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Η Kenfood ιδρύθηκε το 1996 από τους Λεωνίδα 
και Παναγιώτη Πιερακέα και είναι σήμερα μια από 
τις ηγετικές εταιρείες στην παραγωγή και διανομή 
πρώτων υλών και μειγμάτων για επαγγελματίες.

Το 2006 η εταιρεία μεταφέρει την παραγωγή της σε 
νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Θήβα, συνολικής 
έκτασης 3.000 τ.μ. Με συνεχείς επενδύσεις σε 
εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, η Kenfood βρίσκεται 
σε σταθερή πορεία ανάπτυξης, ενώ το 2015 
εντάχθηκε στο δυναμικό της Μύλοι Λούλη.

Η εταιρεία έχει σαν στόχο, να προσφέρει καινοτόμες 
λύσεις στους αρτοποιούς, ζαχαροπλάστες και 
επαγγελματίες του κλάδου της μαζικής εστίασης  
(HO.RE.CA), μέσα από την προϊοντικής της γκάμα 
που ξεπερνά τα 750 προϊόντα.

HO.RE.CA.

Η Kenfood, θέλοντας να καλύψει τις σύγχρονες 
ανάγκες των επαγγελματιών μαζικής εστίασης και 
να τους προσφέρει λύσεις, δημιουργεί προϊόντα, 
που απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτό το 
κοινό. Έτσι, διαθέτει μια πλούσια σειρά σε μείγ-
ματα ζαχαροπλαστικής και συμπληρωματικά 
προϊόντα, όπως κέικ, pancakes, βάφλες, σιρόπια 
παγωτού, πραλίνες ροφήματα σοκολάτας, διακοσ-
μητικά αλλά και επιδόρπια, όπως μους, crème 
caramélé και ζελέ. Μέσα από την πλούσια γκάμα 
των προϊόντων οι επαγγελματίες της μαζικής 
εστίασης, έχουν εύκολες και νόστιμες λύσεις, για 
να παράγουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων και 
να τα προσφέρουν στους πελάτες τους.

Η εταιρία
Τα προϊόντα 
της Kenfood 
απευθύνονται σε:
 › Επαγγελματίες 
Αρτοποιούς

 › Ζαχαροπλάστες
 › HO.RE.CA
 › Βιομηχανίες Τροφίμων

Η Kenfood παράγει 
και εμπορεύεται:
 › Έτοιμα μείγματα 
αρτοποιίας

 › Έτοιμα μείγματα 
ζαχαροπλαστικής

 › Διακοσμητικά αρτοποιίας 
& ζαχαροπλαστικής

 › Βελτιωτικά αρτοποιίας 
& ζαχαροπλαστικής

 › Κρέμες και γεμίσεις 
ζαχαροπλαστικής

 › Ροφήματα σοκολάτας 
σε σκόνη

 › Παγωτό
 › Προϊόντα μακαρονοποιίας

Η Kenfood είναι 
πιστοποιημένη µε:
 › ISO 22000:2005
 › ISO 9001:2015
 › IFS
 › HALAL
 › KOSHER



Πραλίνες & Σοκολάτες Συσκευασία Βάρος
Πραλίνες
Κρέμα πραλίνα φουντουκιού για επικάλυψη και γέμιση προϊόντων ζαχαροπλαστικής.

δοχείο 6 
κιλών 6Γεύσεις:  Buono, καραμέλα, φράουλα, λεμόνι, μπανάνα, λευκή σοκολάτα, λευκή 

σοκολάτα με μαύρο μπισκότο, bitter, forno.

Γεύση:  Cookies.
δοχείο 5 
κιλών 5

Γεύσεις:  Soft, extra.
δοχείο 6 
& 13 κιλών 6 13

Σοκολάτες
Απομίμηση σοκολάτας σε κουμπί, απομίμηση σοκολάτας σε σταγόνα, απομίμηση 
σοκολάτας γάλακτος σε κουμπί.

κουτί 9 
κιλών 9

Απομίμηση πικρής σοκολάτας σε πλάκα. κουτί 10 
κιλών 10

Παγωτό 
& γρανίτα Συσκευασία Βάρος
Velluto soft

5x1 κιλό 5χ1

Μείγμα για 
μαλακό παγωτό 
μηχανής.

Γεύσεις:  Βανίλια, 
κακάο, φράουλα, 
γιαούρτι.

Γρανίτες

10x1 κιλό &
σακουλάκι 
1 κιλού

10χ1  
1

Μείγμα για 
γρανίτα με χυμό 
φρούτου.

Γεύσεις:  Λεμόνι, 
φράουλα, 
καρπούζι, 
blueberry.

Σιρόπια για 
παγωτό

δοχείο 1 
λίτρου & 
12x1 λίτρο

1

  12χ1

Γεύσεις:  
Σοκολάτα, 
φράουλα, 
καραμέλα, 
βύσσινο.

