλειτουργικός ζεστός και κρύος αναδευτήρας 
για δημιουργικούς σεφ

Gourmet
Whip

Multifunctional food whipper for all applications.
For cold & hot preparations.
Πολυλειτουργικός αναδευτήρας τροφής για όλες τις εφαρμογές.
Για κρύα και ζεστά παρασκευάσματα.

2296
2293

2291

2236

2290

2287

2316

2292

Austria



EN

Multifunctional food whipper for all 
applications.

For cold and hot preparations.

The all purpose tool for the kitchen. 

For the preparation of light and fluffy 
Espuma, finger foods, warm and cold 
sauces and whipped soups, as well as 
whipped cream and desserts.

The device can be kept warm in a Bain Marie 
at a maximum temperature of 75C/165F.

• Stainless steel bottle and head designed   
 for professional use

• Heat resistant silicone gasket with 
 removal tab for quick and hygienic 
 cleaning

• Maximum filling volume 0,5L and 1L

• Dishwasher safe

• NSF Certified

• Helps meet HACCP requirements

• Two years warranty

ΕΛ

Πολυλειτουργικός αναδευτήρας τροφών για 
όλες τις εφαρμογές.

Για κρύα και ζεστά παρασκευάσματα.

Το εργαλείο για όλους τους σκοπούς της 
κουζίνας.

Για να προετοιμάσετε ελαφριές χτυπημένες 
σάλτσες, καναπεδάκια, χτυπημένες κρεμώδεις 
σούπες, ελαφρύ και αφράτο Espuma, καθώς 
και αφράτη σαντιγί για διάφορα επιδόρπια. 

Η συσκευή μπορεί να διατηρηθεί ζεστή στο 
Μπεν Μαρί σε μέγιστη θερμοκρασία 75C.

Το σώμα και το κεφάλι της συσκευής είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 
και έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική 
χρήση.

• Στεγάνωση από σιλικόνη, αυθεντική στη   
 θερμοκρασία με γλωττίδα αφαίρεσης για 
 γρήγορο και υγιεινό καθαρισμό 

• Ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων

• Μέγιστος όγκος πλήρωσης 0,5Λ και 1Λ

• Πιστοποιημένο  από  NSF 

• Πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές της  
 HACCP

• Δύο χρόνια εγγύηση



Thermally insulated food whipper.
Keeps creations cold or hot for hours.
For cold & hot preparations.
Θερμικά μονωμένος αναδευτήρας τροφίμων.
Διατηρεί τις δημιουργίες κρύες ή ζεστές για ώρες.
Για κρύα και ζεστά παρασκευάσματα.

Sizes | Μεγέθη 

Item Number |
Αριθμός Τεμαχίου

Temperature |
Θερμοκρασία

Thermal capability |
Θερμική ικανότητα 

Colour |
Χρώμα

Application |
Χρήση

0.5L

1801

Keeps creations hot & cold for hours  
Διατηρεί τις δημιουργίες ζεστές & κρύες για ώρες

Polished stainless steel 
Ανοξείδωτο ατσάλι

Creative hot and cold whipper with thermal insula-
tion | Δημιουργικός ζεστός και κρύος αναδευτήρας 
με θερμομόνωση

 up to 8 hrs. up to 3 hrs.

2296
2293

2291

2236

2290

2287

2316

2292

Thermo
Whip

Austria

2236

2287



EN

The versatile tool for cooking and catering 
convenience.

For the preparation of light and fluffy 
Espuma, finger foods, warm and cold 
sauces and whipped soups, as well as 
whipped cream and desserts.

• Stainless steel bottle and designed for the  
 professional use

• Head with protective silicone grip and fixed  
 stainless steel valve for easy dispensing,  
 even with warm preparations 

• Double walled stainless steel vacuum-   
 insulated bottle with maximum thermal   
 performance

• Keeps creations cold and hot for hours

• Maximum filling volume 0,5Ltr

• Bottle dishwasher safe

• NSF certified

• Helps meet HACCP requirements

• Two years warranty, with five years 
 warranty on the insulating performance of  
 the bottle

ΕΛ

Το εργαλείο πολλαπλών χρήσεων για 
ευκολότερο μαγείρεμα και τροφοδοσία.

