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Βανίλια με επικάλυψη σοκολάτα
Vanilla with chocolate topping

Βανίλια και κακάο
με σοκολάτα και ξηρούς καρπούς
Vanilla and cocoa with chocolate 

topping and dried nuts

Βανίλια με σιρόπι φρούτων, σοκολάτα
και ξηρούς καρπούς
Vanilla with fruit syrup
chocolate topping and dried nuts

Μπισκότο σε χωνάκι μπισκότου
και κομματάκια μπισκότου
Cookie flavoured ice cream in a wafer cone
and cookie chunks

Καραμέλα, με σιρόπι
καραμέλα γάλακτος και pecan
Caramel ice cream, with milk

caramel syrup and pecans

Κακάο με επικάλυψη σοκολάτα
Cocoa with chocolate topping

ΝΕΟ

GROSSO

GROSSO

COOL

COOL

COOL
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COOL



Βανίλια με κομματάκια σοκολάτα,
επικάλυψη σοκολάτα και αμύγδαλα
Vanilla with flakes of chocolate,
coating and almonds

BOMBOLO
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PAREO
Βανίλια σε τραγανό μπισκότο
επικάλυψη σοκολάτα και αμύγδαλα
Vanilla ice cream in a crunchy biscuit
chocolate coating and almonds

Σάντουϊτς Βανίλια, κακάο
Vanilla and cocoa sandwish

SNACK



BLACK FOREST

LUNA PARK

ΣΥΚΟ ΚΑΪΜΑΚΙ

COPPA TORRE

STEFANIA TIRAMISOU

Κακάο με κομμάτια σοκολάτας
Cocoa with pieces of chocolate

Βανίλια με σιρόπι σοκολάτας και βύσσινο
Vanilla with chocolate and cherry syrup

Βανίλια με ολόκληρο σύκο και σιρόπι
Vanilla with whole fig and syrup Καϊμάκι με γλυκό κεράσι και σιρόπι

Kaimaki with sweet cherry and syrup

Τιραμισού, παντεσπάνι με σιρόπι καραμέλας γαρνιρισμένο με ζάχαρη και κακάο
Tiramisou, sponge cake with caramel syrup garnished with sugar - cocoa powder
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Βανίλια κακάο με τρούφα σοκολάτα
Vanilla and cocoa with chocolate truffle
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ΚΑΡΑΜΕΛΑ

COOKIES

ΠΑΡΦΕ ΒΑΝΙΛΙΑ

Παγωτό καραμέλα, σιρόπι καραμέλα γάλακτος 
και καραμελωμένα pecans (180ml)
Caramel ice cream, milk caramel syrup and 
caramelised pecans (180ml)

Παγωτό μπισκότο με κομμάτια 
γεμιστού μπισκότου (180ml)
Cookie ice cream with pieces
of cookie filling (180ml)

Παγωτό παρφέ βανίλια με γλυκό βύσσινο,
σιρόπι βύσσινο και αμύγδαλα (180ml)
Vanilla parfait ice cream with sour cherry preserve,
sour cherry syrup and almonds (180ml)

ΝΕΟ

ΝΕΟ

ΝΕΟ
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PRIMO
Βανίλια με επικάλυψη σοκολάτα

ξηρούς καρπούς και σιρόπι φρούτων
Vanilla with coating, dry nuts

and fruit syrup

MARAKANA
Βανίλια με επικάλυψη

σοκολάτα και σιρόπι φρούτων
Vanilla with fruit syrup
coated with chocolate

CIOCCO
Βανίλια με επικάλυψη σοκολάτα
Vanilla coated with chocolate

ΝΕΟ

TWISTER STICK
Φράουλα και βανίλια
Strawberry and vanilla

FATSA ΤΣΙΧΛΟΦΟΥΣΚΑ
Μπανάνα και τσιχλόφουσκα
με επικάλυψη σοκολάτα
Banana and bubble gum
coated with chocolate

FRUTO
Γρανίτα φράουλα

Strawberry water ice

BIANCO
Βανίλια
Vanilla

FATSA BANANA
Μπανάνα και κακάο με επικάλυψη σοκολάτα
Banana and cocoa coated with chocolate
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KING
Μπισκότο με πραγματική σοκολάτα
και κομματάκια μπισκότου
Cookies with coating real chocolate
and pieces of cookies

Κακάο με πραγματική
σοκολάτα και αμύγδαλα
Cacao with coating real
chocolate and almonds

KING

Βανίλια με πραγματική
σοκολάτα και αμύγδαλα
Vanilla with coating of real
chocolate and almonds

KING

Βανίλια με σιρόπι και
πραγματική λευκή σοκολάτα
Vanilla with syrup and coating
of real white chocolate

