Κατάλογος Προϊόντων

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Το ημερολόγιο έγραφε 1985. Ο Γιάννης Στεφανάκης,
ένας αυτοδημιούργητος Έλληνας επιχειρηματίας, στήνει με
περιορισμένα μέσα, αλλά με περίσσεια όρεξη και αγάπη γι΄αυτό
που παράγει, το δικό του εργαστήρι παραγωγής ντόνατς στην Αθήνα.
Η αδιάκοπη, καθημερινή και συνεχής φροντίδα του για
το αποτέλεσμα, η παρακολούθηση της παραγωγής βήμα
προς βήμα, η χρήση άριστων υλικών, η αυστηρή επιλογή
προσωπικού και συνεργατών, αποτελούν από τη πρώτη στιγμή
τον αδιαπραγμάτευτο παράγοντα και τη «συνταγή» της επιτυχίας
της Super Donuts και οδηγούν μέσα σε λίγα χρόνια στη ραγδαία
ανάπτυξη της πελατείας της.
Πολύ σύντομα η Super Donuts εδραιώνει τη φήμη της για τα
ποιοτικά της προϊόντα και δημιουργεί τη δική της μοναδική και
σταθερή «παράδοση» του ντόνατς στην Ελλάδα.
Με προσήλωση στις ανάγκες του πελάτη, η Super Donuts
επιμένει στην ποιότητα και την καινοτομία, προωθεί την εισαγωγή
νέων επιτυχημένων προϊόντων, ενώ φροντίζει με συνεχείς ελέγχους
για την άριστη ποιότητα παραγωγής, αποφεύγοντας ηθελημένα την
εμπλοκή της με το λιανικό εμπόριο.
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ
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Στις εγκαταστά
εργαστήρια
3 εξειδικευμένα

Το 1997 η εταιρία Super Donuts εισάγει στην παραγωγή της τα γνωστά πλέον
σε όλους μας προϊόντα της ζαχαροπλαστικής. Επιπλέον, το 2000 εισέρχεται και
στον χώρο των σιροπιαστών γλυκών, με συνταγές που εκπλήσσουν για την ποιότητά τους, παράγοντας προϊόντα εφάμιλλα των γνωστότερων ζαχαροπλαστείων
του είδους.
Σήμερα η εταιρία Super Donuts έχει καταστεί κυρίαρχος στην εγχώρια αγορά,
διαθέτοντας το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής ντόνατς και ειδών		
ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα.

Στα 1.500 τ.μ. των σύγχρονων εγκαταστάσεών μας και λειτουργώντας με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές (πιστοποιητικά HACCP και
ISO), παράγουμε καθημερινά πάνω από 50.000 τεμάχια φρέσκου
προϊόντος, πάντοτε με σταθερή προσήλωση στα υψηλά standards και
χωρίς καμία «έκπτωση» στην ποιότητα. Έχοντας πρώτοι εισαγάγει το
σύστημα της καθημερινής, απευθείας, επικοινωνίας μας με το δίκτυο
των 2.100 και πλέον πελατών μας, εγγυόμαστε επί 365 ημέρες το
χρόνο αυθημερόν παράδοση των φρέσκων προϊόντων μας (εντός
12 ωρών), πάντοτε υπό τον αυστηρό μας έλεγχο και ευθύνη. 		
Τούτο επιτυγχάνεται με έναν ιδιόκτητο στόλο 25 φορτηγών αυτοκινήτων, τα οποία καλύπτουν καθημερινά πάνω από 5.500 χλμ., με
αποτέλεσμα τα προϊόντα μας να φθάνουν στους πελάτες μας και στον
τελικό καταναλωτή πάντοτε ολόφρεσκα και στην άριστη ποιότητα που
μας χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.
Έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η παραγωγή της Super Donuts
υπερέβη τα χρόνια αυτά σε ποσότητες κάθε άλλη επιχείρηση του είδους.
Επιβράβευση των προσπαθειών μας αποτελούν τα διψήφια ποσοστά ανάπτυξης της εταιρίας
Super Donuts όλα αυτά τα χρόνια, εξασφαλίζοντας παράλληλα εργασία σε 75 οικογένειες και
εισόδημα σε τουλάχιστον 50 ακόμη επιχειρήσεις-προμηθευτές μας, αλλά και σταθερή ανάπτυξη
στο δίκτυο των πελατών μας.
Γι΄αυτό όμως που πάνω απ΄όλα είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι είναι ότι η Super Donuts 		
εξασφαλίζει για περισσότερα από 30 χρόνια στους μικρούς και μεγάλους πελάτες μας ένα
άριστο προϊόν, με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής:
Τη γεύση του ντόνατς, της «λιχουδιάς» που όλοι αγαπήσαμε από τα παιδικά μας χρόνια
και μας συντροφεύει στις πιο «γλυκές» στιγμές μας.
Τιμώντας τα 30 χρόνια της σχέσης της με τον πελάτη, η Super Donuts απορροφά το σύνολο της
αύξησης του ΦΠΑ στα προϊόντα της, θέλοντας έτσι να μοιραστεί ένα μερίδιο της επιτυχίας της με
όλους αυτούς που τη στηρίζουν και την επιβραβεύουν όλα αυτά τα χρόνια με την προτίμησή τους.
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Donuts

