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Η εταιρία ελληνικóς καρπóς ιδρύθηκε το 2004 ως επιχείρηση ξηρών καρπών και επεξεργασίας φιστικιού. Ξεκινώ-
ντας την καλλιέργεια του φιστικιού στον νομο Σερρών, η παραγωγή ήταν λιγότερο από 100 στρέμματα και μέσω του 
προγράμματος συμβολαιακής γεωργίας και σε συνεργασία με την τράπεζα, η φετινή παραγωγή είναι κοντά στα 15000 
στρέμματα.

Η ελληνικóς καρπóς είναι μια σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας φιστικιού & παραγωγής φιστικοβούτυρου. Είναι μία 
επιχείρηση που συνεχώς αναπτύσσει την γκάμα των προϊόντων της. Η παραγωγική δυνατότητα της εταιρίας μας 
είναι 4000 βάζα και 4 τόνοι φιστικοβούτυρο ημερησίως. Τα προϊόντα μας εξάγονται σε 12 χώρες (Μπαχρέιν, ΗΠΑ, 
Γερμανία, Πολωνία κ.α.) και διανέμονται σε πάνω από 2000 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλα super 
market και σε delicatessen. Μέσω επιλεγμένων αντιπροσώπων στην Αθηνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Χανιά ή απευθείας 
από την εταιρία μας.

Με καθετοποιημένη παραγωγή από το χωράφι μέχρι το ράφι, η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει: 
• φιστικοβούτυρο | 7 κωδικοί 
 100%, βούτυρο φιστικιού με μέλι, με πραλίνα φιστικιού, με κομμάτια φιστικιού, με καραμέλα, με χαρούπι και με 
 33g φυτικής πρωτείνης
• μπάρες φιστικοβούτυρου | 3 κωδικοί 
 με φιστικοβούτυρο, με φιστικοβούτυρο και φρούτα του δάσους, με φιστικοβούτυρο, σοκολάτα και καρύδα
• παστέλι | 2 κωδικοί 
 με φιστίκι & φιστικοβούτυρο, με φιστίκι, σουσάμι & μέλι
• ταχίνι | 5 κωδικοί 
 ταχίνι λευκό, ολικής, κακάο και με φιστικοβούτυρο
• αλείμματα ξηρών καρπών | 5 κωδικοί 
 άλειμμα κελυφωτών φιστικιών, αμυγδάλου, κάσιους, φουντουκιού και φουντουκιού με σοκολάτα
• και το ΝΕΟ μας προϊόν: peanutbutter bites 
 μπουκίτσες γκοφρέτας με κρέμα φιστικοβούτυρου 

Τα προϊόντα μας έχουν βραβευτεί σε διεθνείς διαγωνισμούς. Το φιστικοβούτυρο 100% έλαβε 2 χρυσά βραβεία από 
το International Taste & Quality Institute. Το φιστικοβούτυρο με μέλι 1 χρυσό βραβείο στο διαγωνισμό Great Taste 
Awards στο Λονδινο. Το φιστικοβούτυρο με κομμάτια φιστικιού έλαβε 1 χρυσό βραβείο και παράλληλα προσωπικά 
έχω τιμηθεί με τη διάκριση του «Νέου αγρότη της χρονιάς» για τη λειτουργία της επιχείρησής μου. 



Αλείμματα
Spread



Το βούτυρο φυστικιού είναι ένα φυσικό προϊόν από 100% φιστίκια παράγωγης. 
Αν επιθυμείτε να γευόσαστε ατόφια τη γεύση του φιστικιού αραχίδα τότε αυτό το 
προϊόν είναι η καλύτερη έκφρασή του. 

Σκέτο με το κουτάλι, ως άλειμμα στο ψωμί ή σε φρυγανιά, είναι δίχως αμφιβολία 
ένα προϊόν που θα χαρίσει στο πρωινό σας γεύμα απόλαυση, υγεία και ενέργεια, 
ενώ επίσης πολύ ευχαρίστως μπορείτε να το εντάξετε και στη ζαχαροπλαστική σας!

Το προϊόν έχει βραβευθεί στο Great Taste Awards.
 

Peanut butter is a natural product of 100% cultivated peanuts. If you wish to taste the 
pure taste of arachis peanut then this product is the best expression of it.

Plain with a spoon, spread on bread or toast, it is without any doubt a product which will 
give delight, health and energy to your breakfast while you can also use it in pastry! 

This product has been awarded at the Great Taste Awards.