Pancake Συσκευασία Βάρος
Pancake complete

δοχείο 7 
κιλών 
& σακί 15 
κιλών

7  
15

Μείγμα για ζύμη pancake 
με νερό.
Pancake
Μείγμα για ζύμη pancake 
με νερό και γάλα.
Salty pancake

δοχείο 7 
κιλών 7

Μείγμα για ζύμη 
αλμυρού pancake.

Vegan pancake
Μείγμα για ζύμη vegan 
pancake.
High protein pancake 
Μείγμα για ζύμη pancake.
Red velvet pancake 
complete 
Μείγμα για ζύμη red velvet 
pancake.

Μπάρες Συσκευασία Βάρος
Snack bites 

δοχείο 5 
κιλών 
& σακί 20 
κιλών

5
20

Μείγμα για μπάρες χωρίς ψήσιμο.
Γεύσεις:  Πραλίνα, φράουλα, banoffee, 
salty caramel.
Protein bites
Μείγμα για μπάρες χωρίς ψήσιμο, 
με πρωτεΐνες, χωρίς ζάχαρη.

Γεύσεις:  Πραλίνα, φράουλα, banoffee, 
salty caramel.
Nutribara snack
Μείγμα για μπάρες δημητριακών.
Nutribara energy
Μείγμα για μπάρες δημητριακών 
υψηλής ενεργειακής αξίας.
Nutribara slim
Μείγμα για μπάρες δημητριακών διαίτης.
Nutribara high protein
Μείγμα για μπάρες δημητριακών 
με πρωτεΐνη.
Nutribara breakfast 

δοχείο 5 
κιλών  5Μείγμα για μπάρες δημητριακών 

πρωινού.

Super syrup honey δοχείο 1 
λίτρου

1
Σιρόπι για τις μπάρες.

Ροφήματα σε σκόνη Συσκευασία Βάρος
Mokaya

σακουλάκι 
500 γρ.

0,5
Ροφήματα σοκολάτας σε σκόνη.

Γεύσεις:  Κλασική, τύπου Bueno, τύπου lila pause, banoffee, καραμέλα με αλάτι, 
πραλίνα, πορτοκάλι, tiramisu, toffee, μαστίχα, μπισκότο, λευκή σοκολάτα, με 
γλυκαντικά από το φυτό stevia.

Βάφλα, Κρέπα  
& Λουκουμάδες Συσκευασία Βάρος
Waffle complete 

δοχείο 7 
κιλών & σακί 
25 κιλών

7
25

Μείγμα για βάφλα.
Λουκουμάδες mix
Μείγμα για λουκουμάδες.
Red velvet waffle 
complete 

δοχείο 7 
κιλών 7

Μείγμα για ζύμη  
βάφλας red velvet.
Super waffle 
Μείγμα για ζύμη βάφλας 
και pancake.
Κρέπα wholemeal 

δοχείο 5 
κιλών 5Μείγμα για ζύμη κρέπας 

ολικής άλεσης.
Κρέπα mix δοχείο 7 

κιλών & σακί 
20 κιλών

7
20Μείγμα για ζύμη 

κρέπας.



Επιδόρπια Συσκευασία Βάρος
Μους

δοχείο 3 
κιλών 3  Γεύσεις:  Βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, 

μόκα, μπανάνα.
Ζελέ

δοχείο 5 
κιλών 5  Γεύσεις:  Φράουλα, μπανάνα, κεράσι, 

πορτοκάλι, ανανά.
Custard base

δοχείο 7 
κιλών

 
7

Μείγμα για κρέμα πιάτου.

Γεύσεις: Βανίλια, κακάο.
Crème caramelle / Crème brûlée 
Μείγμα για επιδόρπια κρέμα καραμελέ 
και crème brulee.
Panna cotta 
Μείγμα για πανακότα.
Cheese cake cream 
Μείγμα για την γέμιση κρέμας 
cheese cake.

Σάλτσες & Μπεσαμέλ Συσκευασία Βάρος
Pizza sauce

δοχείο 5 
κιλών 5  

Σάλτσα κρύας παρασκευής 
για σάλτσας πίτσας, πεϊνιρλί, 
ζαμπονόπιτας κλπ.
Golden sauce W

σακί 10 
κιλών

10
 

Μείγμα για μπεσαμέλ μαγειρικής, 
με νερό.
Golden sauce M
Μείγμα για μπεσαμέλ μαγειρικής, 
με γάλα.
Bugatsa cream

σακί 10 
κιλών

10Μείγμα για κρέμα μπουγάτσας 
κρύας παρασκευής.
Αντικολλητικό spray σπρέι 

500 ml & 
6x500ml

0,5

6x0,5

Αντικολλητικό σπρέι για τα 
μηχανήματα κρέπας, βάφλας.