Γλυκά Ατομικά
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Εκλαίρ

με γέμιση πραλίνα φουντουκιού.

Γλυκά Ατομικά

Πατούσα

με γέμιση σταφίδες

ΝΤΟΝΑΤΣ

Κανέλα

1

Νεγρίνο

Μήλο

Τετράγωνο Σοκολάτα

Λεμόνι

με γέμιση πραλίνα φουντουκιού.

Καρδιά Σοκολάτα
με επικάλυψη σοκολάτα.

με επικάλυψη σοκολάτα.

Μαρμελάδα

με γέμιση μαρμελάδας Βερύκοκο.
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Γλυκά Ατομικά

Τετράγωνο Ψωμάκι
για Τοστ

Ντόνατς Λο

(Πιροσκί)

Στρογγυλό Ψωμάκι
για Hamburger

“

υκάνικο

Από το 1985 η Super Donuts
μας προσφέρει την λιχουδιά
των παιδικών μας χρόνων και
μας συντροφεύει στις πιο
γλυκές στιγμές μας
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Ντόνατς Πατάτα

“

Παράγουμε και διανέμουμε καθημερινά
πάνω από 50.000 τεμάχια φρέσκου
προϊόντος σε όλη την Ελλάδα.

“

“

Αλμυρά Ατομικά
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ΝΤΟΝΑΤΣ

Γλυκά Μεσαίου Μεγέθους

Ring ζάχαρη

Ring με επικάλυψη

Σοκολάτα Ολλανδίας

Συσκευασία: 12 Τμχ.

Συσκευασία: 12 Τμχ.

Ring με επικάλυψη λευκής

Σοκολάτας Ολλανδίας
Συσκευασία: 12 Τμχ.

με γέμιση

Πραλίνα Φουντουκιού

Συσκευασία: 12 Τμχ.

1

με γέμιση

με γέμιση

Κρέμα Bavaria

Συσκευασία: 12 Τμχ.

Λεμόνι

Συσκευασία: 12 Τμχ.

με γέμιση

Βατόμουρο

Συσκευασία: 12 Τμχ.
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ΝΤΟΝΑΤΣ

Γλυκά Κιλού(Mini)

με γέμιση

Κρέμα Bavaria

Συσκευασία: 2 κιλών.

με γέμιση

Κρέμα Λεμόνι

Συσκευασία: 2 κιλών.

με γέμιση

Βατόμουρο

Συσκευασία: 2 κιλών.

Πραλίνα.
ιού
φουντουκ : 2 κιλών.

με γέμιση

ία
Συσκευασ

Ring ζάχαρη
Συσκευασία: 2 κιλών.
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Αλμυρά Κιλού(Mini)

Αλμυρά Κιλού(Mini)

Μίνι Ντόνατς
με Πατάτα
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κευασία: 2

Συσκευασία: 2 κιλών.

Συσ

Μίνι Ντόνατς
με Ζαμπόν - Τυρί
Συσκευασία: 2 κιλών.

1

Μίνι Ντόνατς
με λευκό Τυρί (Έδεσμα)
Συσκευασία: 2 κιλών.

Μίνι Ντόνατς
με Μπιφτέκι
Συσκευασία: 2 κιλών.