Βούτυρο Φιστικιού
Peanut Butter

300g | 700g | 1kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Το βούτυρο φιστικιού με κομμάτια φιστικιού είναι ένα φυσικό προϊόν με φιστίκια 
παράγωγης μας. 

Αν είστε λάτρης του κριτσανιστού στοιχείου και θέλετε να νιώθετε την πλημμύρα 
της νοστιμιάς του φυστικοβούτυρου μαζί με τα ψιλοκομμένα κομματάκια της από 
το φιστίκι να φέρνουν σε έκσταση τον ουρανίσκο σας τότε τι καλύτερο από το να 
παραδοθείτε ολότελα στη νοστιμιά του συγκεκριμένου προϊόντος.

Το προϊόν έχει βραβευτεί στο International Taste & Quality Institute 2016.
 

 
Peanut butter with peanut pieces is a natural product from peanuts we produce. 

If you love a crispy taste and you want to feel the ecstatic taste of peanut butter along 
with chopped pieces of peanuts flooding your palate you can surrender to the absolute 
deliciousness of this product.

This product has been awarded at the International Taste & Quality Institute 2016.

Βούτυρο Φιστικιού με
Κομματάκια Φιστικιου
Peanut Butter with Peanut Pieces

300g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Η πραλίνα φιστικιού είναι μια υγιεινή πραλίνα χωρίς trans λιπαρά. Η άψογη ισορ-
ροπία στη γεύση του επιτρέπει την αίσθηση της γεύσης του φιστικιού χωρίς να 
επισκιάζεται διόλου από αυτή της πραλίνας. Αποτέλεσμα; Ένας πειρασμός άξιος 
κατανάλωσης. Και φυσικά κάλλιστα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στη ζαχαρο-
πλαστική σας ειδικά σε κρέπες.
 

Peanut praline is a healthy praline with no trans fats. The perfect balance in its 
taste gives us the sense of peanut taste without being overshadowed by the taste 
of the praline. The result is a temptation worthy of consuming. And of course you 
can use it in pastry especially on crepes.

Βούτυρο Φιστικιού με Κακάο
Peanut Butter with Praline

300g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Ο εξαιρετικός γευστικός συνδυασμός από ελληνικά ψημένα φιστίκια και χαρούπι, 
έρχεται να δώσει ένταση και ενέργεια στο πρωινό σας! Όλα τα πολύτιμα συστατικά 
του χαρουπιού, ενισχύουν τα ήδη πλούσια συστατικά του φιστικιού, δημιουργώ-
ντας ένα διατροφικά πολύτιμο άλειμμα!
 

The delicious combination of Greek roasted peanuts and carob will make your 
breakfast full of energy and taste!  All the nutritional components of carob, 
enhance the already nutritional components of peanuts, creating a nutritionally 
valuable spread!

Βούτυρο Φιστικιού με Χαρούπι 
Peanut Butter with Carob

300g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Το φιστικοβούτυρο με μέλι είναι ένα προϊόν ανάμειξης βουτύρου φιστικιού με ελ-
ληνικό ανθόμελο. 

Πράγματι, η γλύκα του μελιού σμίγει εξαίσια με την ιδιαίτερη προσωπικότητα του 
βουτύρου της αραχίδας και μαζί βάζουν στοίχημα να ξετρελάνουν τον ουρανίσκο 
μας. 

Το προϊόν είναι βραβευμένο στο Great Taste Awards.
 

Peanut butter with honey is a mixing product of peanut butter and Greek flower honey. 

The sweetness of the honey blends exquisitely with the unique flavor of the arachis butter 
and combined they aim to thrill our palates. 

The product is awarded at the Great Taste Awards.

Βούτυρο Φιστικιού με Μέλι
Peanut Butter with Honey

300g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Ένα καινούργιο προϊόν φιστικοβούτυρο καραμέλα.
Είναι εξαιρετικό προϊόν που βγάζει τα αρώματα της καραμέλας.
 

Caramel peanut butter is brand new product.
An exquisite product which lets out the caramel aromas.
 

Βούτυρο Φιστικιού με Καραμέλα
Peanut Butter with Caramel

300g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Ένα φιστικοβούτυρο που έχει την ίδια νόστιμη γεύση από ψημένα ελληνικά φιστί-
κια αλλά με 33g φυτικής πρωτείνης ανά 100g προϊόντος. 

Ένα νέο και καινοτόμο άλειμμα φιστικιού με πρωτείνη σόγιας, ιδανικό σνακ για 
όσους ακολουθούν keto ή paleo διατροφή με χαμηλούς υδατάνθρακες και υψηλή 
πρωτείνη, αλλά και για όσους φροντίζουν απλά την καθημερινότητά τους.

