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Ροδούλα

Οι συνταγές της

Το όνοµα Ροδούλα ταυτίζεται µε την καινοτοµία, την ποιότητα,
και τη γεύση, κάνοντας µια επιτυχηµένη πορεία, κερδίζοντας
την εκτίµηση του καταναλωτή, µε τα προϊόντα της.

Η Ροδούλα θέλει η κάθε µέρα να είναι διαφορετική, γεµάτη 
γεύσεις, µυρωδιές και εικόνες. 

Μια ωραία ιστορία κρύβεται πίσω από κάθε παραδοσιακή ή 
σύγχρονη συνταγή που έκαναν οι νοικοκυρές σε κάθε γωνιά 
της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά του τόπου µας.

Οι όµορφες αυτές ιστορίες έχουν αρώµατα, αγάπη, αγνά 
αισθήµατα, φροντίδα και έναν τρόπο ζωής ξεχωριστό, που 
αγγίζουν την ψυχή όλων µας!

∆ηµιουργώντας για εσάς µια ποικιλία από αλµυρές και γλυκές 
απολαύσεις, βουτηγµένες στην παράδοση µε πινελιές από 
σύγχρονες γεύσεις, ζωγραφίζοντας το τραπέζι σας, µε τις
πιο έντονες αναµνήσεις. 

Τα προϊόντα είναι βραβευµένα µε το βραβείο Ανώτερης 
Ποιότητας και Γεύσης, από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Γεύσης 
και Ποιότητας, iTQi, στις Βρυξέλλες, ο οποίος είναι ο 
ηγετικός ανεξάρτητος οργανισµός, βασισµένος σε Σεφ και 
Γευσιγνώστες.

Η πατσαβουρόπιτα Vegan έχει πάρει βραβείο καινοτοµίας 
FABI στην Αµερική ως η 1η Vegan πίτα µε φυτικό τυρί.

Η πατσαβουρόπιτα είναι Ελληνική
παραδοσιακή πίτα µε καταγωγή
από την Ήπειρο. Εχει αφράτο,

χειροποίητο κρατσανιστό φύλλο,
ακανόνιστα τοποθετηµένο,
που δηµιουργεί κενά αέρος

στην πίτα έτσι ώστε τα µυρωδικά,
τα αρώµατα, µαζι µε την γέµιση,

να σας ταξιδέψουν από την πρώτη
µπουκιά σε µια άλλη εποχή! 

Μέσα στο πέρασµα των χρόνων οι συνταγές µας 
εξελίσσονται, τα συστατικά εµπλουτίζονται και οι γεύσεις 
ολοκληρώνονται.

Οι αξίες µας, όµως, για να σας προσφέρουµε τα πιο 
αγνά υλικά του τόπου µας, µαζί µε τις πιο τραγανές, 
αφράτες και λαχταριστές ζύµες µας, παραµένουν 
σταθερές.

Η Ροδούλα αγαπά την µαγειρική, ψάχνει, βρίσκει,
δοκιµάζει και προτείνει.  Έµπνευση της, τα ταξίδια
στην ελληνική γη, επιλέγοντας ιδιαίτερους γευστικούς
συνδυασµούς.
Tα τελευταία 20 χρόνια αναζητάει να βρει
τα γευστικά διαµάντια του µαγικού αυτού τόπου
µε µοναδικό σκοπό να τα µοιραστεί µαζί σας!  

Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες...
από την ελληνική φύση... 
Με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο...
Χωρίς συντηρητικά...

νοσταλγία για γέυσεις...
ποιότητα υλικών...
άρτια τεχνική...
...γεύσου το ταλέντο της!

Πατσαβουρόπιτα Μυτιλήνης
µε κασέρι και κεφαλοτύρι

Πατσαβουρόπιτα Μυτιλήνης
µε κασέρι και κεφαλοτύρι

Η Ροδούλα είναι
κοµµάτι της ζωής µας

Γιατί η ζωή µας είναι στιγµές
και η Ροδούλα ξέρει να τις γεµίζει
µε γεύση και απόλαυση!

Η Ροδούλα ξετυλίγει
όλο της το ταλέντο
στο να προσφέρει µε πάθος
και αγάπη όλα της τα προϊόντα!



Πατσαβουρόπιτα Νάξου
µε γραβιέρα και φέτα
Φουρνίστε µοναδικές νοστιµιές µέσα στο τραγανό
πατσαβουροφύλλο της Ροδούλας!
Η εκλεκτή γραβιέρα, µε την ιδιαίτερη υφή της, µαζί µε
την παραδοσιακή Ελληνική αιγοπρόβεια φέτα, βγάζουν
από τον φούρνο σας την πιο νόστιµη πατσαβουρόπιτα Νάξου!

