Η ΑΚΤΙΝΑ ιδρύθηκε το 1995 µε σκοπό να αποτελέσει
συνεργάτη και σύµµαχο του επαγγελµατία Ζαχαροπλάστη
και Αρτοποιού προσφέροντας µια συνεχώς αυξανόµενη
γκάµα ποιοτικών προϊόντων. Στην πορεία της κατάφερε να
καταξιωθεί ως πρωταγωνίστρια εταιρία στον κλάδο στην
Ελλάδα και να είναι κύριος προµηθευτής
Ζαχαροπλαστείων, Αρτοποιείων, Βιοµηχανιών, Βιοτεχνιών,
Εργαστηρίων, Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Χώρων
Μαζικής Εστίασης.
Η ΑΚΤΙΝΑ έχει ισχυρή παρουσία στην κατηγορία
σοκολάτας, κουβερτούρας και αποµιµήσεων, ενώ διαθέτει
πλήρη σειρά πραλινών, σιροπιών παγωτού, ροφηµάτων,
µιγµάτων ζαχαροπλαστικής, επιδορπίων, κρεµών
ζαχαροπλαστικής, φαρσιτούρων, γλυκών του κουταλιού
βοηθηµάτων ζαχαροπλαστικής και πρώτων υλών.
Η ΑΚΤΙΝΑ παρέχει προϊόντα πολύ υψηλής και σταθερής
ποιότητας και δεσµεύεται στη χρήση άριστων πρώτων
υλών σε κάθε προϊόν της, διασφαλίζοντας συνεχή και
µεθοδικό ποιοτικό έλεγχο σε όλη την παραγωγική
διαδικασία των προϊόντων της. Η παραγωγή των
προϊόντων της γίνεται στην Ελλάδα µε τα υψηλότερα
πρότυπα της διεθνούς βιοµηχανίας τροφίµων. Είναι
πιστοποιηµένη για τη λειτουργία της µε ISO 9001:2008
καθώς και µε το πρότυπο του Responsible Sourcing.
Η ΑΚΤΙΝΑ βρίσκεται συνεχώς δίπλα στις ανάγκες των
πελατών της παρέχοντας διαρκή υποστήριξη και φιλική,
άµεση και εξειδικευµένη εξυπηρέτηση. Μέσα από τις
ανάγκες των πελατών και τις νέες τάσεις που
εµφανίζονται, γίνεται συνεχής ανάπτυξη νέων προϊόντων
τόσο στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες δραστηριοποίησης,
όσο και σε νέες κατηγορίες προϊόντων.
Η ανάπτυξη νέων προϊόντων αποτελεί έναν από τους
κύριους και συνεχείς στόχους της εταιρίας.
Εκτός από την κάλυψη της Ελληνικής αγοράς η ΑΚΤΙΝΑ
έχει αναπτύξει και διαρκώς αυξανόµενη εξαγωγική
δραστηριότητα.

AKTINA: STORY OF QUALITY
FOR THE DEMANDING
PROFESSIONAL

AKTINA was established in 1995 aiming to constitute a
partner and ally to the professional Confectioner and Baker,
oﬀering a continually increasing range of quality products.
Through these years AKTINA managed to be recognized as
a leading company at its sector and to become a main
provider of ingredients to Pastry-Shops, Bakeries,
Industries, Small Producers, Hotels, Restaurants and
Catering Providers.
AKTINA has a strong presence at the chocolate category,
covertures and compound chocolate, a full series of
pralines, ice-cream syrups, beverages, pastry mixes,
desserts, pastry creams, confectionery decoration toppings,
confectionery support products and raw materials.
Products are traded with the AKTINA brand name but there
are also a number of products for private label according to
the needs of the customer.
AKTINA provides products of excellent and consistent
quality and commits to the use of ﬁrst rate raw materials in
every product, ensuring quality control through the whole
productive process. The majority of its products are
produced in Greece to the highest standards of the
international food industry. AKTINA is certiﬁed and
implements ISO 9001: 2008.
AKTINA works closely with its customers providing
continuous support and specialized service. Customer
product needs are identiﬁed and a continuous development
process of new products within the already existing
categories of activity but also to new categories of products
takes place.
Apart from serving the Greek market, ΑΚΤΙΝΑ has focused
in developing export sales.