 
A peanut butter with the same delicious flavour of Greek roasted peanuts but also with 
33g plant-based protein per 100g.

A new innovative peanut spread with soy protein, an ideal snack for those who follow the 
keto or paleo diet with low carbohydrates and high protein, but also for those who simply 
try to maintain a balanced diet.

Βούτυρο Φιστικιού 
με 33g πρωτείνης
Peanut Butter with 33g plant protein

300g | 1kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



100% αλεσμένο σουσάμι, το ταχίνι διατηρεί στο ακέραιο όλα τα ευεργετικά συ-
στατικά του πολύτιμου αυτού σπόρου. Με άλλα λόγια, είναι ένα τρόφιμο φυτικής 
προέλευσης, το οποίο είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε πρωτεΐνη, αντιοξειδωτικές ουσίες 
αλλά και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία είναι απαραίτητα στην καθημερινή 
διατροφή μας.
 

100% ground sesame seeds, tahini retains intact all the beneficial ingredients of this val-
uable seed. In other words, it is a food of plant origin, which is particularly rich in protein, 
antioxidants and also polyunsaturated fatty acids, which are essential for a healthy diet.
 
 

Ταχίνι Λευκό
Tahini

300g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



100% αλεσμένο σουσάμι, το ταχίνι διατηρεί στο ακέραιο όλα τα ευεργετικά συ-
στατικά του πολύτιμου αυτού σπόρου. Με άλλα λόγια, είναι ένα τρόφιμο φυτικής 
προέλευσης, το οποίο είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε πρωτεΐνη, αντιοξειδωτικές ουσίες 
αλλά και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία είναι απαραίτητα στην καθημερινή 
διατροφή μας.
 

100% ground sesame seeds, tahini retains intact all the beneficial ingredients of this val-
uable seed. In other words, it is a food of plant origin, which is particularly rich in protein, 
antioxidants and also polyunsaturated fatty acids, which are essential for a healthy diet.
 

Ταχίνι Ολικής
Tahini whole grain

300g | 700g | 1kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Αλεσμένο σουσάμι με μέλι, το ταχίνι διατηρεί στο ακέραιο όλα τα ευεργετικά συ-
στατικά του πολύτιμου αυτού σπόρου. Με άλλα λόγια, είναι ένα τρόφιμο φυτικής 
προέλευσης, το οποίο είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε πρωτεΐνη, αντιοξειδωτικές ουσίες 
αλλά και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία είναι απαραίτητα στην καθημερινή 
διατροφή μας.
 

Ground sesame seeds and honey, tahini retains intact all the beneficial ingredients of 
this valuable seed. In other words, it is a food of plant origin, which is particularly rich 
in protein, antioxidants and also polyunsaturated fatty acids, which are essential for a 
healthy diet.
 

Ταχίνι με Μέλι
Tahini with honey

300g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Αλεσμένο σουσάμι με φιστικοβούτυρο και μέλι, το ταχίνι διατηρεί στο ακέραιο όλα 
τα ευεργετικά συστατικά του πολύτιμου αυτού σπόρου. Με άλλα λόγια, είναι ένα 
τρόφιμο φυτικής προέλευσης, το οποίο είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε πρωτεΐνη, αντιο-
ξειδωτικές ουσίες αλλά και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία είναι απαραίτητα 
στην καθημερινή διατροφή μας.
 

Ground sesame seeds with peanut butter and honey, tahini retains intact all the benefi-
cial ingredients of this valuable seed. In other words, it is a food of plant origin, which is 
particularly rich in protein, antioxidants and also polyunsaturated fatty acids, which are 
essential for a healthy diet.
 

Ταχίνι με Φιστικοβούτυρο & Μέλι
Tahini with peanut butter & honey

300g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Αλεσμένο σουσάμι με κακάο, το ταχίνι διατηρεί στο ακέραιο όλα τα ευεργετικά 
συστατικά του πολύτιμου αυτού σπόρου. Με άλλα λόγια, είναι ένα τρόφιμο φυτικής 
προέλευσης, το οποίο είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε πρωτεΐνη, αντιοξειδωτικές ουσίες 
αλλά και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία είναι απαραίτητα στην καθημερινή 
διατροφή μας.
 

Ground sesame seeds and cocoa, tahini retains intact all the beneficial ingredients of 
this valuable seed. In other words, it is a food of plant origin, which is particularly rich 
in protein, antioxidants and also polyunsaturated fatty acids, which are essential for a 
healthy diet.
 

