


Γιαούρτι

Παρφέ Κρέμα

Cookies με λευκή 
σοκολάτα

Σοκολάτα Φράουλα

Φιστίκι

Στρατσιατέλα

Τιραμισού

Σοκολάτα

Λευκή σοκολάτα 
με Βύσσινο

Cookies

Βανίλια & Αμύγδαλο

Καραμέλα

Παρφέ Κακάο

Βανίλια Οβάλ

Φράουλα

Ξυλάκια

Για την  CRISTO GELATO, η επιλογή των καλύτερων 
και αγνότερων υλών είναι από τα βασικότερα 
συστατικά της επιτυχίας.
Φρέσκο παστεριωμένο και ομογενοποιημένο γάλα, 
κρέμα γάλακτος με αφράτη υφή, ολόφρεσκα φρούτα, 
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, φρεσκοκομμένοι 

ξηροί καρποί, πραγματική σοκολάτα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε κακάο, όλα διαθέτουν την σφραγίδα 
ποιότητας της εταιρίας μας.
Ανακαλύψτε τον συναρπαστικό κόσμο της CRISTO 
GELATO, με τους μοναδικούς συνδυασμούς γεύσεων 
που απογειώνουν την απόλαυση!

Πλούσιες, λαχταριστές γεύσεις από αγνά υλικά!

Βανίλια 0%



Double Chocolate

ΜπανάναΒανίλια

Βανίλια με Αμύγδαλο

Φράουλα Παρφέ Κρέμα

Σαραγλί Βανίλια Τρίγωνο Βανίλια  Βανίλια Σοκολάτα Βανίλια

Βανίλια με Φρούτα 
του δάσους

Cookies με Λευκή σοκολάτα

Μπισκότο

Κακάο

Double Caramel

Κακάο & Αμύγδαλο

Cookies

Ξυλάκια Premium

Σιροπιαστά Πουράκια Σάντουιτς

Πυραυλάκια



Cookies

Καραμέλα

Μπισκότο

Cookies MEC

Βανίλια - Σοκολάτα

Γάλακτος

Στρατσιατέλα

Σοκολάτα

Banoffee

Lila Pause

Καραμέλα - Gianduia

Κρέμα Μιλφέιγ με Σοκολάτα

Brownies

Σοκολάτα - Φράουλα

Cookies οκτάγωνη

Τούρτες

Classic Line
Όλη η παλέτα των χρωμάτων, των ιδιαίτερων γεύσεων και 
των αρωμάτων σας περιμένει στην CRISTO GELATO. 

Πλούσιες γεύσεις, που συνδυάζουν την ελληνική 
παράδοση, τα αγνά υλικά και τις καινοτόμες πρακτικές 
μεθόδους παραγωγής. Με την φρεσκάδα των πρώτων 
υλών και ακολουθώντας πιστά την παραδοσιακή 

συνταγή σας προσφέρουμε κορυφαία, ραφινάτη, 
υψηλού επιπέδου γεύση... όπως παλιά!

Σοκολάτα, Κρέμα ζαμπαλιόνε, Καϊμάκι, Φράουλα, 
Φιστίκι, Στρατσιατέλα, Μπισκότο, Γιαούρτι αμαρένα, 
Καραμέλα, Μπανάνα, Σοκομπανάνα, Μόκα, Φράουλα 
γάλακτος, Παρφέ κρέμα, Παρφέ κακάο.

Σοκολάτα - Φράουλα



Πιστοί στις καινοτόμες προτάσεις, σας παρουσιάζουμε 
ένα νέο προϊόν που έχει τις ρίζες του στην Ιαπωνία, 
αλλά έχει γίνει πλέον πασίγνωστο στην Αμερική και 
στην Ευρώπη.

Δροσερές μπάλες Χειροποίητου παγωτού, τυλιγμένες 
από κέικ γλυκού ρυζιού σε 7 ξεχωριστές γεύσεις: 
Σοκολάτα, Βανίλια, Φράουλα, Φιστίκι, Μάνγκο, 
Εσπρέσο και Καρύδα.