Η ΑΚΤΙΝΑ αντιµετωπίζει κάθε πελάτη της µε γνώµονα
την εξυπηρέτηση των αναγκών του και καταβάλλει
συνεχείς προσπάθειες ώστε να αποτελέσει τον καλύτερο
συνεργάτη και σύµµαχό του στη δηµιουργία καλύτερου
αποτελέσµατος για τα προϊόντα του.
Η µακρόχρονη πείρα στην εξέλιξη προϊόντων και
συνταγών σε όλες τις κατηγορίες δραστηριοποίησης
έχουν εξοπλίσει την ΑΚΤΙΝΑ µε σηµαντική γνώση που
δίνει τη δυνατότητα σε κάθε καλό συνεργάτη της, να
αξιοποιήσει αυτή τη γνώση ώστε να προµηθευτεί την
πρώτη ύλη ή το προϊόν που είναι πιο κατάλληλο για τις
ανάγκες του σε σχέση µε την ποιότητα και την τιµή.
Η χρήση των προϊόντων ΑΚΤΙΝΑ διασφαλίζει τα
µέγιστα γευστικά και ποιοτικά αποτελέσµατα σε όλες τις
συνταγές
Τέλος η ΑΚΤΙΝΑ καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες
ώστε να δηµιουργεί προϋποθέσεις µακρόχρονης και
καλής συνεργασίας και να εξυπηρετεί τον κάθε πελάτη
της µε ταχύτητα.

FULL SERVICE
FOR EVERY PROFESSIONAL

τα συστατικά της επιτυχίας
the ingredients of success

AKTINA treats all customers with respect of their
individual needs and makes considerable eﬀorts to be
recognized as a good partner in order to help achieve the
best possible result of each client’s recipes.
The long experience in development of products and
recipes in all categories of activity have provided
AKTINA with considerable knowledge and know how.
This gives the opportunity to every customer to
capitalize on this knowledge in order to acquire the
ingredient or the product that best suits the result that is
required. The use of AKTINA products ensures the
maximum result in taste and quality in each recipe.
AKTINA makes continuous eﬀorts and is committed to
create conditions of long-term and mutually beneﬁciary
cooperation with each one of its customers.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ &
ΤΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
PREMIUM QUALITY
INGREDIENTS
FOR PASTRY & BAKERY
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ & ΠΡΑΛΙΝΕΣ
CHOCOLATE PRODUCTS & PRALINES

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
PRODUCTS FOR THE PATISSERIE RANGE
Σειρά Επιδορπίων, ‘Έτοιµων Μιγµάτων Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου, Βοηθήµατα Ζαχαροπλαστικής-Μαγειρικής που δίνουν λύσεις και
προσφέρουν ευκολία στον επαγγελµατία.
Mίγµατα Mousse (Πραγµατική Σοκολάτα, Βανίλια, Φράουλα) ¦ Ζελέ (Φράουλα, Κεράσι, Ανανάς, Μπανάνα, Πορτοκάλι) ¦ Ζελέ χωρίς Ζάχαρη (Φράουλα)
¦ Κρέµας Καραµελέ ¦ Κρέµας Αραβοσίτου ¦ Πανακότας ¦ Βάφλας ¦ Κρέπας
Κρύες Κρέµες Ζαχαροπλαστικής Κρέµα Μιλφέιγ ¦ Κρέµα Τσηζκέικ ¦ Κρέµα Pâtisserie Premium Soﬅ
Έτοιµα Μίγµατα Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου Κέικ Λαδιού ¦ Κέικ ¦ Παντεσπάνι (Λευκό η Κακάο) ¦ Λουκουµάδων µε µαγιά
Βοηθήµατα Ζαχαροπλαστικής Μαγειρικής Μπεσαµέλ ¦ Μπέϊκιν Πάουντερ ¦ Κορν Φλαουρ ¦ Μίγµα για Πανάρισµα ¦ Χυµός Λεµονιού ¦ Έτοιµα Σου ¦
Φύλλα Μιλφεϊγ ¦ Top Cream

Σοκολάτες

Πλήρης σειρά Σοκολατών για όλες της εφαρµογές στο χώρο της
ζαχαροπλαστικής.
Κουβερτούρα Golden Line µε πλούσια γεύση πικρής
σοκολάτας και σκούρο σοκολατένιο χρώµα, Κουβερτούρα
Υγείας κατάλληλη για επικαλύψεις, Κουβερτούρα Γάλακτος
ειδική για κρέµες ζαχαροπλαστικής και σοκολατάκια, Σοκολάτα
Λευκή κατάλληλη για σοκολατάκια, γκανάζ, κανέλλες,
Σοκολάτα Υγείας σε Σταγόνες (κατάλληλη και για ψήσιµο),
Κουβερτούρα σε Νιφάδες