Ταχίνι με Κακάο
Tahini with cocoa

300g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



 

Άλειμμα Αμυγδάλου
Almond butter

Αλεσμένa ψημένα ελληνικά αμύγδαλα, το βούτυρο αμυγδάλου είναι ένα άλειμ-
μα με υψηλή διατροφική αξία. Προέρχεται απο 100% ελληνικά ψημένα αμύγδαλα 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης, αλατιού και χωρίς φοινικέλαιο. Το βούτυρο αμυγδάλου 
είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης E, μαγνησίου, χαλκού, βιταμίνης B2 (ριβοφλα-
βίνη) και φωσφόρου. Είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή μονοακόρεστων λιπαρών, 
πρωτεΐνης και φυτικών ινών τα οποία συμβάλλουν την καλή υγεία της καρδιάς
 

Greek ground roasted almonds, almond butter is a spread with high nutritional value. It 
is made of 100% Greek roasted almonds, without added sugar, salt and palm oil. Almond 
butter is also a great source of vitamin E, magnesium, copper, vitamin B2 (riboflavin), and 
phosphorous. It is a great source of monounsaturated fat, protein, and fiber which are 
essential for heart health.
 

250g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Άλειμμα Φουντουκιού
Hazelnut butter

Αλεσμένα ψημένα φουντούκια, το βούτυρο φουντουκιού είναι ένα άλειμμα με 
υψηλή διατροφική αξία. Το βούτυρο φουντουκιού αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή 
για όσους ακολουθούν την διατροφή Keto και μια εναλλακτική επιλογή για όσους 
έχουν αλλεργία στα φιστίκια. Επιπλέον έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρα-
κες και είναι πλούσιο σε καλά λιπαρά.
 

Ground roasted hazelnuts, hazelnut butter is a spread with high nutritional value. Ha-
zelnut butter can be a great choice for those following a keto diet. For those with peanut 
allergies, hazelnut butter can serve as an alternative. Also, it is low in carbohydrates and 
high in good fat. 

250g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Άλειμμα Κάσιους
Cashew butter

Αλεσμένa ψημένα κάσιους, το βούτυρο κάσιους είναι ένα άλειμμα με υψηλή δι-
ατροφική αξία. To βούτυρο από κάσιους είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά 
όπως, πρωτεΐνη, ασβέστιο, σίδηρο, βιταμίνη Ε, ριβοφλαβίνη και καλά λιπαρά όπως 
το ελαϊκό οξύ, πολύτιμα για τον οργανισμό μας.
 

Ground roasted cashews, cashew butter is a spread with high nutritional value. Cashew 
butter happens to be packed with good nutrients, like protein, calcium, iron, vitamin E, 
riboflavin, and healthy fats that your body loves such as oleic acid. 

250g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Άλειμμα Κελυφωτών Φιστικιών
Pistachio butter

Αλεσμένα ψημένα κελυφωτά φιστίκια, το βούτυρο κελυφωτού φιστικιού είναι ένα 
άλειμμα με υψηλή διατροφική αξία. Αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους 
επιλέγουν μια διατροφή με υψηλή διατροφική αξία και χαμηλά λιπαρά. Είναι πραγ-
ματικά πολύ νόστιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σνακ, αλλά και στη ζαχα-
ροπλαστική. 

Ground roasted pistachio, pistachio butter is rich in a variety of nutrients. It is an ex-
cellent choice for those who choose a nutrient-dense and low fat diet. It is a really tasty 
snack and can be also used in confectionery.

200g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Άλειμμα Φουντουκιού με σοκολάτα
Hazelnut butter with chocolate

Αλεσμένα ψημένα φουντούκια με σοκολάτα, το βούτυρο φουντουκιού είναι ένα 
άλειμμα με υψηλή διατροφική αξία. Ο συνδυασμός του με σοκολάτα κουβερτούρα, 
δίνει μια βελούδινη υφή, υπέροχο άρωμα & γεύση! Ιδανικό για άλειμμα σε ψωμί και 
αγαπημένο σνακ των παιδιών.
 

Ground roasted hazelnuts with chocolate, hazelnut butter is a spread with high nutrition-
al value. The combination with couverture chocolate gives an extra velvet texture, fine 
aroma & taste! Ideal as bread spread and kids’ favorite snack. 

250g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Σνακ
Snacks



ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

NEW PRODUCT

...δοκίμασέ το!



