
...more than 
a biscuit



Η ιστορία της οικογένειας ΔΕΡΜΙΣΗΣ ξεκίνησε το 1881 από τον Αθανάσιο Δερµίση. 

Μετά από τέσσερις γενιές συνεχίζουµε µε την παραγωγή µπισκότων, 

µεγαλώνοντας σε φήµη µέρα µε τη µέρα, χρησιµοποιώντας τις πρωτότυπες 

συνταγές της οικογενειάς µας. Σήµερα, µε τον ίδιο ενθουσιασµό και αγάπη, 

παράγουµε ποιοτικά ελληνικά παραδοσιακά µπισκότα µε βάση εκλεκτά συστατικά 

και αναπτύσσουµε καινοτόµα νέα προϊόντα που ικανοποιούν τις µεταβαλλόµενες 

προτιµήσεις, τις διατροφικές συνήθειες και τη σύγχρονη ζωή.

 

The history of DERMISIS family in Baking began in 1881 by Athanasios Dermisis. 

After four generations we continue with the biscuit production, growing in fame 

day by day, using the original recipes transmitted from generation to generation. 

Today with the same enthusiasm and love, we produce quality Greek Traditional 

Products, Cookies and Biscuits based on natural ingredients. 

With innovation & imagination we develop a wide range of new products that 

meet changing tastes, eating habits, modern life and health requirements.



OAT
FLAKES
SOFT
COOKIES

new

RICH TASTE
SOURCE OF FIBRE
OAT FLAKES

ref.: 995-854 135g
Flap jack µαλακά µπισκότα 
βρώµης µε cranberries και 
κοµµάτια σοκολάτας 
Flap jack Oat Flakes Soft Cookies  
with cranberries & chocolate chips

ref.: 995-855 135g
Flap jack µαλακά µπισκότα 
βρώµης µε αµύγδαλα και 
σταφίδες 
Flap jack Oat Flakes Soft Cookies 
with almonds & sultanas

ref.: 995-856 135g
Flap jack µαλακά µπισκότα 
βρώµης µε πορτοκάλι, κακάο και 
κοµµάτια σοκολάτας
Flap jack Oat Flakes Soft Cookies 
with orange, cocoa & chocolate chips

Flap jack

FlapJackFlapJackFlapJackΒΡΩΜΗΣ

µπισκότα βρώµης

Soft

Soft oat biscuits



ref.: 995-386 175g
ref.: 995-680 80g
Snaps µπισκότα βρώµης µε µέλι
Snaps oat biscuits with honey

ref.: 995-541 175g
ref.: 995-492 80g
Snaps µπισκότα βρώµης 
µε κανέλα και µαύρη ζάχαρη
Snaps oat biscuits with cinnamon 
& brown sugar

ref.: 995-888 150g
ref.: 995-891 80g
Snaps µπισκότα βρώµης 
µε κοµµάτια σοκολάτας
Snaps oat biscuits with 
chocolate chips

ref.: 995-540 125g
ref.: 995-495 70g
Snaps µπισκότα βρώµης µε λεµόνι
Snaps oat biscuits with lemon

ref.: 995-539 125g
ref.: 995-496 70g
Snaps µπισκότα βρώµης 
µε cranberries και λευκή 
σοκολάτα
Snaps oat biscuits with cranberries 
& white chocolate

ref.: 995-887 150g
ref.: 995-892 80g
Snaps µπισκότα βρώµης 
µε κακάο και κοµµάτια σοκολάτας
Snaps oat biscuits with 
cocoa & chocolate chips



ref.: 995-439 150g
ref.: 995-497 80g
Snaps µπισκότα καρύδας µε µέλι
Snaps coconut biscuits with honey

Snaps oat biscuits

Snaps
µπισκότα βρώµης

ref.: 995-442 12χ31g
Snaps µπισκότα βρώµης µε µέλι
Snaps oat biscuits with honey

ref.: 995-681  12χ80g
Snaps Promobox N1

Snaps βρώµης µε µέλι
Οat biscuits with honey

Snaps καρύδας µε µέλι
Coconut biscuits with honey

Snaps βρώµης µε κανέλα 
και µαύρη ζάχαρη
Οat biscuits with cinnamon 
& brown sugar

4χ

4χ

4χ

ref.: 995-682    
4χ80g & 8x70g
Snaps Promobox N2

Snaps βρώµης µε µέλι
Οat biscuits with honey

Snaps βρώµης µε λεµόνι
Οat biscuits with lemon

Snaps βρώµης µε cranberries 
και λευκή σοκολάτα
Οat biscuits with cranberries 
& white chocolate

4χ

4χ

4χ

ref.: 995-894 • Snaps Promobox N3         12χ80g
Snaps βρώµης µε µέλι 
Οat biscuits with honey