Μίνι Ντόνατς
με Μπέικον - Τυρί
Συσκευασία: 2 κιλών.
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Cronuts
19

Cronuts

Cronuts

με γέμιση

Πραλίνα Φουντουκιού

με γέμιση

Bueno

Cronuts

με γέμιση Bavarian

2

με γέμιση Φράουλα
με γέμιση Λεμόνι
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Νικόλαος Σαμπάνης
Pastry Chef
Ζαχαροπλαστικής STEFANAKIS
«Στα 40 χρόνια που εργάζομαι, μόνο στη
Super Donuts μπόρεσα εδώ και 15 χρόνια να
συνδυάσω την τέχνη και το μεράκι μου με τις
ποιοτικές πρώτες ύλες, το ιδανικό περιβάλλον
και τις άριστες συνθήκες λειτουργίας και να
αισθανθώ έτσι κι εγώ τη γεύση της επιτυχίας».

Ζαχαροπλαστική

Γλυκά με το Τεμάχιο

Συσκευασία: ανά τεμάχιο

κό)

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

μι
Κωκ (Ατο

3

Συσκευασία: Δίσκος 10 τμχ.

Μιλφέιγ με Άχνη

Συσκευασία: Δίσκος 10 τμχ.

Μιλφέιγ με Καραμέλα

Κορνέ

Συσκευασία: Δίσκος με 5τμχ. & 10τμχ.
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Γλυκά με το τεμάχιο

Γλυκά με το τεμάχιο

Συσκευασία:
Δίσκος 10τμχ.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
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Γεύσεις: 1) Ανάμεικτο, 			
2)Κεράσι, 3) Μήλο,
4) Δαμάσκηνο, 			
5) Κεράσι-Μήλο,
6) Κεράσι-Δαμάσκηνο,
7) Δαμάσκηνο-Μήλο

Συσκευασία: ανα τεμάχιο

Σταφιδοκέικ

Coffee Cake Σοκολάτα
Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Κέικ Ντόμινο

Coffee Cake Κανέλα
Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Συσκευασία Ατομικό μπολάκι

Μουσταλευριά
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Γλυκά Κιλού

Γλυκά Κιλού

Συσκευασία: 2kg
Συσκευασία: 1kg & 2kg

Μιλφεδάκι

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Κοκάκι

3

Συσκευασία: 2.5kg

Νεγράκι

Συσκευασία:1kg

Σουδάκι Καραμέλας

Συσκευασία: 1kg

Εκλαιράκι

Συσκευασία: 1kg

Κορνεδάκι
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Γλυκά Κιλού

Συσκευασία: 1.5kg

Συσκευασία: 2kg

Ταρτάκι με Γκανάζ Σοκολάτας

Μηλοπιτάκι

Συσκευασία: 1.5kg

Συσκευασία: 2kg

Ταρτάκι Φρουί-Γλασέ

Ταρτάκι με Κεράσι

3

Mix Φρούτων

“
Συσκευασία: 1.5kg

Ταρτάκι Καραμέλα

Το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής
donuts και ειδών ζαχαροπλαστικής
στην Ελλάδα

“

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Γλυκά Κιλού
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Γλυκά Εποχιακά

Γλυκά Εποχιακά

Συσκευασία Ατομικό μπολάκι

Συσκευασία: 3kg

Συσκευασία: 5kg & 10kg

Ατομικός Χαλβάς
Σιμιγδαλένιος

ονο Κιλού

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ρ
Μελομακά

Κουραμπιές Κιλού

“

με Βούτυρο Γάλακτος και Αμύγδαλα

Επικοινωνούμε καθημερινά με
το δίκτυο των πελατών μας
παραδίδοντας κάθε μέρα φρέσκο
προϊόν 365 μέρες το χρόνο

“

3

Συσκευασία: 4kg

Σκαλτσούνι Νηστίσιμο Κιλού

Συσκευασία: 2.5kg

Νηστίσιμο Κερασοπιτάκι

Συσκευασία: 2.5kg

Νηστίσιμο Μηλοπιτάκι
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Ραφαήλ
Γκουτενιάν
Pastry Chef
Σιροπιαστών
STEFANAKIS

«Έχοντας μεγαλώσει στην Κων/πολη, εδώ βρήκα το κατάλληλο περιβάλλον για να συνεχίσω να
δημιουργώ αυτά που έμαθα. Με έναν πραγματικά
ιδανικό συνδυασμό άριστων υλικών και τεχνογνωσίας, στη Super Donuts δημιουργούνται προϊόντα
με πραγματικό «άρωμα Ανατολής», που τιμούν την
παράδοση της αυθεντικής πολίτικης συνταγής.»