Νέο προϊόν οι μπουκίτσες γκοφρέτας με κρέμα φιστικοβούτυρου. Λαχταριστά μι-
κρά bites, που είναι τραγανά εξωτερικά και με πλούσια κρέμα φιστικοβούτυρου 
στο εσωτερικό τους. Ιδανικό σνακ για κάθε ώρα της ημέρας σε μια πολυ πρακτική 
συσκευσία για να τα έχεις πάντα μαζί σου.
 

New product, peanut butter wafer bites. Delicious little bites, crunchy on the 
outside and with rich peanut butter cream on the inside. An ideal snack for any 
time of the day in a practical easy to carry package.  

Μπουκίτσες γκοφρέτας
με κρέμα φιστικοβούτυρου
Peanutbutter wafer bites

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

NEW PRODUCT

200g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Η μπάρα φιστικοβούτυρου είναι ένα προϊόν υψηλό σε διατροφικές αξίες και σε 
πρωτεΐνες. Ένα φυσικό προϊόν γευστικό και αρκετά χορταστικό για καλύψει ένα 
ημερήσιο γεύμα.
 

The peanut butter is a product bar high in nutritional value and in protein. A natural 
product tasty and hearty enough to fill a daily meal.
 

Μπάρα Φιστικοβούτυρο
Peanut Butter Bar

80g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Η μπάρα φιστικοβούτυρου είναι ένα προϊόν υψηλό σε διατροφικές αξίες και σε 
πρωτεΐνες. Ένα φυσικό προϊόν γευστικό και αρκετά χορταστικό για καλύψει ένα 
ημερήσιο γεύμα.
 

The peanut butter is a product bar high in nutritional value and in protein. A natural 
product tasty and hearty enough to fill a daily meal.
 

Μπάρα Φιστικοβούτυρο 
& Φρούτα του Δάσους
Peanut Butter Bar with Forest Fruits

80g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Η μπάρα φιστικοβούτυρου είναι ένα προϊόν υψηλό σε διατροφικές αξίες και σε 
πρωτεΐνες. Ένα φυσικό προϊόν γευστικό και αρκετά χορταστικό για καλύψει ένα 
ημερήσιο γεύμα.
 

The peanut butter is a product bar high in nutritional value and in protein. A natural 
product tasty and hearty enough to fill a daily meal.
 

Μπάρα Φιστικοβούτυρο με  
Σοκολάτα & Καρύδα
Peanut Butter Bar with Chocolate
& Coconut

80g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Η μπάρα φιστικοβούτυρου είναι ένα προϊόν υψηλό σε διατροφικές αξίες και σε 
πρωτεΐνες. Ένα φυσικό προϊόν γευστικό και αρκετά χορταστικό για καλύψει ένα 
ημερήσιο γεύμα.
 

The peanut butter is a product bar high in nutritional value and in protein. A natural 
product tasty and hearty enough to fill a daily meal.
 

Σοκολατάκια με Φιστικοβούτυρο 
με Καραμέλα
Peanut Butter Cups with Caramel

70g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Νέα προϊόν η γκοφρέτα με φιστικοβούτυρο και καραμέλα. Τραγανή και εξαιρετικά 
γευστική.
 

New product the peanut butter waffle with  caramel. Crispy and very tasty
 

Γκοφρέτα με Φιστικοβούτυρο 
& Καραμέλα
Peanut Butter Waffle

70g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Νέα προϊόν η μπάρα σοκολάτας με ολόκληρα φιστίκια και καραμέλα. Τραγανή και 
εξαιρετικά γευστική.
 

New product the choco bar with peanuts & caramel. Crispy and very tasty

 

Μπάρα Σοκολάτας με Ολόκληρα  
Φιστίκια & Καραμέλα
Choco Bar with Peanuts

70g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Tο παστέλι με φιστίκι και φιστικοβούτυρο είναι ένα προϊόν χωρίς ζάχαρη και γλυ-
καντικές ύλες. Ένα υγιεινό σνακ που σου δίνει ενέργεια.
 

Peanut butter brittle with peanuts is a product with no sugar and sweeteners. A healthy 
snack which gives us energy.
 

Παστέλι με Φιστίκι & Φιστικοβούτυρο
Peanut Bar with Peanut Butter

65g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Παστέλι με φιστικοβούτυρο σουσάμι και μέλι.
Ένα προϊόν χωρίς ζάχαρη.  
 

Peanut butter brittle with sesame and honey.
A product with no sugar.
 

Παστέλι με Φιστίκι, Σουσάμι & Μέλι
Peanut Bar with Sesame & Honey 

65g

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:



Ηράκλεια Σερρών

Irakleia Serres, Greece

Τ.: +30 23250 28219

M: +30 694 860 4144

info@greeknut.com

www.greeknut.com


