Κατάλογος προϊόντων και αξεσουάρ Aurile Νο 3

Η Μαγεία των Αρωμάτων
Η πλατφόρμα Aurile αποτελεί το διαμάντι των προϊόντων της FM GROUP. Δημιουργήθηκε το 2013 και
από τότε έχει μπει δυναμικά σε πολλά σπίτια, χαρίζοντάς τους υπέροχες ευωδίες. Οι καφέδες και τα
τσάγια Aurile έχουν δημιουργηθεί με πάθος και επαγγελματισμό. Οι κόκκοι και τα φύλλα με τα οποία
ξεκινάει η διαδικασία παραγωγής, προέρχονται από τις καλύτερες καλλιέργειες. Μετά περνούν στα
χέρια των πιο διακεκριμένων ειδικών οι οποίοι αποτελούν ταυτόχρονα και θερμούς υποστηρικτές της
τέχνης παρασκευής του καφέ και του τσαγιού.
Καθώς το ενδιαφέρον για τα προϊόντα Aurile παραμένει αμείωτο, έχουμε αποφασίσει να εμπλουτίσουμε
την προσφορά μας με τέσσερα νέα προϊόντα. Έχουμε εισάγει το Μπλε Τσάι Oolong υψηλής ποιότητας
από τους ζουμερούς κήπους της επαρχίας Fujian, με άρωμα βανίλιας-ροδάκινου που σίγουρα θα
αγαπήσετε. Για όσους είναι λάτρεις των κλασικών, έχουμε δημιουργήσει το αριστοκρατικό τσάι Earl Grey
που περιέχει φυσικό έλαιο περγαμόντου, πέταλα κενταύριου, φλούδα πορτοκαλιού και λεμόνι μυρτιά.
Λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των θερμών υποστηρικτών του καφέ, έχουμε προσθέσει δύο νέους
αρωματικούς καφέδες. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τις αξέχαστες συνθέσεις Arabica και Robusta σε
δύο γεύσεις: σοκολάτα και φουντούκι. Στη συνέχεια, στο σετ με τα αξεσουάρ έχει προστεθεί η ατομική
Καφετιέρα φίλτρου που σας επιτρέπει να φτιάξετε αρωματικό καφέ ή τσάι εύκολα και γρήγορα.
Σας εύχομαι καλή απόλαυση!

Βοήθησέ μας να βοηθήσουμε άλλους!

f o u n d a t i o n

www.golden-tulip.com
Όλες οι ετικέτες των προϊόντων Aurile, καθώς επίσης και συμβουλές
για την προετοιμασία του κάθε ροφήματος, είναι διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα: www.aurile.com.
Τα προϊόντα Aurile είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World.
Όλες οι τιμές του καταλόγου περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων του καταλόγου
Προϊόντων και Αξεσουάρ Aurile No.3 ισχύουν από την έκδοσή
του και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή μέχρι την έκδοση
νέου καταλόγου.
Τα μοναδικά πληροφοριακά φυλλάδια που αφορούν στην
πώληση και τη διαφήμιση των προϊόντων της FM GROUP
(κατάλογοι, σχέδιο μάρκετινγκ, υλικό προώθησης και
πληροφόρησης) είναι αυτά τα οποία αναγνωρίζονται και
εκδίδονται επίσημα από την FM GROUP Ελλάδας/Κύπρου
ή την FM GROUP World.

Τσάι | Tea
Γνωρίζετε ότι…
Οι συσκευασίες των τσαγιών Aurile έχουν
διακριθεί ως οι καλύτερες συσκευασίες
κερδίζοντας το Πολωνικό βραβείο Art of Packaging 2014.

Καφές | Coffee
100% Arabica
Όλοι οι καφέδες Aurile – Excellence, Πράσινος
καφές, Κλασικοί – αποτελούν ένα χαρμάνι
επιλεγμένων καφέδων Arabica (Coffea arabica).

ειδικό χαρμάνι
Οι αρωματικοί μας καφέδες δημιουργούνται
με βάση αυθεντικά χαρμάνια ανατολίτικων
καλλιεργειών: Arabica και Robusta, σύμφωνα
με παραδοσιακές ιταλικές συνταγές. Η βάση
του αρώματος του καφέ δημιουργείται από
τις καλλιέργειες της Ανατολικής Ασίας, με
χαρακτηριστικό πικάντικο και ξυλώδες άρωμα.
Η βελούδινη ποικιλία Arabica εισάγει μία ελαφριά
όξινη νότα, ενώ η έντονη ποικιλία Robusta την
ενισχύει προσδίδοντας βάθος. Μια ιδανικά
ισορροπημένη και πλούσια γεύση.

χαρμάνι espresso
Η καρδιά του χαρμανιού βρίσκεται στις ποικιλίες
της Βραζιλίας και της Κολομβίας, που έχουν
καλλιεργηθεί σε ορεινές περιοχές. Το χαρμάνι
οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στην ανάμιξη
σε ποσοστό 10% με το έλαιο των κόκκων Robusta
της Ινδονησίας.

Αξίζει να γνωρίζετε!

HAPPINESS
Μπλε τσάι

NEW
		Πώς φτιάχνεται;

OOLONG
Φύλλα τσαγιού με φραγκοστάφυλο,
άρωμα φυσικής βανίλιας και ροδάκινου
Εξαιρετική βαθιά γεύση και μυστηριώδες, ελαφρώς
σμαραγδένιο χρώμα τσαγιού Oolong που προκύπτουν
μέσα από τη διαδικασία της μερικής ζύμωσης των φύλλων.
Το αρωματικό ρόφημα που αιχμαλωτίζει με τις νότες
φραγκοστάφυλου, περιέχει πολυφαινόλες οι οποίες
είναι ωφέλιμες για την υγεία.