(16 κοµµάτια) 

(16 κοµµάτια) (16 κοµµάτια) (12 κοµµάτια) 

(16 κοµµάτια) (16 κοµµάτια) 
(16 κοµµάτια) 

71.1090 | 900g/συσκ | 7τεµ./κιβ | 64κιβ./παλ

Πατσαβουρόπιτα Κρήτης
µε φρέσκο σπανάκι, χόρτα, µυζήθρα & φέτα
Όλα τα πολύτιµα συστατικά και  τα αρώµατα της Κρήτης
τυλιγµένα σε πατσαβουρόφυλλο. 
Με φρέσκο σπανάκι, αρωµατικά  χόρτα, ελαφριά
χωριάτικη µυζήθρα και φέτα, µαζί µε το extra παρθένο
ελαιόλαδο, σας  προσφέρουν καθηµερινά όλο τον πλούτο
της γης µας, διατηρώντας τις πραγµατικές αξίες
και τις παραδόσεις µας!

71.0737 | 900g/συσκ | 7τεµ./κιβ | 64κιβ./παλ

Πατσαβουρόπιτα Σαντορίνης
µε ντοµατάκια, φέτα και ελιά
Απολαύστε τα συστατικά της Μεσογειακής διατροφής
σε µια πίτα!
Τα πιο γνωστά, ζουµερά ντοµατάκια συνάντησαν
την παραδοσιακή αιγοπρόβεια φέτα, τον καρπό
της ελιάς Καλαµών και µε προσθήκη extra παρθένου
ελαιόλαδου, δηµιούργησαν την πιο ¨Χωριάτικη¨
γέµιση της Ελλάδας.
Είναι η πατσαβουρόπιτα Σαντορίνης!

71.0941 | 900g/συσκ | 7τεµ./κιβ | 64κιβ./παλ

Πατσαβουρόπιτα Ελασσόνας
µε γιαούρτι, φέτα και µυζήθρα
Η Ροδούλα τύλιξε στο φύλλο της όλη µας την παράδοση,
διαλέγοντας για εσάς τα πιο εκλεκτά τυριά και γιαούρτι
από επιλεγµένους παραγωγούς, δηµιουργόντας την πιο λευκή
λαχταριστή και πλούσια  γέµιση που βρήκατε ποτέ µέσα σε πίτα.
Φουρνιστέ τη και γευτείτε όλη τη νοστιµιά του τόπου µας!

71.1033 | 900g/συσκ | 7τεµ./κιβ | 64κιβ./παλ

Πατσαβουρόπιτες Πατσαβουρόπιτες

Πατσαβουρόπιτα Μυτιλήνης
µε κασέρι και κεφαλοτύρι

71.1181 | 900g/συσκ | 7τεµ./κιβ | 64κιβ./παλ
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Πατσαβουρόπιτα
Μοναστηριακή Χορτόπιτα
µε φρέσκο σπανάκι χόρτα και µυρωδικά
Κριτσανιστή Πατσαβουρόπιτα µε πατσαβουρόφυλλο,
ανοιγµένο µε µεράκι κι αγάπη.
Γεµιστό µε φρέσκο σπανάκι, µαζί µε χόρτα και µυρωδικά
από τη ελληνική φύση.
Τέλεια επιλογή για χορτοφάγους αλλά και για όσους νηστεύουν!

71.1184 | 900g/συσκ | 7τεµ./κιβ | 64κιβ./παλ

71.1140 | 650g/συσκ | 10τεµ./κιβ | 54κιβ./παλ

Πατσαβουρόπιτα Vegan
χωρίς γαλακτοκοµικά, χωρίς λακτόζη
Σε µια εποχή που οι διατροφικές µας συνήθειες αλλάζουν,
ζυµώσαµε για εσάς την πιο παραδοσιακή σας συνήθεια!
Η πατσαβουρόπιτα Vegan ήρθε για να καλύψει την πιο
παιδική ανάµνηση, στην πιο σύγχρονη εκδοχή της.
Χωρίς γαλακτοκοµικά, λακτόζη και ζωικά προϊόντα
διατηρήσαµε όλα τα αγνά αρώµατα και τη γεύση του τόπου µας.
Ζυµώνουµε για εσάς τις νέες σας συνήθειες!