Σιροπιαστά

Γλυκά Ανατολής Ατομικά

Γλυκά Ανατολής Ατομικά

Μπακλαβάς

ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ

Cpet 12 τεμ.

Δίσκος 16 τεμ.

Συσκευασία δώρου σε ταψάκι αλουμινίου

Σάμαλι

με Μαστίχ
α Χίου

Τρίγωνο Πανοράματος

Κανταΐφι
Cpet 12 τεμ.

Δίσκος 10 τεμ.

Συσκευασία δώρου σε ταψάκι αλουμινίου

“

Γαλακτομπούρεκο

Συσκευασία δώρου σε ταψάκι αλουμινίου

“

4

Η επιτυχία δεν χαρίζεται σε κανένα, αλλά
κερδίζεται με την προσήλωση στο στόχο
και την καθημερινή αγωνία για το τελικό
αποτέλεσμα

Cpet 12 τεμ.
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Γλυκά Ανατολής Κιλού

“

Συσκευασία δώρου
σε ταψάκι αλουμινίου

Μπακλαβαδάκι κοφτό
Συσκευασία δώρου
σε πήλινο

Kάθε νέο προϊόν μας
πριν βγει στην αγορά
ελέγχεται ποιοτικά
και είναι αποτέλεσμα
ατελείωτων δοκιμών

“

Σαραϊγλί

Γλυκά Ανατολής Κιλού

Cpet 2 Κιλών
Cpet 500 gr.

Συσκευασία δώρου
σε ταψάκι αλουμινίου

Φωλίτσα Φουντούκι

ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ

Συσκευασία δώρου
σε πήλινο

Cpet 500 gr.

Συσκευασία δώρου
σε ταψάκι αλουμινίου

Cpet 2 Κιλών

Συσκευασία δώρου
σε πήλινο

Cpet 2 Κιλών
Cpet 500 gr.

Συσκευασία δώρου
σε ταψάκι αλουμινίου

Κανταϊφάκι

4

Συσκευασία δώρου
σε πήλινο

Συσκευασία δώρου
σε ταψάκι αλουμινίου

Χανούμ Σοκολάτα

Συσκευασία δώρου
σε πήλινο

Cpet 2 Κιλών

Cpet 500 gr.

Cpet 2 Κιλών
Cpet 500 gr.
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Γλυκά Ανατολής Κιλού

Γλυκά Ανατολής Κιλού

ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ

Συσκευασία δώρου
σε ταψάκι αλουμινίου

Φωλίτσα με Καρύδι

Συσκευασία δώρου
σε ταψάκι αλουμινίου

Συσκευασία δώρου
σε πήλινο

Cpet 2 Κιλών

Φρούτα

(Βερύκοκο - Δαμάσκηνο)

Συσκευασία δώρου
σε πήλινο

Cpet 2 Κιλών
Cpet 500 gr.

Cpet 500 gr.

Συσκευασία δώρου
σε ταψάκι αλουμινίου

Φωλίτσα με Σοκολάτα

Συσκευασία δώρου
σε ταψάκι αλουμινίου

Συσκευασία δώρου
σε πήλινο

Μαντηλάκι

Συσκευασία δώρου
σε πήλινο

με γέμιση Αμύγδαλο

Cpet 2 Κιλών

Cpet 2 Κιλών

Cpet 500 gr.

Cpet 500 gr.

Συσκευασία δώρου
σε ταψάκι αλουμινίου

Γιαννιώτικο

4

Κεντηματάκι
Συσκευασία δώρου
σε πήλινο

Cpet 2 Κιλών
Cpet 500 gr.

Cpet 1200 gr.
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Γλυκά Ανατολής Κιλού
ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ

Κρουασανάκι Σιροπιασμένο
με πολίτικη γέμιση σοκολάτας

Δίσκος 3000 gr

Κουρκουμπίνι

2500gr

Τριγωνάκι
Πανοράματος

4

Δίσκος 2000 gr
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SUPER DONUTS ΕΠΕ
Σμολένσκυ & Γούναρη 70, TK:18233 Ρέντης
τηλ./ fax : 210 42 51 210 - 211,
210 42 51 434 - 435
www.superdonuts.com.gr