Τα φύλλα Oolong μόλις
συλλέγονται εκτίθενται στον ήλιο
έτσι ώστε να αποξηραθούν και,
έπειτα, υποβάλλονται σε σύντομη
ζύμωση.

		Από πού προέρχεται;
Το τσάι Oolong, το οποίο
ονομάζεται και τσάι του Μαύρου
Δράκου, προέρχεται από την
Κινέζικη επαρχία Fujian.

		Πώς σερβίρεται;
Το τσάι Oolong σερβίρεται ιδανικά
μαζί με ψάρι. Λόγω της χαμηλής
περιεκτικότητάς του σε τεΐνη,
μπορεί να καταναλωθεί και αργά
το απόγευμα.

		Οδηγίες προετοιμασίας:
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Βάλτε ένα κουταλάκι του γλυκού
τσάι ανά άτομο στην τσαγιέρα,
προσθέστε ζεστό νερό σε
θερμοκρασία 95°C (περίπου 150
ml ανά φλυτζάνι) και αφήστε το
για 1-2 λεπτά. Πριν το σερβίρετε,
απομακρύνετε τα φύλλα από το
ρόφημα. Αν θέλετε το τσάι σας
να έχει περισσότερη ένταση, μην
το αφήνετε περισσότερη ώρα
στην τσαγιέρα, απλώς προσθέστε
περισσότερα φύλλα.

ΤΣΑΪ | tea

Ευτυχία δεν είναι αυτό
που κατέχεις, αλλά
αυτό που μπορείς να
λατρέψεις.
(Lie Yukou,
Κινέζος φιλόσοφος)

Θρυλικό

τσάι
Υπάρχουν πολλοί μύθοι σχετικά με τη δημιουργία του μπλε τσαγιού. Ένας από αυτούς αναφέρεται
στην ιστορία ενός θαρραλέου κυνηγού που λεγόταν Μαύρος Δράκος. Μία μέρα συνάντησε ένα
τρομακτικό τέρας και το κυνήγησε, αφήνοντας πίσω του μια τσάντα που περιείχε τσάι. Το τσάι που
ξεχάστηκε στον ήλιο οξειδώθηκε εν μέρει και έτσι απέκτησε ένα έντονο άρωμα. Προς τιμήν του
κυνηγού, το τσάι απέκτησε την ονομασία Μαύρος Δράκος.
Σύμφωνα με έναν άλλο μύθο, ο πρίγκιπας των δράκων ήταν φυλακισμένος σε μια μικρή λίμνη. Όταν
η λίμνη άρχισε να αποξηραίνεται, ένα όμορφο κορίτσι από ένα κοντινό χωριό τον έσωσε. Εκείνος
έδειξε την ευγνωμοσύνη του όταν χτύπησε πανούκλα το χωριό, δίνοντας τη ζωή του για να σώσει
τους κατοίκους. Τα τελευταία λεπτά της ζωής του απέβαλε από το στόμα του ένα μαργαριτάρι
δράκου από το οποίο γεννήθηκε ο πρώτος θάμνος Oolong. Το αφέψημα που προέκυψε από τα
φύλλα του θεράπευσε ολόκληρο το χωριό.

ΤΣΑΪ HAPPINESS OOLONG

FM | ah6

12,40 € /
165,33 € / 1 kg

Τα προϊόντα Aurile είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World. 5

75 g

ΤΣΑΪ | tea

Αμοιβαίος σεβασμός – αποτελεί ένα πραγματικό όφελος
και για τις δύο πλευρές.
(Master Mo, Κινέζος φιλόσοφος)
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Αξίζει να γνωρίζετε!

NOBLE
EARL GREY
Φύλλα τσαγιού με έλαιο περγαμόντου, πέταλα κενταύριου,
φλούδα πορτοκαλιού και λεμόνι μυρτιά
Ο συνδυασμός μαύρου τσαγιού Κεϋλάνης με φυσικό
έλαιο περγαμόντου από την Ιταλία, φλούδα πορτοκαλιού,
πέταλα κενταύριου και λεμόνι μυρτιά δημιουργεί μία
μοναδική ποικιλία του κλασικού τσαγιού Earl Grey.
Η βάση του εν λόγω αριστοκρατικού ροφήματος
προέρχεται από τη Σρι Λάνκα, όπου τα φύλλα τσαγιού
αναπτύσσουν το πλήρες άρωμά τους και, στη συνέχεια,
κατά τη διάρκεια της ζύμωσης αποκτούν τον μοναδικό
τους χαρακτήρα, τον οποίο εκτιμούν ιδιαίτερα οι
υποστηρικτές του Earl Grey.

NEW

Μαύρο τσάι

		Πώς φτιάχνεται;
Τα φύλλα από το δέντρο του τσαγιού
υποβάλλονται σε διαδικασία πλήρους
ζύμωσης, όπου αποξηραίνονται,
τυλίγονται και ζυμώνονται.

		Από πού προέρχεται;
Το τσάι προέρχεται από την επαρχία
Sabaragamuwa, που βρίσκεται
νοτιοδυτικά της Σρι Λάνκα, όπου
υπάρχουν οι ιδανικές κλιματολογικές
συνθήκες για να αναπτύξουν πλήρως
τα φύλλα τσαγιού το άρωμά τους.
Αναπτύσσεται σε εδάφη χαμηλού
υψομέτρου, μέχρι 600 μέτρα πάνω από
το επίπεδο της θάλασσας – γι’ αυτόν το
λόγο έχει δυνατό και βαθύ άρωμα.

		Πώς σερβίρεται;
Το τσάι Earl Grey τονίζει τέλεια τη γεύση
των έντονων τυριών, ενώ ταιριάζει
απόλυτα με κρέας ελαφιού.