Διακοσμητικά Συσκευασία Βάρος
Φρούτα στεγνά
Κοκτέιλ σε κύβους δοχείο 5 

κιλών 5

Πορτοκάλι φέτα δοχείο 6 
κιλών 6

Αμαρένα γλυκό στεγνό δοχείο 7 
κιλών 7

Πορτοκάλι σε κύβους

Κεράσι δοχείο 10 
κιλών 10

Διακοσμητικά Συσκευασία Βάρος

Φρούτα ολόκληρα σε ζελέ
Κόκκινο κεράσι

δοχείο 6 
κιλών 6

Μαυροκέρασο

Μήλο σε κύβους

Μήλο σε κύβους με πουρέ

Φράουλα

Βύσσινο δοχείο 4 
κιλών 4

Διάφορα 
Ζαχαροπλαστικής Συσκευασία Βάρος
Elsa gold

σακί 15 
κιλών

15

Μείγμα για κίτρινη κρέμα 
ζαχαροπλαστικής κρύας 
παρασκευής.
Elsa new
Μείγμα για κρέμα ζαχαρο-
πλαστικής κρύας παρασκευής.
Ζάχαρη άχνη
Ταχίνι δοχείο 

5 κιλών 5  
Σιρόπι με άρωμα μελιού δοχείο 

7 κιλών 7  Κάστανο κρέμα
Πάστα πορτοκαλιού δοχείο 

4,5 κιλών 4,5

Stevioz blend δοχείο 
1 κιλού 1  Yποκατάστατο ζάχαρης

Μπισκότα Συσκευασία Βάρος
Oat cookies 
blend 

δοχείο 7 
κιλών 7

Μείγμα για 
cookies βρώμης.

Choco soft 
cookies blend 
Μείγμα για 
soft cookies 
σοκολάτας.
Cookies blend 

σακί 15 
κιλών  

15Μείγμα για 
νηστίσιμα  
cookies.

Soft cookies 
blend 

δοχείο 7 
κιλών & 
σακί 15 
κιλών

7  
15

Μείγμα για 
soft cookies.

Κέικ & Παντεσπάνι Συσκευασία Βάρος
Family cake

σακί 15 
κιλών

15

Μείγμα για κέικ με λάδι, 
αυγό και νερό.
Choco family cake
Μείγμα για κέικ σοκολάτας 
με λάδι, αυγό και νερό με 
γεύση σοκολάτα.
Vegan cake 
Μείγμα για νηστίσιμο κέικ.
Vegan cake choco 
Μείγμα για νηστίσιμο 
κέικ κακάο.
Choco king pie 
Μείγμα για σοκολατόπιτα 
& σουφλέ σοκολάτας.

Καρυδόπιτα
Ραβανί
Παντεσπάνι mix 
Μείγμα για παντεσπάνι 
βανίλια.
Παντεσπάνι mix choco 
Μείγμα για παντεσπάνι 
κακάο.

Κέικ & Παντεσπάνι Συσκευασία Βάρος

Zest cake δοχείο 7 
κιλών 
& σακί 25 
κιλών

7
25Μείγμα για κέικ με λάδι 

και νερό.

Choco zest cake δοχείο 7 
κιλών 
& σακί 15 
κιλών

7
15Μείγμα για κέικ σοκολάτας 

με λάδι και νερό.

Best cake 
σακί 25 
κιλών

25
Μείγμα για κέικ βανίλιας.
Choco best cake 
Μείγμα για κέικ κακάο.
Best cake red velvet 

δοχείο 7 
κιλών 7

Μείγμα για κέικ red velvet με 
γεύση κεράσι.
Cake red velvet 
Μείγμα για κέικ red velvet με 
γεύση σοκολάτα.

Brownies 
Μείγμα για brownies 
με λάδι, αυγό και νερό.
Brownies complete 
Μείγμα για brownies 
μόνο με νερό.

Γεμίσεις & Επικαλύψεις Συσκευασία Βάρος
Φαρσιτούρες επικάλυψης δοχείο 6 

κιλών 6Γεύσεις:  Αμαρένα, πορτοκάλι φράουλα.
Καθρέπτες επικάλυψης

δοχείο 7 
κιλών 7Γεύσεις:  Ice λευκό, αμαρένα, διάφανο (ουδέτερο), καραμέλα, πορτοκάλι, σοκολάτα, 

σοκολάτα λευκή, φράουλα, καραμέλα toffee.
Μαρμελάδες γέμισης & μαρμελάδες ψησίματος δοχείο 6 

κιλών 6Γεύσεις:  Βερίκοκο, φράουλα.
Cover

δοχείο 5 
κιλών 5  

Κρέμα για επικάλυψη προϊόντων ζαχαροπλαστικής.

Γεύσεις:  Σοκολάτα υγείας, λευκό, φράουλα, σοκολάτα γάλακτος, σοκολάτα υγείας soft, 
λευκό soft, σοκολάτα γάλακτος soft, φράουλα soft.



ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ

Σπετσών 1, Κερατσίνι 187 55
Τ. 210 56 15 410  | F. 210 56 15 717 
kenfood@loulisgroup.com

www.kenfood.com