KING

Βανίλια με
πραγματική σοκολάτα
Vanilla with
coating of real chocolate

KING

ΝΕΟ



Βιολογικό παγωτό κακάο 1L
Organic cocoa ice cream 1L

Παγωτό βανίλια και κομμάτια από 
μύρτιλο, βατόμουρο,
κράνμπερι και goji berry 1L
Ice cream vanilla and pieces
of blackberry, granberry,
blueberry and goji berry 1L Παγωτό βανίλια-κακάο με

γλυκαντικό από το φυτό stevia 1L 
Vanilla-cocoa ice cream with
sweetener from the plant Stevia 1L

BIO ICE

SUPER FOODS

STEVIA

Βιολογικό παγωτό βανίλια 1L
Organic vanila ice cream 1L

BIO ICE
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ΝΕΟ

ΝΕΟ
ΝΕΟ

ΝΕΟ



Παγωτό με γεύση μπισκότο και
κομμάτια γεμιστού μπισκότου 1L
Cookie flavour ice cream with
pieces of cookie filling 1L

COOKIES

Παγωτό με γεύση καραμέλα, 
σιρόπι καραμέλα γάλακτος και 
καραμελωμένα pecans 1L
Ice cream with caramel flavour, 
milk caramel syrup
and caramelised pecans 1L

ΚΑΡΑΜΕΛΑ

Παγωτό με πραλίνα φουντουκιού, 
λευκή πραλίνα και κρέμα κακάο 1L
Ice cream with hazelnut praline,
white praline and cocoa cream 1L

ΠΡΑΛΙΝΑ
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ΝΕΟ
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6 πύραυλοι βανίλια κακάο με σοκολάτα 
και ξηρούς καρπούς
6 vanilla cocoa cones with
chocolate topping and dried nuts

6 σάντουϊτς βανίλια κακάο
6 sandwishes vanilla and cocoa

8 μίνι πύραυλοι βανίλια
με επικάλυψη και αμύγδαλα
8 mini vanilla cornets with 
topping and almonds

12 μίνι ξυλάκια βανίλια
με επικάλυψη και αμύγδαλα
12 mini vanilla sticks with 
topping and almonds

8 ξυλάκια βανίλια με
σιρόπι και επικάλυψη
8 vanilla sticks with
syrup and topping

6 ξυλάκια βανίλια με
επικάλυψη σοκολάτα και αμύγδαλα
6 vanilla sticks with
chocolate topping and almonds

5 μίνι ξυλάκια μπανάνα κακάο
με μερική επικάλυψη
5 mini banana cocoa sticks
with partial topping
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Παγωτό καϊμάκι
με σιρόπι βύσσινο 1L
kaimaki ice cream with
sour cherry syrup 1L

Παρφέ βανίλια
κακάο 1L
parfait vanila
cocoa 1L

Στρατσιατέλα βανίλια με σιρόπι σοκολάτας
σκαλιέτα και κομμάτια σοκολάτας 1L
Stracciatela vanila ice cream with chocolate syrup
chocolate flakes and pieces of chocolate 1L

Βανίλια κακάο
φράουλα 2L
Vanila cocoa
strawberry 2L

Βανίλια κακάο 0% 2L
Vanila cocoa 0% 2L

Βανίλια 1L
Vanila 1L

Βανίλια κακάο
φυστίκι και μπανάνα 2L
Vanila cocoa
pistachio and banana 2L

Φυστίκι, μπανάνα
καραμέλα 3L
Pistachio, banana
caramel 3L

ΝΕΟ

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Βανίλια 2L
Vanila 2L

Βανίλια κακάο 2L
Vanila cocoa 2L

Κακάο με κομμάτια
σοκολάτας 1L
Cocoa with pieces
of chocolate 1L



Βανίλια με μπισκότο και επικάλυψη
σοκολάτας με κομμάτια cookies
Vanilla with buscuit, chocolate
coating and pieces of cookies

Κακάο με
επικάλυψη
σοκολάτα
Cocoa with
chocolate
coating

Βανίλια με
επικάλυψη
σοκολάτα
γάλακτος
Vanilla
with milk
chocolate
coating

Βανίλια με επικάλυψη
σοκολάτα και αμύγδαλα
Vanilla with chocolate
coating and almonds

Παρφέ κρέμα με σιρόπι Αμαρένα
επικάλυψη λευκή σοκολάτα και αμύγδαλα
Parfe cream with Amarena syrup
coated with white chocolate and almonds

Κακάο με επικάλυψη
λευκή σοκολάτα
Cocoa with white
chocolate coating

Κακάο με επικάλυψη σοκολάτα
Cocoa with chocolate coating

Κακάο με επικάλυψη
λευκή σοκολάτα
Cocoa with white
chocolate coating

Φράουλα με επικάλυψη
σοκολάτα με γεύση φράουλα
Strawberry with strawberry
chocolate coating

Καραμέλα και σιρόπι
καραμέλας με επικάλυψη
σοκολάτα με γεύση καραμέλα
Caramel with caramel syrup
and caramel chocolate coating

Φυστίκι με επικάλυψη
σοκολάτα με γεύση φυστίκι
και φυστίκια
Peanut with peanut flavor
chocolate coating
and peanuts