		Οδηγίες προετοιμασίας:
Βάλτε ένα κουταλάκι του γλυκού τσάι ανά
άτομο στην τσαγιέρα, προσθέστε ζεστό
νερό σε θερμοκρασία 95°C (περίπου 150
ml ανά φλυτζάνι) και αφήστε το για 2-3
λεπτά. Πριν το σερβίρετε, απομακρύνετε
τα φύλλα από το ρόφημα.

ΤΣΑΪ NOBLE EARL GREY

9,70 € /

FM | ah7

75 g

129,33 € / 1 kg

Τα προϊόντα Aurile είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World. 7

ΤΣΑΪ | tea

Παγωμένο Τσάι
Συστατικά:
7 κουτ. γλυκού λευκό τσάι Serenity
(κατά προσέγγιση)
3 κουτ. γλυκού ζάχαρη
1/3 φλυτζανιού μη ζαχαρούχο 		
συμπυκνωμένο γάλα
παγάκια
Προετοιμασία:
Ετοιμάστε το τσάι για 9 λεπτά σε 1 λίτρο
νερού στη θερμοκρασία των 80°C.
Έπειτα ξεχωρίστε τα φύλλα από το τσάι
και αφήστε το να κρυώσει. Εν τω μεταξύ,
σπάστε σε κομματάκια τον πάγο και
αναμίξτε καλά το γάλα με τη ζάχαρη.
Γεμίστε τα ποτήρια με τον πάγο, ρίξτε
γάλα μέχρι τη μέση του ποτηριού, και
γεμίστε προσεκτικά μέχρι πάνω με τσάι.
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Όταν η καρδιά σου
είναι ήσυχη,
έχεις λύσει κάθε
πρόβλημα.
(Lie Yukou, Κινέζος φιλόσοφος)

Αξίζει να γνωρίζετε!

SERENITY
Λευκό τσάι

Pai Mu Tan
Φύλλα τσαγιού με ροδοπέταλα
Αριστοκρατικό λευκό τσάι με ροδοπέταλα, με ήπιο
λουλουδάτο άρωμα που μαγεύει με τη βελούδινη και
ελαφρώς γλυκιά γεύση του. Αυτή η εξαιρετικά διακριτική
και αρμονική σύνθεση είναι πλούσια σε βιταμίνες Α και Ε
και ευεργετικές πολυφαινόλες.
		Πώς φτιάχνεται;
Το λευκό τσάι φτιάχνεται από
μπουμπούκια που υποβάλλονται
μόνο σε αποξήρανση προκειμένου
να αποκτήσουν μοναδικό άρωμα.

		Από πού προέρχεται;
Αυτή η σύνθεση δημιουργήθηκε
από μη ανεπτυγμένα μπουμπούκια
τσαγιού και τα πρώτα φύλλα που
συλλέγονται στην Κινέζικη Επαρχία
Fujian.

		Πώς σερβίρεται;
Το ελαφρύ άρωμα του λευκού τσαγιού
συνδυάζεται απόλυτα με πιάτα που
περιέχουν βοδινό και μοσχάρι, καθώς
επίσης και με απλά σνακ και ελαφριά
επιδόρπια. Αποτελεί τέλεια βάση για
παγωμένο τσάι.

		Οδηγίες προετοιμασίας:
Βάλτε ένα κουταλάκι του γλυκού τσάι
ανά άτομο στην τσαγιέρα, προσθέστε
ζεστό νερό σε θερμοκρασία 70-85°C
(περίπου 150 ml ανά φλυτζάνι) και
αφήστε το για 7-9 λεπτά. Πριν το
σερβίρετε, απομακρύνετε τα φύλλα
από το ρόφημα.

ΛΕΥΚΟ ΤΣΑΪ SERENITY

9,30 € /

FM | ah4

30 g

310,00 € / 1 kg

Τα προϊόντα Aurile είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World. 9

Αξίζει να γνωρίζετε!

EUPHORIA

Πράσινο τσάι

Gunpowder
Φύλλα τσαγιού με verbena, λεμονόχορτο, λεμονόφλουδα,
πέταλα ηλιοτρόπιου και άρωμα λεμονιού

		Πώς φτιάχνεται;
Το μυστικό της γεύσης του
πράσινου τσαγιού βρίσκεται
στη διαδικασία της γρήγορης
αποξήρανσης των φύλλων μόλις
αυτά συλλέγονται και όχι στη
ζύμωση στην οποία υπόκεινται.

		Από πού προέρχεται;
Το είδος αυτό προέρχεται από την
επαρχία Zhejiang, στην Ανατολική
Κίνα.

		Πώς σερβίρεται;
Το αναζωογονητικό και διεγερτικό
πράσινο τσάι δένει τέλεια με γεύσεις
όπως το ψάρι, οι σαλάτες και τα
φρούτα. Μπορεί να αντικαταστήσει
τέλεια το λευκό κρασί.

		Οδηγίες προετοιμασίας:
Βάλτε ένα κουταλάκι του γλυκού
τσάι ανά άτομο στην τσαγιέρα,
προσθέστε ζεστό νερό σε
θερμοκρασία 75-85°C (περίπου
150 ml ανά φλυτζάνι) και αφήστε
το για 2-3 λεπτά. Πριν το σερβίρετε,
απομακρύνετε τα φύλλα από το
ρόφημα.
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Μία σύνθεση γεμάτη ενέργεια που αποτελείται από τα
πιο νέα φύλλα πράσινου τσαγιού του είδους Gunpowder,
μαζί με αρωματική verbena, λεμονόχορτο, λεμονόφλουδα
και πέταλα ηλιοτρόπιου. Το εκχύλισμα τσαγιού συνδυάζει
ελαφρώς γλυκιά γεύση και πλούσιο άρωμα λεμονιού με
απαλά στοιχεία καπνού.