Για την προετοιμασία ελαφριών και αφράτων  
Espuma, διαφόρων σνακ, για ζεστές και 
κρύες σάλτσες, χτυπημένες σούπες, καθώς 
και για αφράτη σαντιγί για διάφορα επιδόρπια.

• Σιφόνι  από ανοξείδωτο ατσάλι και με 
 προστατευτική λαβή σιλικόνης έχει   
 σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση, για   
 την εύκολη διανομή, ακόμη και με ζεστά   
 παρασκευάσματα

• Σιφόνι με διπλά τοιχώματα από ανοξείδωτο  
 ατσάλι και με τη μέγιστη εκτέλεση   
 θερμότητας 

• Διατηρεί δημιουργίες κρύες και ζεστές για  
 ώρες

• Μέγιστος όγκος πλήρωσης 0,5Λ

• Ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων

• Πιστοποιημένο  από  NSF

• Πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές της  
 HACCP

• Δύο χρόνια εγγύηση, με πέντε χρόνια 
 εγγύηση για το μονωτικό απόδοση της 
 φιάλης



Cream Chargers  |  Αμπούλες Κρέμας

EN 

• Benefits of the high quality ISI cream charges

• Made of 100% recyclable steel, silver lacquered, non-refillable

• One charger contains appr. 8g  pure N2O 

ΕΛ

• Όφελος από της υψηλής ποιότητας Αμπούλες κρέμας της ISI 

• Φτιαγμένες από 100% ανακυκλώσιμου ατσαλιού, ασημενιο λακάρισμα που   
 δεν ξαναγεμίζουν

• Μία αμπούλα περιέχει περίπου 8 γρ. αγνό Ν2Ο

Item. No.  0087  10 pcs

Item. No.  0085  50 pcs

Get the perfect results with the original ISI 
cream charges 

Πάρτε τα τέλεια αποτελέσματα με τις γνήσιες  
Αμπούλες κρέμας της ISI 

Austria



EN 

• Benefits of the high quality ISI soda charges

• Made of 100% recyclable steel, gold lacquered, non-refillable

• One charger contains appr. 8 g pure CO2

Item No.  0017  10 pcs

Get the perfect results with the original ISI 
soda charges 

Πάρτε τα τέλεια αποτελέσματα με τις γνήσιες  
Αμπούλες σόδας της ISI 

Soda Siphon & Chargers  |    Σιφόνι Σόδας & Αμπούλες

Soda Siphon 
Σιφόνι  Σόδας

ΕΛ

• Όφελος από της υψηλής ποιότητας Αμπούλες κρέμας της ISI 

• Φτιαγμένες από 100% ανακυκλώσιμου ατσαλιού, χρυσό λακάρισμα που   
 δεν ξαναγεμίζουν

• Μία αμπούλα περιέχει περίπου 8 γρ. αγνό CO2

Κωδικός  0017  10 τμχ



accessories  |  αξεσουάρ

Rapid Infusion 
Αξεσουάρ Ταχείας  Έγχυσης
Item Number |
Αριθμός Τεμαχίου

Material |
Υλικό

Colour |
Χρώμα

2721 

Stainless Steel respired Silicone
Αντίστοιχα από Ανοξείδωτο Ατσάλι και Σιλικόνη

Polished Stainless Steel respired Silicone
Ανοξείδοτο Ατσάλι αντίστοιχα Σιλικόνη 

EN

Rapid infusion enables a liquid to be infused with different flavours 
in the shortest possible time. 

First combine aromatic solids (e.g. herbs, spices, fruits) and a liquid (e.g. 
alcohol, oil, water, vinegar) in the ISI whipper.

By applying pressure into the ISI whipper using an ISI cream charger, the 
flavour of the solids becomes infused into the liquid, which develops a 
unique taste.

By using ISI Rapid infusion  accessories for Rapid infusion applications 
with the ISI Gourmet Whip or ISI Thermo Whip, you can easily reduce 
the pressure and collect the escaping foam or liquid in a container. The 
inserted sieve reduces the amount of particles of the solid in the head. 