Βανίλια με κομματάκια σοκολάτα 
επικάλυψη σοκολάτα και δίχρωμες 
νιφάδες σοκολάτας
Vanilla with chocolate pieces, 
chocolate coating and double colors 
chocolate flakes

STRACCIATELLA

Mini ξυλάκι τσιχλόφουσκα
Mini stick bubble gum

Φράουλα με επικάλυψη
σοκολάτα
Strawberry with
chocolate coating

Βανίλια και σιρόπι
βύσσινο με επικάλυψη
λευκή σοκολάτα
Vanilla with cherry
syrup and white
chocolate coating

Βανίλια με επικάλυψη σοκολάτα
Vanilla with chocolate coating

Βανίλια με επικάλυψη
σοκολάτα και αμύγδαλα
Vanilla with chocolate
coating and almonds

OVAL MINI STICKS

ΠΥΡΑΥΛΑΚΙΑ
MINI CORNETS

ΞΥΛΑΚΙΑ ΟΒΑΛ
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ΝΕΟ

ΝΕΟ



Με επικάλυψη
σοκολάτα γάλακτος
With milk
chocolate coating

Πραλίνα φουντουκιού με γκοφρέτα
και επικάλυψη σοκολάτα και φουντούκια
Hazelnut praline with gofer, chocolate
coating and hazelnuts

Παρφέ κακάο με σιρόπι Αμαρένα
και επικάλυψη κουβερτούρα
σοκολάτα και αμύγδαλα
Parfait cocoa with Amarena syrup
and dark chocolate coating and almonds

Τετράγωνο σάντουϊτς με κακάο
Square mini sandwish with cocoa

Σαραγλί Βανίλια
Ice cream vanilla

Παγωτό πουράκι Κακάο
Ice cream cacao

Παγωτό πουράκι βανίλια
Ice cream vanilla

Τετράγωνο
σάντουϊτς
με βανίλια
Square mini
sandwich
with vanilla

Γιαούρτι με σιρόπι Αμαρένα και
επικάλυψη λευκή σοκολάτα
Yoghurt with Amarena syrup and 
white chocolate coating

Παγωτό βανίλια με
κομμάτια σοκολάτας
επικάλυψη σοκολάτα
γάλακτος και
δίχρωμες νιφάδες
σοκολάτας
Vanilla chocolate
with chocolate
pieces milk
chocolate coating
and chocolate flakes

Παρφέ κρέμα με
σιρόπι βύσσινο
και επικάλυψη
λευκή σοκολάτα
και αμύγδαλα
Parfait cream with
cherry syrup
white chocolate
coating and almonds

Βανίλια 0%
με επικάλυψη
σοκολάτα 0%
Vanilla 0% with
chocolate coating 0%

Βανίλια με επικάλυψη
σοκολάτα γάλακτος
Vanilla with milk
chocolate coating

Μπισκότο με επικάλυψη σοκολάτα
και με κομμάτια μπισκότου
Biscuit with chocolate
coating and cookies

COOKIES

STRACCIATELLA

Φράουλα με επικάλυψη
σοκολάτα με γεύση φράουλα
Strawberry with strawberry
chocolate coating

Καραμέλα με επικάλυψη
σοκολάτα με γεύση καραμέλα
Caramel with caramel
chocolate coating

Κακάο με επικάλυψη
σοκολάτα και αμύγδαλα
Cocoa with chocolate
coating and almonds

Βανίλια με μπισκότο
και επικάλυψη σοκολάτα
Vanilla with biscuit
and chocolate coating

ΞΥΛΑΚΙ ΜΠΑΝΑΝΑ ΞΥΛΑΚΙΑ ΚΑΡΔΙΑ

ΞΥΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
ΞΥΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

MINI SANDWICH

MINI BANANA STICK HEART MINI STICKS

SQUARE MINI STICKS

ROUND MINI STICKS
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Τούρτα μπισκότο
Cookies ice cream cake

Τούρτα φράουλα - σοκολάτα
Strawberry - chocolate ice cream cake

Τούρτα βανίλια - σοκολάτα
Vanilla - chocolate ice cream cake

Τούρτα καραμέλα
Caramel ice cream cake
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Τούρτα σοκολάτας με κομμάτια σοκολάτας
Chocolate ice cream cake with chocolate pieces

ICE CREAM CAKES



ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 6L ΚΑΙ 5L
In bulk ice cream in 6L and 5L packaging
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www.torre.gr

Εργοστάσιο/Γραφεία:
Νέα Σάντα Κιλκίς, Τ.Κ. 61100

Τ: 23410 64246, F: 23410 64886
Υποκ/μα Αττικής, Τ: 22950 41948

Factory/Headquarters:
Nea Santa, Kilkis, 61100 Greece

T: +30 23410 64246, F: +30 23410 64886
Attica T: +30 2950 41948

e-mail: info@torre.gr