ΤΣΑΪ – ΤΕΑ

Μην πιστεύετε
ότι η χαρά ή
ο θυμός
είναι τυχαία.
(Lie Yukou, Κινέζος φιλόσοφος)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑΪ EUPHORIA FM | ah2

9,30 € /

75 g

124,00 € / 1 kg

Τα προϊόντα Aurile είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World. 11

ΤΣΑΪ – ΤΕΑ

Οτιδήποτε δεν επείγει πρέπει
να γίνεται γρήγορα για να
τακτοποιούνται τα έκτακτα
ζητήματα με ηρεμία.
(Κινέζικη παροιμία)

Παγωμένο τσάι

Harmony & Euphoria
Συστατικά:
4 κουτ. γλυκού μαύρο τσάι Aurile Harmony (κατά προσέγγιση)
4 κουτ. γλυκού πράσινο τσάι Aurile Euphoria (κατά προσέγγιση)
ζάχαρη για γεύση
λεμόνια και πορτοκάλια κομμένα σε κύβους
παγάκια
Οδηγίες προετοιμασίας:
Ετοιμάστε το τσάι ξεχωριστά, το καθένα σε ½ λίτρο νερού (το
μαύρο σε θερμοκρασία 95°C για τρία λεπτά, και το πράσινο σε
θερμοκρασία 80°C για τρία λεπτά). Ξεχωρίστε τα φύλλα από το
ρόφημα, έπειτα προσθέστε ζάχαρη στο τσάι και αφήστε το να
κρυώσει. Γεμίστε την κανάτα με φρούτα και παγάκια, και ρίξτε
μέσα το τσάι.

ΜΑΥΡΟ ΤΣΑΪ HARMONY

8,60 € /
114,66 € / 1 kg
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FM | ah5

75 g

HARMONY

Αξίζει να γνωρίζετε!

Μαύρο τσάι

Yunnan
Φύλλα τσαγιού με προσθήκη ιβίσκου και ανθέων γιασεμιού,
πετάλων μαργαρίτας, αποξηραμένων κράνμπερι και φυσικής
γεύσης ροδάκινου.
Το εξαιρετικό μαύρο τσάι Yunnan με την προσθήκη
ιβίσκου και ανθέων γιασεμιού, πετάλων μαργαρίτας και
αποξηραμένων κράνμπερι είναι χαρακτηριστικό για την
αναζωογονητική του γεύση και το απολαυστικό άρωμα
ροδάκινου. Την αρμονική γεύση του εκτιμούν άνθρωποι
από όλον τον κόσμο.

		Πώς φτιάχνεται;
Η ποιότητα του μαύρου τσαγιού
είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας
αποξήρανσης και μακράς
ζύμωσης, η οποία καταλήγει σε
υψηλή περιεκτικότητα τεΐνης.

		Από πού προέρχεται;
Τα φύλλα από το μαύρο τσάι μας
προέρχονται από τους πρόποδες
της επαρχίας Yunnan στη
Νοτιοδυτική Κίνα.

		Πώς σερβίρεται;
Αναδεικνύει τέλεια τα πιάτα που
περιέχουν κρεατικά. Αποτελεί
επίσης μια εξαιρετική βάση για
παγωμένο τσάι.

		Οδηγίες προετοιμασίας:
Βάλτε ένα κουταλάκι του γλυκού
τσάι ανά άτομο στην τσαγιέρα,
προσθέστε ζεστό νερό σε
θερμοκρασία 95°C (περίπου 150
ml ανά φλυτζάνι) και αφήστε το
για 2-3 λεπτά. Πριν το σερβίρετε,
απομακρύνετε τα φύλλα από το
ρόφημα.

Τα προϊόντα Aurile είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World. 13

Αξίζει να γνωρίζετε!

JOY

Κόκκινο τσάι

Pu-erh
Φύλλα τσαγιού με γεύση από αποξηραμένα κεράσια, αρώνιες,
ροδοπέταλα και κεράσι
Αρωματικό κόκκινο τσάι εμπλουτισμένο με αποξηραμένα
κεράσια, αρώνιες και απαλά ροδοπέταλα. Περιέχει, μεταξύ
άλλων, αφομοιώσιμο σελήνιο, βιταμίνη Ε και πολύτιμα
φλαβονοειδή.
		Πώς φτιάχνεται;
Το κόκκινο τσάι είναι αποτέλεσμα
σύντομη ζύμωσης και αρκετών
χρόνων ωρίμανσης. Ωριμάζει αργά
και αποκτά εξαιρετικές ιδιότητες.

		Από πού προέρχεται;
Τα φύλλα Pu-erh προέρχονται
από την Κινέζικη επαρχία Yunnan,
όπου προετοιμάζονται σύμφωνα
με παραδοσιακές συνταγές που
χρησιμοποιούνται πάνω από
2000 χρόνια.

		Πώς σερβίρεται;
Ταιριάζει τέλεια με λιπαρές τροφές
και τηγανητά, με ιδιαίτερη γεύση.

		Οδηγίες προετοιμασίας:
Βάλτε ένα κουταλάκι του γλυκού
τσάι ανά άτομο στην τσαγιέρα,
προσθέστε ζεστό νερό σε
θερμοκρασία 96°C (περίπου 150
ml ανά φλυτζάνι) και αφήστε το
για 3-5 λεπτά. Πριν το σερβίρετε,
απομακρύνετε τα φύλλα από το
ρόφημα.
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ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΣΑΪ JOY

FM | ah3

9,30 € /
124,00 € / 1 kg

75 g

ΤΣΑΪ – ΤΕΑ

Αληθινή
απόλαυση
σημαίνει
να απολαμβάνεις
τα πάντα.
(Lie Yukou, Κινέζος φιλόσοφος)

Τα προϊόντα Aurile είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World. 15