The sieve is not used to empty the liquid from the bottle, this should be 
done using the sieve from the ISI funnel and sieve set.

• Dishwasher safe

• 100% Stainless steel resp. 

• 100% silicone

• BPA free silicone 

• Two years warranty

ΕΛ

Το αξεσουάρ ταχείας έγχυσης επιτρέπει ένα υγρό που πρόκειται να εγχυθεί με 
διαφορετικές γεύσεις στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Πρώτα συνδυάζουμε αρωματικά στερεά όπως π.χ. (βότανα, μπαχαρικά, φρούτα) 
και ένα υγρό (π.χ. οινόπνευμα, λάδι, νερό, ξύδι) σε ένα Σιφόνι της ISI.

Εφαρμόζοντας πίεση μέσα σε ένα Σιφόνι της ISI και χρησιμοποιώντας μια 
αμπούλα της ISI για κρέμα, η γεύση των στερεών εγχέεται μέσα στο υγρό που  
στη συνέχεια αναπτύσσει μια μοναδική γεύση.

Με τη χρήση των αξεσουάρ ταχείας έγχυσης (ISI Rapid Infusion accessories) 
για  εφαρμογές ταχείας έγχυσης με το Σιφόνι Gourmet Whip ή Thermo Whip 
της ISI μπορείτε εύκολα να μειώσετε την πίεση και να συλλέξετε τον διαφυγόντα 
αφρό ή το υγρό σε ένα δοχείο. Το εισαχθέν κόσκινο μειώνει την ποσότητα των 
σωματιδίων του στερεού στο κεφάλι.

Το κόσκινο (sieve) δεν χρησιμοποιείται για να αδειάσει το υγρό από το Σιφόνι, 
αυτό πρέπει να γίνει με τη χρήση του κόσκινου (sieve) από το Funnel & Sieve  
της ISI.

• Ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων

• 100% αντίστοιχα από ανοξείδωτο ατσάλι 

• 100% σιλικόνη

• BPA ελεύθερη σιλικόνης

• Δύο χρόνια εγγύηση

Austria



accessories  |  αξεσουάρ

Injector Tips
Βελόνες
Item Number |
Αριθμός Τεμαχίου

Material |
Υλικό

Colour |
Χρώμα

Sizes |
Μεγέθη

2718 

Stainless Steel 
Ανοξείδωτο Ατσάλι 

Stainless Steel Polished
Ανοξείδωτο Ατσάλι Γυαλισμένο

Long  | Μακρύ     ∅ 5mm,   ∅ 3mm
Short | Κοντό        ∅ 5mm,   ∅ 3mm

EN

Injector tips are a perfect complement to the creative kitchen, suitable for 
exclusive use with ISI Thermo Whip or ISI Gourmet Whip.

Made of 100% 18/10  stainless steel, they are appropriate for numerous 
applications such as: 

• Filling sweet and savoury foods and hors d’oeuvres 

• Marinating, injecting and bafting meat, poultry and many others for a   
 tender and more juicy flavours

• Special for decorating various plates

ΕΛ

Οι βελόνες της ISI είναι το ιδανικό συμπλήρωμα για τις δημιουργικές 
κουζίνες.

Κατάλληλες για αποκλειστική χρήση με το ISI Thermo Whip ή το ISI Gourmet 
Whip.

Κατασκευασμένες από 100% ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, είναι κατάλληλες 
για αμέτρητες παρασκευές όπως: 

• Για ενέσιμη χορήγηση υγρών και μαρινάρισμα διάφορων τροφίμων και   
 παρασκευασμάτων 

• Για γέμισμα γλυκών και αλμυρών φαγητών, ορεκτικών, κρεάτων,   
 πουλερικών και πολλών άλλων για πιο μαλακές και ζουμερές γεύσεις