Όλα τα αρώµατα της Μυτιλήνης και η αγάπη που βάζει
η Ροδούλα στις ζύµες της βγαίνουν από τον φούρνο σας
για το οικογενειακό τραπέζι!
Η απαλή και γεµάτη γεύση από κασέρι και το κεφαλοτύρι,
µέσα στο αγνό και τραγανό πατσαβουροφύλλο της Ροδούλας,
δηµιούργησε τη πιο νόστιµη πατσαβουρόπιτα Μυτιλήνης!



Μπουγάτσα

Πατσαβουροπιτάκια

Πλούσια γεύση από εκλεκτή γραβιέρα, µαζί µε
παραδοσιακή ελληνική φέτα και τα δύο ενωµένα
και τυλιγµένα στο τραγανό πατσαβουρόφυλλο
της Ροδούλας. Μυρωδιές που θα ξεχυθούν
στο σπίτι σας, γεµίζοντας το οικογενειακό
σας τραπέζι µε τις παραδόσεις του τόπου µας!

Κλασικό! Ξεχωριστό! Μοναδικό! Πεντανόστιµο!
Εκλεκτό λουκάνικο, µαζί µε απαλή αυθεντική σως
µε ελληνικά αρώµατα, κάνουν τη διαφορά,
δηµιουργούν εντύπωση και κερδίζουν ξεχωριστή
θέση στο τραπέζι σας.

Ξεχωριστές µπουκίτσες, ο τέλειος συνδυασµός!
Φέτα-µυζήθρα-µέλι-σουσάµι!
Κλασική ελληνική γεύση, υγιεινό & απολαυστικό!

Μπουγατσίνα
µε γάλα και βανίλια Μαδαγασκάρης
Η αυθεντική µπουγάτσα Θεσσαλονίκης, µε το παραδοσιακό φύλλο αέρος
και γέµιση βελούδινης κρέµας, φτιαγµένη από φρέσκο γάλα
και αρωµατισµένη µε βανίλια Μαδαγασκάρης, έχει τώρα το δικό της όνοµα!
Είναι η Μπουγατσίνα και ήρθε να σας αποπλανήσει!
Γιατί στην Ροδούλα η σωστή γεύση έχει πάντα το δικό της όνοµα!

71.0715 | 800g/συσκ | 9τεµ./κιβ | 70κιβ./παλ

Πατσαβουροπιτάκια Νάξου
µε γραβιέρα και φέτα

71.0996 | 650g/συσκ | 10τεµ./κιβ | 63κιβ./παλ

Πατσαβουροπιτάκια Μυκόνου
µε λουκάνικο και sauce

71.1227 | 650g/συσκ | 10τεµ./κιβ | 63κιβ./παλ
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Πατσαβουροπιτάκια Ανωγείων
µε φέτα, µυζήθρα, µέλι και σουσάµι

71.1226 | 650g/συσκ | 10τεµ./κιβ | 63κιβ./παλ

επιθυµία για κάτι διαφορετικό...
πάθος για απόλαυση...
συνδυασµός χρωµάτων και γεύσεων...
...γεύσου το ταλέντο της!

Πατσαβουροπιτάκια Ανωγείων
µε φέτα, µυζήθρα, µέλι και σουσάµι Πατσαβουροπιτάκια Ανωγείων
µε φέτα, µυζήθρα, µέλι και σουσάµι 

Απολαυστικές γεύσεις τυλιγµένες σε αγνό πατσαβουρόφυλλο.
Γευτείτε όλη την κληρονοµιά του τόπου µας, σε µια γευστική και τραγανή 
µπουκιά.

Η Ροδούλα θέλει η κάθε µέρα να είναι διαφορετική, γεµάτη στιγµές
και αναµνήσεις. Η κάθε ώρα να είναι γεµάτη µε χαρές, γέλια και φωνές!

Σας ετοίµασε λοιπόν, για κάθε µέρα και για όλες τις ώρες, µοναδικές, 
νόστιµες µπουκίτσες, τα πατσαβουροπιτάκια.

Ανακαλύψτε τρεις µοναδικές απολαυστικές γεύσεις σε µπουκίτσες!
 

∆ηµιουργίες εµπνευσµένες από παραδοσιακές και τοπικές συνταγές, 
σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων στην Ελλάδα.

Πρωτοποριακές και artisanal τεχνικές, συνδυασµός γεύσεων και 
χρωµάτων! 

Σωστές αναλογίες και έξυπνες επιλογές υλικών σε πλούσια ποικιλία 
γεύσεων! Ιδιαίτερες ξεχωριστές προτάσεις!

Φουρνίστε νόστιµες χωριάτικες µπουκίτσες και δώστε χαρά και µοναδική 
γεύση στις ιδιαίτερες και καθηµερινές στιγµές σας, στα αγαπηµένα σας 
πρόσωπα!