Καφές – Coffee

ΣΟΚΟΛΑΤΑ

Αρωματικός καφές

NEW

ειδικό χαρμάνι

Αλεσμένος, αρωματικός καφές σοκολάτα
Κλασικό σοφιστικέ άρωμα σε έναν αξέχαστο
συνδυασμό από ποικιλίες Arabica και Robusta
υψηλής ποιότητας που εγγυώνται στιγμές
χαλάρωσης και υπέροχη γεύση!
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ FM | ar16

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ

Αρωματικός καφέςς
ειδικό χαρμάνι

Αλεσμένος, αρωματικός καφές φουντούκι
Οι βελούδινες νότες από φουντούκια σε απόλυτη αρμονία με τη
γεύση διεγερτικού καφέ αποτελούν τη συνταγή για ένα όμορφο
πρωινό και ένα αξέχαστο απόγευμα.
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ
16

FM | AR15

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΣ – FLAVOURED

αρωματικών
καφέδων Aurile

βρίσκεται στο συνδυασμό των
κόκκων Robusta, που προσφέρουν
έντονη γεύση, και των ανατολίτικων
κόκκων Arabica, που εισάγουν μια
ελαφρώς όξινη νότα.

NEW

Το μυστικό των

Κάθε καφές με:

12,40 € /
49,60 € / 1 kg

Τα προϊόντα Aurile είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World. 17

250 g

ΚΑΦΕΣ – COFFEE

ΚΕΡΑΣΙ

Αρωματικός καφές
ειδικό χαρμάνι

Αλεσμένος, αρωματικός καφές Κεράσι
Δυνατός καφές που συμπληρώνεται με το άρωμα και τη
γλυκύτητα λαχταριστών ζουμερών κερασιών. Κάθε γουλιά
θα σας ταξιδέψει σε ένα ηλιόλουστο περιβόλι γεμάτο κερασιές.
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ FM | ar11

Cheesecake με καφέ
Συστατικά για τη βάση:
1 πακέτο μπισκότα τύπου digestive
50 g βούτυρο
1 κομμάτι μαύρης σοκολάτας
Συστατικά για τη γέμιση του cheesecake:
4 κουτ. σούπας από τον αγαπημένο σας
καφέ Aurile
1 κομμάτι μαύρης σοκολάτας
1 μικρό ποτήρι από λικέρ καφέ (προαιρετικά)
500 g τυρί σε κρέμα
250 g τυρί Μασκαρπόνε
1 φλυτζάνι ζάχαρη
1 μικρό φλυτζάνι κρέμας γάλακτος
4 κουτ. σούπας κακάο
2 αυγά
κόκκοι καφέ και τρίμματα σοκολάτας
για διακόσμηση

Οδηγίες προετοιμασίας:
Λιώστε τη σοκολάτα σε χαμηλή φωτιά, έπειτα προσθέστε βούτυρο και μπισκότα αφού τα
χτυπήσετε στο μπλέντερ. Ανακατέψτε καλά. Βάλτε τα σε μία φόρμα κέικ.
Ετοιμάστε τον καφέ Aurile σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται πάνω στη συσκευασία,
αλλά χρησιμοποιήστε τη μισή ποσότητα νερού. Λιώστε το δεύτερο κομμάτι σοκολάτας και
ανακατέψτε το με τον καφέ και, προαιρετικά, με το λικέρ. Αναμίξτε το τυρί σε κρέμα με το
τυρί Μασκαρπόνε, τη ζάχαρη και την κρέμα μέχρι το μίγμα να αποκτήσει λεία υφή. Έπειτα,
προσθέστε το μίγμα από κακάο, κρόκους αυγών και σοκολάτα-καφέ.
Χτυπήστε τα ασπράδια των αυγών ξεχωριστά. Όταν γίνουν αφρός, προσθέστε τα στο
μίγμα και ανακατέψτε. Βάλτε την έτοιμη γέμιση στη βάση που ετοιμάσατε νωρίτερα.
Ψήστε για 15 λεπτά σε θερμοκρασία 195°C και, στη συνέχεια, χαμηλώστε τη θερμοκρασία
στους 125°C ψήνοντας για 30 λεπτά ακόμη. Πριν σερβίρετε, βάλτε το για τουλάχιστον μία
ώρα στο ψυγείο να κρυώσει, και διακοσμήστε με κόκκους καφέ και τρίμματα σοκολάτας.
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ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΣ – FLAVOURED

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΑ
ΦΡΟΥΤΑ
Αρωματικός καφές
ειδικό χαρμάνι

Αλεσμένος, αρωματικός καφές Σκανδιναβικά φρούτα
Οι θησαυροί της Σκανδιναβίας: κράνμπερι, μύρτιλα,
βατόμουρα, σμέουρα και μούρα σε έναν αρωματικό
συνδυασμό σαν γλυκιά τάρτα. Προσφέρει στον καφέ
ξεχωριστό άρωμα!
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ

FM | ar10

Κάθε καφές με:

12,40 € /
49,60 € / 1 kg

Τα προϊόντα Aurile είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World. 19

250 g

ΚΑΦΕΣ – COFFEE

ΒΑΝΙΛΙΑ

Αρωματικός καφές
ειδικό χαρμάνι

Αλεσμένος, αρωματικός καφές Βανίλια
Το εξωτικό, γλυκό άρωμα της βανίλιας εισάγει
στη σύνθεση ζεστές και παιχνιδιάρικες νότες,
ολοκληρώνοντας με αρμονικό τρόπο τη γεύση του
φυσικού καφέ. Εκπλήσσει ευχάριστα τις αισθήσεις!
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΒΑΝΙΛΙΑ FM | AR8
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ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΣ – FLAVOURED

IRISH CREAM
Αρωματικός καφές
ειδικό χαρμάνι

Αλεσμένος, αρωματικός καφές Irish Cream
Το εξαιρετικό άρωμα του ουίσκι και η απαλή γλυκιά
κρέμα εμπλουτίζουν το άρωμα του φυσικού,
φρεσκοκομμένου καφέ προσθέτοντας μοναδική
φινέτσα. Θα εύχεστε αυτή η απόλαυση να μην
τελειώσει ποτέ!
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ IRISH CREAM FM | AR9

Κάθε καφές με:

12,40 € /

250 g

49,60 € / 1 kg

Τα προϊόντα Aurile είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World. 21

ΚΑΦΕΣ – COFFEE

χρώμιο

22

24%

α

παντοθενικό
οξύ, νιασίνη,
βιταμίνη B2 βιοτίνη

Σ
*Σ.Η.Π. – συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη για έναν ενήλικα.
Αποτελέσματα ερευνών: 10 g καφέ / 150 ml ροφήματος.