• Ειδικές για διακοσμήσεις διαφόρων πιάτων



accessories  |  αξεσουάρ

Stainless Steel Tips
Κορνέ από Ανοξείδωτο Ατσάλι

Item Number |
Αριθμός Τεμαχίου

Material |
Υλικό

Colour |
Χρώμα

2717 

Stainless Steel
Ανοξείδωτο Ατσάλι  

Stainless Steel Polished 
Ανοξείδωτο Ατσάλι Γυαλισμένο 

Item Number |
Αριθμός Τεμαχίου

Material |
Υλικό

Colour |
Χρώμα

2715 

Stainless Steel or Plastic (Polypropylene)
Ανοξείδωτο Ατσάλι ή πλαστικό (Πολυπροπυλενίου)

Adapter and petal piping tip / Stainless Steel 
Square Tip and Rose Tip / Transparent Plastic

Προσαρμογέας και σωληνάκι από Ανοξείδωτο 
Ατσάλι 
Τετράγωνο και τριανταφυλλένιο άκρο από 
διαφανές πλαστικό

EN

ISI Stainless Steel Tips are perfect to present cream, desserts, Espuma, 
sauces, soups and much more.

ΕΛ

Τα Κορνέ της ISI από ανοξείδωτο ατσάλι είναι ιδανικά για παρουσίαση της 
κρέμας, για επιδόρπια, Espumas, σάλτσες, σούπες και πολλά άλλα.

EN

For Filling and Decoration.

The ISI Decoration Tips are ideal for: 

• Making shapes and patterns

• Filling narrow necked serving pieces or presentations

• Decorating all kinds of dishes

ΕΛ

Για Γεμίσματα και Διακόσμηση.

Τα Κορνέ Διακόσμησης της ISI είναι ιδανικά για να: 

• Κάνουν σχήματα και μοτίβα

• Γεμίσματα σε στενά κομμάτια, μερίδες ή διάφορες παρουσιάσεις

• Διακοσμούν όλων των ειδών πιάτα

Decorator Tips
Αξεσουάρ Διακόσμησης

Austria



Funnel & Sieve
Χωνί  με Σήτα

2714 

Stainless Steel
Ανοξείδωτο Ατσάλι 

Stainless Steel Polished
Ανοξείδωτο Ατσάλι Γυαλισμένο

Item Number |
Αριθμός Τεμαχίου

Material  |  Υλικό

Colour  |  Χρώμα

accessories  |  αξεσουάρ

Heat Protection
Θερμική Προστασία από Σιλικόνη

Sizes | Μεγέθη 

Item Number |
Αριθμός Τεμαχίου

Material |
Υλικό

Colour |
Χρώμα

0.5L         1L 

2719         2720 

100% Silicone  |  100% Σιλικόνη

Red  |  Κόκκινο

EN

Silicone sleeve protects hands against burns when using an ISI stainless 
steel bottle for warm applications.

An ISI whipper using the heat protection sleeve can be used in a Bain 
Marie or water bath (max. 75C / 165F).

The heat protection sleeves are available for 0.5L and 1.0L for ISI Gourmet 
Whip only.

• Dishwasher safe

• BPA free

• Three years warranty 

ΕΛ

Μανίκι σιλικόνης που προστατεύει τα χέρια από εγκαύματα κατά τη χρήση ενός 
Σιφονιού ISI από ανοξείδωτο ατσάλι για ζεστές εφαρμογές. 

Ένα Σιφόνι ISI χρησιμοποιώντας το προστατευτικό μανίκι  θερμότητας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε Μπεν - Μαρί ή σε δοχείο με ζεστό νερό (max. 75C/165F).

Τα μανίκια προστασίας  θερμότητας είναι διαθέσιμα για τα Σιφόνια 0.5Λ και 
1.0Λ (ISI Gourmet Whipper) μόνο. 

• Ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων

• Χωρίς BPA

• Τρία χρόνια εγγύηση

EN

Stainless Steel Funnel with Sieve insert.

The generous capacity of the funnel allows for easy preparation.

With a convenient handle, the sieve easily connects and disconnects.

• Perfect for making Espuma as well as straining preparations containing  
 pulp, seeds or kernels

• Funnel (750ml.) made of top quality 18/10 stainless steel

• Sieve 15cm

• Suitable for all ISI Whippers

• Dishwasher safe 

ΕΛ

Χωνί με σήτα κόσκινου από ανοξείδωτο ατσάλι.