ΣΙΡΟΠΙΑ
SIRUPS
Σιρόπια Παγωτού/Ζαχαροπλαστικής

Σιρόπια για Καφέ

Κατάλληλα να επικαλύψουν και να αναδείξουν το τελικό προϊόν.
µε γεύση Σοκολάτα ¦ µε πραγµατική Καραµέλα ¦ µε γεύση Βύσσινο ¦ µε
γεύση Φράουλα ¦ µε µέλι ¦ Cracky Top Cover Choco | Cracky top Cover
White

Αναδεικνύουν τις γεύσεις µέσα στον καφέ, εύκολα στη χρήση.
µε γεύση Σοκολάτα ¦ µε γεύση Καραµέλα | µε γεύση Φράουλα

Ice Cream / Confectionery Syrups

Syrups for Beverages

AKTINA’s Ice Cream Toppings & Syrups decorate and highlight
the taste and the appearance of the ﬁnal product.
Chocolate ¦ real caramel ¦ sour cherry ¦ strawberry ¦ honey ¦
Cracky Top Cover Choco | Cracky Top Cover White

Flavors for coﬀee beverages or tea
Chocolate ﬂavoured ¦ Caramel ﬂavoured | Strawberry ﬂavoured

A wide range of Desserts, Flour Mixes, pastry & Cookery Support Products which give easy solution to the professional Confectioner or Cook
Mixes Mousse (Real Chocolate, Vanilla, Strawberry) | Jelly (Strawberry, Cherry, Pineapple, Banana, Orange) | Sugar Free Jelly (Strawberry) | Caramel
Flan | Vanilla Custard Cream| Pannacotta| Waﬄes| Crepes
Cold Fillings Millefeuille Cream | Cheesecake Cream | Crème Patisserie Premium Soﬅ
Flour Mixes Oil Cake | Cake Mix | Sponge Cake Mix (Vanilla or Chocolate) | Dumplings
Mix with Dry Yeast
Support Products Béchamel Mix | Baking Powder | Corn Flour | Bread Crumbs |
Lemon Juice | Choux | Puﬀ Pastry Layers | Top Cream | Biscuit Crumbs (white or
chocolate) | Black Biscuit with White Cream Filling

Chocolates

Complete range of chocolates for every confectionery application.
Couverture Golden Line dark chocolate with rich bitter
chocolate taste, Classic Bitter Couverture suitable for toppings,
Milk Couverture with smooth ﬂuidity, suitable for pastry
creams and mini chocolates, White Chocolate suitable for mini
chocolate creations, coatings, cinnamon pastry, Delight bake
stable drops, Couverture in Flakes

Σκευάσµατα Αποµίµησης Σοκολάτας
Η πιο αναγνωρισµένη σειρά Αποµιµίσεων Σοκολάτας.
Η ευκολία στη χρήση σε συνδυασµό µε την ισορροπηµένη γεύση
είναι το µυστικό της επιτυχίας.
Νο32 εξαιρετικής ποιότητας αποµίµηση σοκολάτας υγείας,
κορυφαία στο χώρο της (διατίθεται και σε Σταγόνες για ευκολία
στο λιώσιµο) ¦ Νο27 ¦ Latte ¦ Primo (µεγάλη αντοχή στο
άσπρισµα στα τελικά προϊόντα) ¦ Premiera Gold ¦ Premiera
Λευκή.

ΜΠΙΣΚΟΤΑ
BISCUITS

Compound Chocolate
The most distinguished line of compound chocolate. The easy
handling combined with the balanced taste is the secret to success.
No 32 premium quality compound bitter chocolate, a leader
compound product, also available in drops for easy melting ¦
No27 ¦ Latte ¦ Primo (high endurance against sugar and oil
blooming when applied on the ﬁnal product) ¦ Standard
compound chocolate mini bars ¦ Premiera Gold | Premiera
White

Κακάο

∆ιάφοροι τύποι κακάο για τις
δηµιουργιες σας.

Cocoa

Various types of cocoa for your
creations.