τζ ά ν ι α
λυ

30%

έ*

30%

κ α φ
έ*

24%

παντοθενικό
ψευδάργυρος,
οξύ, νιασίνη,
βιταμίνη B2
βιοτίνη

φ

Συνιστάται για
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Συνιστάται για
όσους επιθυμούν να
διατηρήσουν τη φόρμα
τους, να καταπολεμήσουν
την παχυσαρκία ή
να βελτιώσουν τον
μεταβολισμό τους.

ΒΙΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ – FUNCTIONAL

METABOLISM
Βιο-λειτουργικός καφές
ειδικό χαρμάνι
Αλεσμένος καφές με εκχύλισμα Garcinia Cambogia
και L-καρνιτίνη
Αρωματικός, απολαυστικός καφές που περιέχει ψευδάργυρο,
χρώμιο, L-καρνιτίνη, εκχύλισμα Garcinia Cambogia και
σύμπλεγμα βιταμινών Β, ο οποίος συμπληρώνει τέλεια
τη διαδικασία αδυνατίσματος και αποτοξίνωσης του
οργανισμού. Είναι απόλυτα ασφαλής για τον οργανισμό
και, σε συνδυασμό με την κατάλληλη διατροφή και λίγη
σωματική άσκηση, θα σας κάνει να αισθανθείτε
το σώμα σας ιδιαίτερα ανάλαφρο.
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ METABOLISM FM | AR6

ENERGY

Βιο-λειτουργικός καφές

Οι βιο λειτουργικοί καφέδες Aurile
έχουν κερδίσει ήδη δύο φορές το
βραβείο Silver Consumer’s
Laurel! Αυτή η διάκριση
επιβεβαιώνει την
άριστη γνώμη των
καταναλωτών για τα
προϊόντα μας. Αποτελεί
εγγύηση ποιότητας
και την απόδειξη ότι τα
προϊόντα Aurile βρίσκονται
αδιαμφισβήτητα στην
κορυφή των προϊόντων αυτής της
κατηγορίας.

ειδικό χαρμάνι

Αλεσμένος καφές με εκχύλισμα γκουαρανά και ταυρίνη
Η διεγερτική ταυρίνη και το σύμπλεγμα βιταμινών Β,
σε συνδυασμό με την ξεχωριστή γεύση του καφέ μας,
αυξάνουν την ψυχοφυσική απόδοση του οργανισμού.
Η αυξημένη δόση της αναζωογονητικής καφεΐνης από
γκουαρανά ανανεώνει και προσφέρει ενέργεια καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας. Επιτρέψτε στον καφέ Aurile
Energy να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε ξανά
τη δύναμη μέσα σας.
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ ENERGY FM | AR4

Κάθε καφές με:

17,30 € /

250 g

69,20 € / 1 kg

Τα προϊόντα Aurile είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World. 23

ΚΑΦΕΣ – COFFEE

focus

Βιο-λειτουργικός καφές
ειδικό χαρμάνι

Αλεσμένος καφές με εκχύλισμα γκουαρανά και μαγνήσιο
Το μαγνήσιο, το σύμπλεγμα βιταμινών Β και η επιπλέον
καφεΐνη από γκουρανά, που έχουν προστεθεί στον
καφέ, θα συμβάλουν στην πνευματική σας διαύγεια και
θα σας βοηθήσουν να συγκεντρωθείτε σε οτιδήποτε
είναι σημαντικό. Αυτά τα συστατικά περιορίζουν
αποτελεσματικά την αίσθηση της κόπωσης. Δοκιμάστε
τον όταν έχετε διάβασμα ή κατά τη διάρκεια αυξημένης
πνευματικής προσπάθειας.
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ FOCUS FM | AR5

antioxidant
Βιο-λειτουργικός καφές
ειδικό χαρμάνι

Αλεσμένος καφές με εκχύλισμα green mate και Αçai berry
Τα βιο-ενεργά συστατικά που περιέχονται στον καφέ
προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες
και υποστηρίζουν την κατάλληλη σύνθεση του DNA.
Αποτελεί μια πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών: açai berry
και green mate, ψευδάργυρο και βιταμίνη Ε, τα οποία θα
σας βοηθήσουν να αποκτήσετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής!
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ ANTIOXIDANT FM | AR7
*Σ.Η.Π. – συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη για έναν ενήλικα. Αποτελέσματα ερευνών: 10 g καφέ / 150 ml ροφήματος.
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ΒΙΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ – FUNCTIONAL
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παντοθενικό
μαγνήσιο, οξύ, νιασίνη,
βιταμίνη Β2 βιοτίνη

Συνιστάται για
όσους εκτελούν πνευματική
εργασία και μελετούν,
για όσους επιθυμούν να
βελτιώσουν τη μνήμη τους και
την ικανότητα συγκέντρωσής
τους, καθώς επίσης και για
όσους κουράζονται εύκολα
και πάσχουν από χρόνιο
στρες.