Η μεγάλη χωρητικότητα του χωνιού επιτρέπει την εύκολη προετοιμασία.

Με μια άνετη λαβή, το κόσκινο συνδέεται και αποσυνδέεται πολύ εύκολα. 

• Ιδανικά για την κατασκευή Espuma, καθώς και στράγγισμα    
 παρασκευασμάτων που περιέχουν πολτό, σπόρους ή πυρήνες

• Χωνί (750ml.) κατασκευασμένο από κορυφαίας ποιότητας 18/10   
 ανοξείδωτο ατσάλι

• Κόσκινο 15εκ.

• Κατάλληλο για όλα τα Σιφόνια της ISI 

• Ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων



Bravo  Cream 
ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 
Without sugar, its thicker formulation is making the above cream, probably the best in 
the market for mixing with other materials without releasing any water.

The most suitable cream for high temperature.

The art of enjoyment responds, especially designed for hot and cold sauces, soups, 
pasta and many othe creations.

Χωρίς ζάχαρη, παχύρευστη στη δομή της, έχει δυνατό ισχυροποιημένο κράτημα έτσι ώστε 
να διασπάται στην ανάμιξη της με άλλα υλικά, αλλά ούτε να απελευθερώνει νερό. 

Η καταλληλότερη κρέμα για ψηλές θερμοκρασίες, πράγμα που την καθιστά ίσως την 
καλύτερη κρέμα της αγοράς.

Η τέχνη της απόλαυσης ανταποκρίνεται σε αυτό το προϊόν ειδικά κατασκευασμένο για 
σάλτσες, σούπες, μακαρονάδες και κάθε λογής ζεστά ή κρύα παρασκευάσματα.

Master Martini Chef  
ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΡΠΙΩΝ 
Without sugar, with milk taste note. 
Suitable for savoury recipes and cooking preparations.

Χωρίς ζάχαρη, με μια νότα γεύσης γάλακτος. 
Κατάλληλο για αλμυρές συνταγές και παρασκευάσματα μαγειρικής.

Décor Up Cream
ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΛΥΚΙΑ 
With sugar ready to be whipped, suitable for cakes decoration and filling chantilly 
creams preparation, mousse, frozen dessert, praline filling. 

The most important advantage of Décor Up is the great overran up to 3,5Ltr and it can 
be re-whipped. 

Décor Up has a great texture and stability, the whipped cream keeps long life without 
collapsing and synaeresis (liquid loss).

Κρέμα με ζάχαρη έτοιμη για χτύπημα, εύκολη στη χρήση της, με τέλεια απαλή κρεμώδη 
υφή, υπόσχεται να αποτελέσει σταθμό για κάθε δημιουργία στη ζαχαροπλαστική, έχει 
εξαιρετική σταθερότητα και το μεγαλύτερο της πλεονέκτημα είναι ο όγκος που φτάνει τα 
3,5 λίτρα και μπορεί να ξαναχτυπηθεί χωρίς να διαχωρίζεται και να “χάνει” υγρά.

vegetable creams  |  φυτικές κρέμες
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Gioia  Margarine  
Gioia  Μαργαρίνη
The delicious flavour and high quality are the main characteristics that prevents eclectic 
range of margarines Gioia and Gioia Gold

They are suitable for cooking, baking, buttercream, yeast doughs, pastry and all kinds of 
pastries.

Ideal for all culinary preparations such as meats, poultry, fish, pasta, soups, sauces and 
anything else within the range of your imagination.

Η εξαιρετική γεύση και υψηλή ποιότητα είνα τα κύρια χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν 
την εκλεκτή σειρά από μαργαρίνες Gioia και Gioia Gold.

Είναι κατάλληλες για μαγειρική, ζαχαροπλαστική, βουτυρόκρεμες, ζύμες μαγιάς, 
σφολιατοειδή και κάθε είδους αρτοπαρασκευάσματα.

Ιδανική για όλα τα παρασκευάσματα μαγειρικής όπως κρέατα, πουλερικά, ψάρια, ζυμαρικά, 
σούπες, σάλτσες και ό,τι άλλο περιλαμβάνει η γκάμα της φαντασίας σας.

