Χυμοί – Αιθέρια έλαια
Juices – Essential oils

Φυσικοί xυμοί / Natural juices

Πορτοκάλι
Orange 1 lt, 250 ml

Βιολογικό πορτοκάλι
Organic orange 1 lt, 250 ml

Γκρέιπφρουτ
Grapefruit1 lt

100% φυσικός χυμός από επιλεγμένα κρητικά
πορτοκάλια με αυθεντική γεύση και άρωμα.
Χωρίς ζάχαρη – χωρίς συντηρητικά.

100% φυσικός χυμός από αγνά βιολογικά
πορτοκάλια με αυθεντική γεύση και άρωμα.
Χωρίς ζάχαρη – χωρίς συντηρητικά.

100% φυσικός χυμός από επιλεγμένα κρητικά
γκρέιπφρουτ με αυθεντική γεύση και άρωμα.
Χωρίς ζάχαρη – χωρίς συντηρητικά.

100% natural juice made from the high quality oranges of Crete with the authentic taste
and aroma. No sugar – no preservatives.

100% natural juice made from organic oranges
of Crete with the authentic taste and aroma.
No sugar – no preservatives.

100% natural juice made from the high quality
grapefruits of Crete with the authentic taste
and aroma. No sugar – no preservatives.

10 Φρούτα 7 Βιταμίνες
10 Fruits 7 Vitamins1lt, 250 ml

Πορτοκάλι Μήλο Βερίκοκο
Orange Apple Apricot 1 lt

Λεμονάδα
Lemon 1 lt

100% φυσικός χυμός από 10 διαφορετικά
φρούτα, με 7 πολύτιμες βιταμίνες.
Χωρίς ζάχαρη – χωρίς συντηρητικά.

Λαχταριστό φρουτοποτό από επιλεγμένα
φρούτα της Ελληνικής γης με αυθεντική
γεύση και άρωμα. Χωρίς συντηρητικά.

Λεμονάδα με αυθεντική γεύση και
άρωμα από διαλεκτά κρητικά λεμόνια.
Χωρίς συντηρητικά.

fruits, with 7 valuable vitamins.
No sugar – no preservatives.

Tasteful juice drink made from selected
fruits of the Greek land with the authentic
taste and aroma. No preservatives.

Lemon juice with the authentic taste and
aroma made from selected lemons of Crete.
No preservatives.

Ζαxαρούxοι xυμοί
Juice syrups
Οι παραδοσιακές γεύσεις της ΒΙΟΧΥΜ. Παράγονται από κρητικά εσπεριδοειδή.

Πορτοκάλι
Orange
840 g, 1850 g
Αναμίξτε 1 μέρος χυμού
με 3 μέρη νερού.
Mix 1 part of juice
with 3 parts of water.

Μανταρίνι
Mandarin
840 g
Αναμίξτε 1 μέρος χυμού
με 3 μέρη νερού
Mix 1 part of juice
with 3 parts of water.

Λεμόνι
Lemon
840 g
Αναμίξτε 1 μέρος χυμού
με 3 μέρη νερού.
Mix 1 part of juice with
3 parts of water.

Βύσσινο
Sour cherry
910 g
Αναμίξτε 1 μέρος χυμού
με 2 μέρη νερού.
Mix 1 part of juice with
2 parts of water.

Πορτοκάλι / Orange
Μανταρίνι / Mandarin
Λεμόνι / Lemon
Γκρέιπ φρουτ / Grapefruit

Επαγγελματικοί xυμοί
Foodservice juices

Ποικιλία επαγγελματικών χυμών
κατάλληλων για διαφορετικές χρήσεις
με συντηρητικό ή χωρίς. Συντήρηση σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος, ψύξη ή
κατάψυξη. Προσφέρουν μεγάλη αραίωση και
οικονομία. Σε ασκούς 5, 10 και 20 κιλών με
πρακτικό βρυσάκι.
Variety of foodservices juices appropriate for
Preserved at ambient temperature, chilled or
Packaged in bag-in-boxes of 5, 10 and 20 kg
with practical tap.

Αιθέρια έλαια
Essential oils

Πορτοκάλι / Orange
10 ml, 50 ml, 100 ml,
500 ml, 1 lt

• Ζαχαρούχοι χυμοί • Ξενοδοχειακοί χυμοί • Χυμοί ανάμιξης • Κατεψυγμένοι χυμοί
• Juice syrups • HORECA juices • Beverage mixes • Frozen juices

Αιθέρια έλαια εξαιρετικής ποιότητας αρώματος. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σαν πρόσθετα στα τρόφιμα ή σαν καλλυντικά.

Essential oils of superior aroma quality.
Can be use as natural food additives or cosmetics.

Λεμόνι / Lemon

10 ml, 50 ml, 100 ml,
500 ml, 1 lt

Μανταρίνι / Mandarin
10 ml, 50 ml, 100 ml,
500 ml, 1 lt

Γκρέιπ φρουτ / Grapefruit
10 ml, 50 ml, 100 ml,
500 ml, 1 lt

Η ΒΙΟΧΥΜ, Βιομηχανία Χυμών και Οίνων Α.Ε., είναι η
πρώτη βιομηχανία εκχύμωσης στην Ελλάδα, η οποία ιδρύθηκε
το 1956. Σήμερα είναι ένα από τα λιγοστά εργοστάσια στη
χώρα που ασχολούνται παράλληλα με τη μεταποίηση των
εσπεριδοειδών και την τυποποίηση των χυμών.
Η ΒΙΟΧΥΜ παραλαμβάνει από τον εύφορο κάμπο των
Χανίων και εκχυμώνει φρέσκα εσπεριδοειδή όπως πορτοκάλια,
μανταρίνια, λεμόνια, γκρέιπ φρούτ, κλπ. και παράγει τους
φυσικούς χυμούς Creta fresh.
Τα κρητικά εσπεριδοειδή είναι αυτά που προσδίδουν εξαιρετική
ποιότητα και αυθεντική γεύση στους χυμούς της ΒΙΟΧΥΜ,
καθώς η ιδιαιτερότητα του κλίματος με το ζεστό καιρό, σχεδόν
όλο το χρόνο και η εγγύτητα στη θάλασσα αναδεικνύουν
ξεχωριστά πλεονεκτήματα στις καλλιέργειες.

BIOXYM , Citrus Juices and Wine Producing Company S.A.,
Today is one of the few factories in the country that deal both
with processing of citrus fruits and juices production.
BIOXYM receives fresh citrus like oranges, mandarins, lemons,
grapefruits, etc from the fertile plain of Chania in Crete
(Greece) and produces “Creta fresh” juices.
Cretan citrus provide excellent quality and authentic taste to the
juices, as the particularity of the climate, warm weather almost
all year round and close distance from the sea, gives distinctive
advantages to crops.

ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε. / ΒΙΟΧΥΜ S.A.
Θερίσου 1, ΤΚ 73135, Χανιά, Κρήτη
1, Therissou str., P.C. 73135,
Chania, Crete, Greece
T.: +30 28210 93861, 93957,
93022 Fax: +30 28210 95132
www.cretafresh.gr

www.indigoview.com

www.delightsofcrete.gr