Οι βιο λειτουργικοί καφέδες Aurile
έχουν κερδίσει ήδη δύο φορές το
βραβείο Silver Consumer’s
Laurel! Αυτή η διάκριση
επιβεβαιώνει την
άριστη γνώμη των
καταναλωτών για τα
προϊόντα μας. Αποτελεί
εγγύηση ποιότητας
και την απόδειξη ότι τα
προϊόντα Aurile βρίσκονται
αδιαμφισβήτητα στην
κορυφή των προϊόντων αυτής της
κατηγορίας.

Σ .Η.

Π σε 2 φ

λυ τ

ζά

ν ια

Συνιστάται για
όσους μένουν σε περιοχές με
ρύπανση, για παράδειγμα στα
αστικά κέντρα, καθώς επίσης
και για όσους πάσχουν από
χρόνιο στρες, δεν κάνουν
σωστή διατροφή
ή καπνίζουν.

Κάθε καφές με:

17,30 € /

έ*

ψευδάργυρος

κα φ

30%
βιταμίνη E,

250 g

69,20 € / 1 kg

Τα προϊόντα Aurile είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World. 25

ΚΑΦΕΣ – COFFEE

Φραπέ με
ESPRESSO EXPERIENCE
Συστατικά:
1 φλυτζάνι espresso
1 ποτήρι παγωμένο γάλα
Προετοιμασία:
Ετοιμάστε ένα δυνατό ρόφημα espresso
από τον καφέ Aurile Espresso Experience
και αφήστε τον να κρυώσει. Στη συνέχεια,
περιχύστε τον καφέ στις θήκες της
παγοθήκης. Όταν ο καφές γίνει πάγος,
βάλτε τα παγάκια καφέ σε ένα shaker ή
σε ένα θερμός, προσθέστε κρύο γάλα και
ανακινήστε καλά. Σερβίρετε τον έτοιμο
καφέ με σαντιγί και ένα φύλλο μέντας.
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ΦΥΣΙΚΟΣ | natural

Αξίζει να γνωρίζετε!

		Από πού προέρχεται;
Το αυθεντικό χαρμάνι των κόκκων
προέρχεται από επιλεγμένες
καλλιέργειες της Νότιας Αμερικής. Η
βάση του χαρμανιού είναι οι ποικιλίες
της Βραζιλίας και της Κολομβίας, ενώ
η ξεχωριστή γεύση του οφείλεται
στην ανάμειξη σε ποσοστό 10% με
το έλαιο των κόκκων Robusta της
Ινδονησίας.

ESPRESSO
EXPERIENCE

		Με τι σερβίρεται;
Ο καφές Espresso σερβίρεται
συνήθως με ένα ποτήρι νερό
που χρησιμοποιείται για να
απομακρυνθούν οι προηγούμενες
γεύσεις πριν τον καφέ. Με αυτόν τον
τρόπο απολαμβάνετε τη βαθιά γεύση
του καφέ.

Φυσικός καφές

χαρμάνι espresso

Αλεσμένος καφές, 60% Arabica, 40% Robusta
Ο συνδυασμός των ποικιλιών Arabica και Robusta σε τέλεια
αναλογία δημιουργεί την αξέχαστη, δυνατή γεύση του
καφέ Aurile Espresso Experience με νότες σοκολάταςφουντουκιού και έντονη, ελαφρώς καπνιστή ευωδία.
Πρόκειται για ένα ιδανικό χαρμάνι για τους λάτρεις του
καφέ που τον απολαμβάνουν χωρίς ζάχαρη ή γάλα.

ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ ESPRESSO
EXPERIENCE FM | AR3

12,40 € /

250 g

49,60 € / 1 kg

Τα προϊόντα Aurile είναι αυθεντικά προϊόντα της FM GROUP World. 27

ΚΑΦΕΣ – COFFEE

Αξίζει να γνωρίζετε!

EXCELLENCE
Φυσικός καφές

100% Arabica

Αλεσμένος καφές και κόκκοι καφέ
Η μόκα είναι μία από τις πιο αριστοκρατικές ποικιλίες καφέ.
Η βελούδινη γεύση της είναι καλύτερη χωρίς πρόσθετες ουσίες.
Αφήνει μια ελαφριά, γλυκιά γεύση που αιχμαλωτίζει
τις αισθήσεις, η οποία περιπλέκεται με ελαφρώς όξινες νότες.

EXCELLENCE ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΦΕ FM | AR1
EXCELLENCE ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ FM | AR2

12,40 € /
		Από πού προέρχεται;

250 g

49,60 € / 1 kg

Ο καφές Aurile Excellence
αποτελεί ένα αυθεντικό
χαρμάνι από κόκκους Arabica,
κυρίως τύπου μόκα, οι οποίοι
προέρχονται από επιλεγμένες
καλλιέργειες της Αιθιοπίας. Οι
κόκκοι ωριμάζουν για αρκετό
καιρό στις φυτείες καφέ στο
Sidamo - μια περιοχή που
βρίσκεται σε υψόμετρο 1.800
μέτρων πάνω από το επίπεδο
της θάλασσας.

Με τι σερβίρεται;
Συνοδεύεται τέλεια με κέικ και
άλλα επιδόρπια.

Ο καφές Aurile EXCELLENCE είναι καλύτερος χωρίς πρόσθετες ουσίες.
Μόνο έτσι μπορείτε να ανακαλύψετε σε βάθος τη γεύση του.
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ΦΥΣΙΚΟΣ | natural

πρασινοσ καφεσ

Φυσικός καφές

Αξίζει να γνωρίζετε!

PURE GREEN
100% Arabica

Σε σακουλάκια με σχήμα πυραμίδας, χοντρό άλεσμα, ακαβούρδιστος
Απαλή γεύση με καθαρές νότες κρασιού, χωρίς να αφήνει
πικρή γεύση ή καπνιστό άρωμα, που είναι χαρακτηριστικό
των καβουρδισμένων κόκκων. Ο πράσινος καφές περιέχει
τεράστια ποσότητα χλωρογενικού οξέος (CGA), το οποίο
αποτελεί δυνατό αντιοξειδωτικό και χάρη στην παρουσία
καφεΐνης δεν χάνει καμία από τις διεγερτικές του ιδιότητες.
Συνιστάται για τους λάτρεις του ακαβούρδιστου καφέ,
τους υποστηρικτές του οικολογικού τρόπου ζωής, όσους
προτιμούν τις ήπιες γεύσεις και όσους θέλουν να ελέγχουν
το βάρος τους.