Gioia Gold Margarine
Gioia  Gold Μαργαρίνη
Multi-purpose margarine that provides the same palatability and crispiness as butter, 
while eliminating any difficulty in preparation.

Η μαργαρίνη GIOIA Gold είναι μια πολλαπλών χρήσεων μαργαρίνη που προσφέρει την 
γευστικότητα και ευθριπτότητα του βουτύρου χωρίς καμία δυσκολία στον τρόπο παραγωγής.

Friggitutto Palm Oil
Friggitutto Λάδι 
A double-factionated palm oil with a high smoke point and stability at high temperatures 
that provides golden fried products and high performance. 

Ένα διπλοφιλτραρισμένο φοινικέλαιο με υψηλό δείκτη θερμοκρασίας και σταθερότητα 
σε υψηλές θερμοκρασίες που παρέχει χρυσό χρώμα στο τηγάνισμα σε προϊόντα υψηλής 
εκτέλεσης.

margarines & oils  |  μαργαρίνες & λάδια



Golden Line Dessert
Golden Line Dessert
Is the UHT line of liquid preparations suitable for the production of excellent desserts.

These products are not hydrogenated vegetable fats-based preparations, made with 
high quality raw materials and are extremely easy to be used: a few steps are enough 
in order to get a very fine dessert.

Ideal for bars, restaurants, hotels, resorts, coffee and ice cream shops.

Είναι η γραμμή των UHT υγρών παρασκευασμάτων, κατάλληλων για την παραγωγή 
άριστων επιδορπίων.

Τα προϊόντα αυτά δεν περιλαμβάνουν υδρογονωμένα φυτικά λίπη. Είναι κατασκευασμένα 
με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και είναι εξαιρετικά εύκολο να χρησιμοποιηθούν.

Λίγα βήματα είναι αρκετά για να κατασκευάσετε ένα πολύ καλό επιδόρπιο.

Ιδανικό για μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, θέρετρα, καφετέριες και παγωταρίες.

Caravella Hazelnut & White 
Καραβέλλα Φουντούκι & Άσπρη
Caravella Cream Nocciola is a product to satisfy all market request. Suitable for filling 
rolls, cakes, croissants, biscuits, pancakes, toppings, cold desserts, ice creams and 
many others.

Without hydrogenated vegetable fat, makes these products very popular.

Η Καραβέλα από φουντούκι ή άσπρη είναι ένα προϊόν που ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις 
της αγοράς.

Κατάλληλη για επικάλυψη βουτημάτων, γεμίσεις κέικ, κρουασάν, μπισκότα, τηγανίτες, 
κρύα επιδόρπια και παγωτά.

Η απουσία των υδρογονωμένων φυτικών λιπαρών κάνουν τα προϊόντα αυτά πολύ 
δημοφιλή.

Ariba Dark Chocolate Discs
Μαύρα Κουμπιά Σοκολάτας
Is the line of Master Martini pure chocolate from the finest cocoa suitable food coating 
and decorating.

Αγνή σοκολάτα από τη γραμμή του Master Martini από τα καλύτερα κακάο, κατάλληλη για 
επικάλυψη και διακόσμηση.

preparation & decoration of desserts
παρασκευή & διακόσμηση επιδορπίων
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Maraschino Cherries with Stalks
Κεράσια Μαρασκίνο με Μίσχο
High quality of the finest cherries. Their bright red colour and sweet taste makes them  
ideal for decorating ice creams, sweets, cocktails, mousses, cakes and any other crea-
tions you can imagine.

Βασιλική ποικιλία κερασιού με κύριο χαρακτηριστικό το έντονο χρώμα και τη γλυκιά τους 
γεύση. Ιδανικό για διακοσμήσεις παγωτών, γλυκών, κοκτέιλς, δροσερά μούς, κέικ και 
κάθε λογής δημιουργίες.

Hazelnut Chocolate 
Σοκολάτα με Φουντούκι 
Spreadable Chocolate Cream perfect for filling desserts, cakes and bakery products. 

Κρεμώδης σοκολάτα, ιδανική για την παρασκευή και το γέμισμα διαφόρων επιδορπίων, 
γλυκών και αρτοπαρασκευασμάτων.