Μπισκότα Ζαχαροπλαστικής / Παγωτοποιίας

Ολόκληρο µαύρο µπισκότο Sweet Home µε γέµισή Βανίλια | Σπασµένο
µαύρο µπισκότο µε γέµιση Βανίλια | Τριµµένο µαύρο µπισκότο | ·
Τριµµένο λευκό µπισκότο

Biscuits for Pastry / Ice creams

Whole “Sweet Home” black biscuit with cream ﬁlling | Black
biscuit pieces with cream ﬁlling | Black biscuit crumbs | White
biscuit crumbs

Πραλίνες / Επικαλύψεις
Πλήρης σειρά Ποιοτικών Πραλινών µε συνταγές ισορροπηµένες µεταξύ των κακάο,
γάλα, φουντουκιού, κατάλληλες για πολλές χρήσεις.
Πραλίνα κακάο µε γεύση φουντούκι σφικτή (κατάλληλη για γεµίσεις σε
σοκολατάκια, παστάκια, κρέπες), Πραλίνα κακάο µε γεύση φουντούκι
µαλακή (για γέµιση σε κρουασάν, µάφινς, τάρτες), Πραλίνα για όλες τις
χρήσεις, Λευκή κρέµα µε γεύση Βανίλια, Πραλίνα Premium Bitter, Πραλίνα
κακάο µε Μπισκότο, Πραλίνα κακάο µε βάφλα, Πραλίνα ψηνόµενη
Επικάλυψη µε κακάο, µε κακάο καθρέφτης.

Pralines / Covering

A complete range of quality pralines with balanced taste of cocoa, milk and hazelnut,
suitable for various applications.
Cocoa Hazelnut Cream – Hard (suitable for chocolate treats, pastry creams,
crepe ﬁllings), Cocoa Hazelnut Cream – Soﬅ (suitable for croissant ﬁllings,
muﬃns, tarts), Cocoa Hazelnut Cream universal, White Cream vanilla
ﬂavoured,
Premium Bitter Praline, Cocoa Hazelnut Cream with Biscuit, Cocoa
Hazelnut Cream with Waﬄe.
Dark , Dark Mirror Covering

ΣΕΙΡΑ FRUITLINE
FRUITLINE RANGE
Η σειρά προϊόντων AKTINA FRUIT LINE είναι µια ολοκληρωµένη πρόταση φρουτοπαρασκευασµάτων πολύ υψηλής και σταθερής ποιότητας. Τα
προϊόντα της σειράς AKTINA FRUIT LINE παρασκευάζονται από προσεκτικά διαλεγµένα φρούτα. Τα προϊόντα AKTINA FRUIT LINE αποτελούν την
ιδανική επιλογή για άριστα αποτελέσµατα στη ζαχαροπλαστική.
Γλυκά του Κουταλιού
(Κεράσι, Βύσσινο, Σταφύλι, Μανταρίνι, Περγαµόντο, Κάστανο, Καρυδάκι, Φράουλα, Σύκο, Αχλάδι)
The AKTINA FRUIT LINE is a complete range of fruit preparations of very high and stable quality for pastry and bakery professionals. AKTINA
FRUIT LINE products are produced from carefully selected fruit. Our commitment to quality makes AKTINA FRUIT LINE product range an
ideal choice that ensures superior results in pastry and meets the taste and quality standards of your customers.
Decoration Glazes
A range of glazes which add glow and taste meeting the quality standards of the professional confectioner, suitable for freezing.
(Strawberry, Sour Cherry, Caramel, Orange, Chocolate, Neutral, Black Sour Cherry)
Fruits in Syrup
(Cherry, Sour Cherry, Grape, Tangerine, Bergamot, Chestnut, Walnut, Strawberry, Fig, Pear)

ΡΟΦΗΜΑΤΑ
BEVERAGES
Ροφήµατα

Σειρά ροφηµάτων φτιαγµένα µε γνώµονα την πλούσια και ισορροπηµένη γεύση.
Ρόφηµα Σοκολάτας ¦ Ρόφηµα Λευκής Σοκολάτας ¦ Ροφήµατα Smoothies ¦
Μίγµα για παγωµένο Ρόφηµα Καφέ ¦ Μίγµα για παγωµένο Ρόφηµα Καφέ µε Σοκολάτα
Μίγµατα Γρανίτας (Φράουλα, Λεµόνι, Καρπούζι)

Beverages

A line of rich and balanced ﬂavoured beverages.
Chocolate ﬂavoured Beverage ¦ White Chocolate Beverage ¦ Smoothies | Ice Cold Coﬀee Beverage Mix
(regular or chocolate ﬂavoured) | Granita Mixes (Strawberry, Lemon, Watermelon)