		Από πού προέρχεται;
Ο ακαβούρδιστος καφές Aurile Pure
Green έχει δημιουργηθεί με κόκκους
Arabica από το Περού, οι οποίοι
καλλιεργούνται οικολογικά χωρίς
τεχνητά λιπάσματα και συλλέγονται
με το χέρι.

		Πώς φτιάχνεται;
Το καβούρδισμα του καφέ
προσφέρει στους κόκκους υπέροχο
άρωμα και χαρακτηριστική γεύση,
όμως η υψηλή θερμοκρασία
προκαλεί απώλεια του μεγαλύτερου
ποσοστού του πολύτιμου
χλωρογενικού οξέος (CGA). Αυτό
το οξύ ανήκει στην οικογένεια των
πολυφαινόλων και αποτελεί φυσικό
αντιοξειδωτικό. Ευτυχώς, οι κόκκοι
του πράσινου καφέ περιέχουν
μεγάλη ποσότητα CGA!

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΦΕ PURE GREEN

12,40 € /

FM | ar13

20 x 7 g

88,57 € / 1 kg
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Αξεσουάρ | Accessories

ΣΟΥΒΕΡ ΚΟΥΠΑΣ*

mug coasters

Αυθεντικά σουβέρ από φελλό πάνω στα οποία έχουν
αποτυπωθεί μαγικά μέρη όπου η απόλαυση του καφέ
γίνεται εμπειρία.
Μέγεθος σουβέρ: 10 x 10 cm
Πάχος σουβέρ: 1,5 mm
Το σετ αποτελείται από 6 τεμάχια
(κάθε ένα έχει διαφορετικό σχέδιο)

7,30 € / 1 σετ με 6 τεμάχια
ΚΩΔΙΚΟΣ: ARD1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΚΟΥΤΙ ΚΑΦΕ

coffee can

Μεταλλικό ανοξείδωτο κουτί σφραγισμένο αεροστεγώς.
Δεν είναι μόνο πρακτικό αλλά και κομψό – διακοσμεί
όμορφα την κουζίνα σας. Διατηρεί φρέσκο το άρωμα
του καφέ σας για περισσότερο χρονικό διάστημα.
Χωρητικότητα: 700 ml
Ύψος: 12,5 cm
Φάρδος: 9 cm
7,30 € / 1 τεμάχιο
ΚΩΔΙΚΟΣ: ARP1

*Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
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Η ιδιαίτερα εύκολη χρήση της ατομικής καφετιέρας
φίλτρου για τον καφέ και τα φύλλα τσαγιού σας επιτρέπει να
ετοιμάσετε ένα απολαυστικό και αρωματικό ρόφημα μέσα σε
λίγα λεπτά. Φτιαγμένο από ανθεκτικό στη θερμότητα γυαλί
και ανοξείδωτο ατσάλι, έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και αντέχει
στις γρατζουνιές και την υψηλή θερμοκρασία.

NEW

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

french press

ΑΪ

Ε

Κ ΑΙ Τ

Σ

Υλικό: βοριοπυριτικό γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα: 1000 ml
Ύψος: 21 cm
Διάμετρος 9,5 cm (στη βάση)
23,90 € / 1 τεμάχιο
ΚΩΔΙΚΟΣ: ARE3

Γ Ι Α Κ ΑΦ

ΘΕΡΜΟΣ

thermal mug
Πρακτικό, φτιαγμένο από διπλό ανθεκτικό υλικό, μπορεί
εύκολα να αντικαταστήσει ένα μικρό θερμός.
Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα: 380 ml
Ύψος: 19 cm
Διάμετρος: 6,3 cm
14,90 € / 1 τεμάχιο
ΚΩΔΙΚΟΣ: ART1 (λευκό με πορτοκαλί λεπτομέρειες)
		
ART2 (λευκό με μπλε λεπτομέρειες)
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FM GROUP GREECE

e-mail:
•order@fmgroup.gr
(παραγγελίες)
•callcenter@fmgroup.gr
(πληροφορίες- παράπονα)
•contract@fmgroup.gr
(αιτήσεις)
•office@fmgroup.gr
(διοικητικά θέματα)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 249
Ν. ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 15451 ΑΘΗΝΑ
(πλησίον μετρό Εθνικής Άμυνας)
ΤΗΛ.: +30 2111065400
FAX: +30 2111065497-8

FM GROUP CYPRUS

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 20Α, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ,
2020 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
ΤΗΛ.: +35 722442923,+35 722442922
FAX: +35 722316033

e-mail:
•cyprus@fmgroup.gr
(επικοινωνία)
•orders@fmgroup.gr
(αιτήσεις-παραγγελίες)

Βρείτε μας στο Facebook:
https://www.facebook.com/fmgroup.gr.cy

Ανακαλύψτε τον πλούτο των γεύσεων και
των αρωμάτων των προϊόντων Aurile!
www.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις
προτεινόμενες τιμές των προϊόντων
AURILE, οι οποίες μπορούν να
διαφοροποιηθούν χωρίς καμία
προειδοποίηση.

fmgroup.gr
ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η ΜΕΡΙΚΗ Η ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ. Η ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑ ΕΚΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΑΞΗ
ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

KATEBAΣΤΕ ΤΟΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΤΟ
SMART PHONE ΣΑΣ:

FM GROUP GR-CY
© F M GROUP ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ
www.fmgroup.gr
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