Golden Cioc
Ρόφημα Σοκολάτας 
Golden Cioc is a thick and creamy UHT product based on cocoa and chocolate. For an excellent 
hot drinking chocolate, all you have to do is heat it in a chocolate maker or in the microwave 
oven, or use the steam nozzle of a coffee-making machine. 

If poured into a cold drink machine, it becomes a fresh and tasty preparation. 

Golden Cioc can also be used as a topping and in the preparation of tasty sweets and desserts. 

Η Golden Cioc είναι ένα παχύρευστο και κρεμώδες προϊόν UHT με βάση το κακάο και τη 
σοκολάτα. Για ένα εξαιρετικό ζεστό ρόφημα σοκολάτας, απλά το ζεσταίνετε σε έναν κατασκευαστή 
σοκολάτας ή στο φούρνο μικροκυμάτων ή το χτυπάτε στη μηχανή του καφέ.

Μπορείτε να το χρησιμοποιείσετε σε μηχανή για κρύα ροφήματα και αμέσως έχετε ένα φρέσκο και 
γευστικό παρασκεύασμα. 

Η Golden Cioc μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επικάλυψη και στην προετοιμασία νόστιμων 
γλυκών και επιδορπίων. 

Ιδανικό για μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, θέρετρα, καφετέριες και παγωταρίες.

preparation & decoration of desserts
παρασκευή & διακόσμηση επιδορπίων
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Ice Cream Topping
Σιρόπια Παγωτών
They are very special for their natural flavour and their vibrant colours. They have an excellent strength and give a special touch to the final result. 

You can decorate ice creams, crepes, waffles, milkshakes, sweets, and any kind of dessert your imagination can create.

Available flavours: Strawberry, Chocolate, Caramel, Forest Fruits, Amarena Cherry, Tiramisu, Mint, Blumun, Almond, Vanilla, Mango, Pineapple, Bilberry, 
Blueberry, Lemon, Honey, Hazelnut.

Ξεχωρίζουν για την έντονη φυσική τους γεύση και τα ζωηρά τους χρώματα. Έχουν εξαιρετικό κράτημα και δίνουν μια ξεχωριστή νότα στο τελικό αποτέλεσμα. 
Διακοσμoσμούν παγωτά, κρέπες, βάφλες, μίλκσεικ, γλυκά και ό,τι άλλο εκφράζει τη δημιουργική σας φαντασία.

Διαθέσιμες γέυσεις: Φράουλα, Σοκολάτα, Καραμέλα, Φρούτα του Δάσους, Πετροκέρασο, Τιραμισού, Μέντα, Μπλουμούν, Αμύγδαλο, Βανίλια, Μάγκο, Ανανάς, 
Μαύρα & Κόκκινα μούρα, Λεμόνι, Μέλι, Φουντούκι.

ice cream syrups  |  σιρόπια παγωτού

Italy



Fresh Garlic
Φρέσκο Σκόρδο
Fresh cut garlic without preservatives which adds unique taste and flavour to all your 
creations.

Ideal for garlic bread, hot and cold sauces for meat, poultry, seafood and pasta.

Φρέσκο ψιλοκομμένο σκόρδο χωρίς συντηρητικά, που προσθέτει μοναδική γεύση και 
άρωμα στις συνταγές σας. 

Ιδανικό για σκορδόψωμο, ζεστές και κρύες σάλτσες για κρεατικά, πουλερικά, θαλασσινά 
και ζυμαρικά.