Μochi Gelato: διπλή απόλαυση!



Black Forest

Pavlova

Στρατσιατέλα

Cup Cake

Lila PauseΠαρφέ Κρέμα

Λεμόνι Sorbet

Καϊμάκι

Κρέμα Μιλφέιγ

Brownies

Banoffee

Σοκομπανάνα

Φιστίκι

Βανίλια 
Μαδαγασκάρης

Καραμέλα Γάλακτος

Cookies

Ferrero Kinder Bueno

ΠροφιτερόλΒανίλια & Cookies

Strawberry Cheesecake

Τιραμισού

Mάνγκο Sorbet

Φράουλα

Χειροποίητα παγωτά, φτιαγμένα μόνο από αγνά και 
φυσικά υλικά από όλο τον κόσμο που συνδυάζουν 
την παράδοση με το μεράκι και τη φαντασία των 
δημιουργών MEC και FABBRI.

Συναρπαστικές υφές, χρώματα και ξεχωριστές γεύσεις, 
με στόχο πάντα την διαφορετικότητα για την απόλυτη 
ικανοποίηση και των πιο απαιτητικών ουρανίσκων!

Gelato di Natura: η έμπνευση συναντά την Ιταλική παράδοση!

Premium Line

Σοκολάτα





Η CRISTO GELATO είναι μια Ελληνική εταιρία Παγωτού που 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με συνεχή 
ανοδική πορεία και με εξέχουσα θέση στην αγορά του παγωτού.

Με εμπειρία 30 ετών στο χώρο του παγωτού, προσφέρουμε προϊόντα 
υψηλής ποιότητας και γεύσης, βασισμένα σε διεθνή ποιοτικά Stan dards 
και κανόνες ασφαλείας. Επίσης  η εταιρία μας διαθέτει Πιστοποίηση 
ISO 22000, το οποίο εφαρμόζει με απόλυτη προσήλωση, σε όλες τις 
παραγωγικές διαδικασίες. Ο προηγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός 
και το επιστημονικό καταρτισμένο προσωπικό μας, εγγυώνται τη 
διασφάλιση της ποιότητας όλων των προϊόντων μας.

Με προτεραιότητα την επιλογή άριστων και αγνών πρώτων υλών, 
όπως φρέσκο γάλα, κρέμα γάλακτος, πραγματικά ολόφρεσκα φρούτα, 
φυσικές χρωστικές ύλες, σας παρουσιάζουμε μια μεγάλη γκάμα 
ξεχωριστών και ιδιαίτερων προϊόντων. Βασική μας αξία και εταιρικός 
στόχος, είναι πάντα η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας!
 
Η εταιρία μας διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο χονδρικής πώλησης πανελλαδικά 
σε gelaterie, ζαχαροπλαστεία, αρτοζαχαροπλαστεία, καφετέριες, 
εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ., καλύπτοντας κάθε ανάγκη και ανανεώνοντας 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, τις αγαπημένες σειρές παγωτών.
 
H CRISTO GELATO πιστή στην φιλοσοφία της, χτίζει μακροχρόνιες 
σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, ανταποκρινόμενη άμεσα με 
συνέπεια και αξιοπιστία.
Στόχος μας είναι η διαρκής εξέλιξη, προσφέροντας στην ελληνική αγορά 
ολοκληρωμένες πρωτότυπες σειρές παγωτών, που συνδυάζουν την 
αξεπέραστη ποιότητα με την απόλαυση, δίνοντας έτσι προστιθέμενη 
αξία στην επιλογή σας!

Χρήστος Κασούμης Ι.Κ.Ε.
Πειραιώς 226, Ταύρος 177 78

Τηλ.: 210 3425377, Email: info@cristogelato.gr
https://cristogelato.gr