Black Olives Kalamon 
Μαύρες Ελιές Καλαμών

garlic & olives  | σκόρδο & ελιές

Greece

Greece



Tossing Pan  |  High 4cm | Ύψος 4εκ 

Item No.  |  Κωδικός

420 
424
428
432

Sizes  |  Μεγέθη 

∅ 20cm
∅ 24cm
∅ 28cm
∅ 32cm

Frying Pan  |   High 5cm | Ύψος 5εκ 

Item No.  |  Κωδικός

520 
524
526
528 
532

Sizes  |  Μεγέθη 

20cm
24cm
26cm
28cm
32cm

Braise  Pan  |  High 7cm | Ύψος 7εκ

Item No.  |  Κωδικός

720 
724
726
728
732

Sizes  |  Μεγέθη 

∅ 20cm 
∅ 24cm
∅ 26cm
∅ 28cm
∅ 32cm

Square Pan BBQ  |   High 5cm | Ύψος 5εκ

Item No.  |  Κωδικός
E285 BBQ

Sizes  |  Μεγέθη 
28X28cm

Fish Pan BBQ  |   High 5cm | Ύψος 5εκ

Item No.  |  Κωδικός
3524 BBQ

Sizes  |  Μεγέθη 
35X24cm

Square Pan 1 Handle  |   
Item No.  |  Κωδικός

E267 
E267 G
E269 GS
E287 GS

Sizes  |  Μεγέθη 

26X26 
26X26
26X26 
28X28

Hight  | Ύψος

7cm
7cm 
9cm
7cm

kitchenware  |  μαγειρικά σκεύη



Wok  |   
Item No.  |  Κωδικός

1126S 
1032S
1128S
1132S

Sizes  |  Μεγέθη 

∅ 26cm
∅ 32cm 
∅ 28cm
∅ 32cm

Hight  | Ύψος

9cm
10cm
11cm
11cm

Square Pan 2 Handles  |
Item No. |  Κωδικός

1126S 
1032S
1128S
1132S

Sizes  |  Μεγέθη 

∅ 26cm
∅ 32cm 
∅ 28cm
∅ 32cm

Hight  | Ύψος

9cm
10cm
11cm
11cm

Pot |
Item No.  |  Κωδικός
716 
920 
924
926
928
1632
2132

Sizes  |  Μεγέθη 

∅ 16cm
∅ 20cm 
∅ 24cm
∅ 26cm
∅ 28cm
∅ 32cm
∅ 32cm

Hight  | Ύψος

8.5cm
12cm
14cm
15cm
16cm
16cm
21cm

Casserole |   
Item No.  |  Κωδικός

1020 
1024
1228
1232

Sizes  |  Μεγέθη 

∅ 20cm
∅ 24cm 
∅ 28cm
∅ 32cm

Hight  | Ύψος

11cm
11cm
12cm
12cm

Sizes  |  Μεγέθη 

32cm X 22cm 
43.5cm X 24.5cm

Roasting Dish Lid |   
Item No.  |  Κωδικός

13222 
64228

Hight  | Ύψος

- 
5.5cm

Roasting Dish with Spout |   
Item No.  |  Κωδικός

3222 

Sizes  |  Μεγέθη 

32cm X 22cm 

Hight  | Ύψος

12cm

kitchenware  |  μαγειρικά σκεύη



Waterless Cooking Set  |   
Item No.  |  Κωδικός

1220 - Set 
1424 - Set 

1424 - Set 

Sizes  |  Μεγέθη 

∅ 20cm 
∅ 24cm

33cm X 26cm (oval)

Hight  | Ύψος

12cm
14cm

12cm

Pressure Cooker Set  |   
Item No.  |  Κωδικός

822SK - Set 
922SK - Set
1822SK - Set 
924SK - Set 
194SK - Set 

Sizes  |  Μεγέθη 

∅ 22cm 
∅ 22cm
∅ 22cm
∅ 24cm
∅ 24cm

Hight  | Ύψος

10cm
14cm
18cm
14cm 
19cm

Hight  | Ύψος
9cm

Universal Roasting Dish  |
Item No.  |  Κωδικός
93824

Sizes  |  Μεγέθη 
38X24

Hight  | Ύψος
5.5cm

Gastronorm  |
Item No.  |  Κωδικός
55333 GGS

Sizes  |  Μεγέθη 
53cm X 33cm

Hight  | Ύψος
10cm

Gastronorm  |
Item No.  |  Κωδικός
105333-G

Sizes  |  Μεγέθη 
53cm X 33cm

Baking Tray |
Item No.  |  Κωδικός
5333-BBL-1

Sizes  |  Μεγέθη 
53cm X 33cm (perforated)

kitchenware  |  μαγειρικά σκεύη