Snaps βρώµης µε κοµµάτια σοκολάτας 
Οat biscuits with chocolate chips

Snaps βρώµης µε κακάο και κοµµάτια σοκολάτας
Οat biscuits with cocoa & chocolate chips

4χ

4χ

4χ

Προτεινόµενη
Λ.Τ.: 1€

Προτεινόµενη
Λ.Τ.: 1€

Προτεινόµενη
Λ.Τ.: 1€

Προτεινόµενη
Λ.Τ.: 0,50€



MULTI
CEREAL
BISCUITS

new

CEREALS BISCUITS

BREAKFAST BISCUITS

WHICH REDUCESCHOLESTEROL

with
b-glucan

Sourceof fiber

ref.: 995-737 150g
Μπισκότα µε 4 δηµητριακά, 
β' γλυκάνη, φρέσκο γάλα και µέλι
Multicereal Biscuits with b-glucan, 
4 cereals, fresh milk & honey

ref.: 995-738  150g
Μπισκότα µε 4 δηµητριακά, φρέσκο 
γάλα, µαύρη ζάχαρη και µέλι
Multicereal Biscuits with fresh milk, 
brown sugar & honey

Multi-cereal biscuits

Mπισκότα
µε 4 δηµητριακά



ref.: 995-540                       12χ90g
Cookies Promobox

Cοοkies µε πραγµατική σοκολάτα
Chocolate chip Cookies

Cοοkies µε κακάο και πραγµατική σοκολάτα
Chocolate chip & cocoa Cookies

6χ

6χ

ref.: 995-382 175g
ref.: 995-440 90g
Cοοkies µε πραγµατική σοκολάτα
Chocolate chip Cookies

ref.: 995-383 175g
ref.: 995-441 90g
Cοοkies µε κακάο και 
πραγµατική σοκολάτα
Chocolate chip & cocoa Cookies

NO SUGAR
RICH TASTE
100% GUILT 
FREE DELIGHT

for breakfast
at work
ideal snack

ref.: 995-491 90g
Cοοkies χωρίς ζάχαρη µε ολόκληρα 
κοµµάτια σοκολάτας και γλυκαντικά 
Sugar Free dark chocolate chips 
Cookies with sweeteners

Cookies
Mπισκότα

Προτεινόµενη
Λ.Τ.: 1€



Digestive
Mπισκότα ολικής άλεσης

ref.: 995-385 220g
Mπισκότα Digestive χωρίς ζάχαρη µε 
αλεύρι ολικής άλεσης και γλυκαντικά
Sugar Free Digestive biscuits
with wholemeal flour & sweeteners

ref.: 995-529 180g
Mπισκότα Digestive µε φρούτα, 
cranberries, blueberries και µήλο
Digestive biscuits with fruits, 
cranberries, blueberries & apple

ref.: 995-384 220g
Mπισκότα Digestive 

µε αλεύρι ολικής άλεσης
Digestive biscuits 

with wholemeal flour

SUGAR
FREE
biscuits

new



Softies
Mαλακά µπισκότα

ref.: 995-481 12x45g
Mαλακά µπισκότα 
µε µαύρη σοκολάτα και 
σοκολάτα γάλακτος
Soft Brownie with milk 
& dark Chocolate

Mαλακό µπισκότο 
µε µαύρη σοκολάτα και 
σοκολάτα γάλακτος
Soft Brownie with milk 
& dark Chocolate

45g

Μουστοκούλουρο
Soft Must cookie

50g

ref.: 995-482 12x50g
Mαλακά µουστοκούλουρα
Soft Must cookies

Προτεινόµενη
Λ.Τ.: 0,50€

Προτεινόµενη
Λ.Τ.: 0,50€



Classics
Κλασσικά µπισκότα

ref.: 995-703 220g
Μπισκότα Λένα
Lena biscuits

ref.: 995-400 225g
Μπισκότα Πτι µπερ
Petit beurre biscuits



VΙ

ΤΑΜΙΝS

M
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7
3

baby
biscuits

new
SIZE & SHAPE
IDEAL FOR
KID’S HANDS

Baby biscuits
Mπισκότα για µωρά

ref.: 995-735 160g
Μπισκότα για µωρά µε φρέσκο 
γάλα και γεύση βανίλια 
Baby biscuits with fresh milk 
& vanilla flavor

ref.: 995-736 160g
Μπισκότα για µωρά µε φρέσκο 
γάλα και γεύση µπανάνα
Baby biscuits with fresh milk 
& banana flavor



DERMISIS BISCUIT COMPANY L.T.D.
6th km. N.R. Trikala-Karditsa,

42101 Trikala, Greece

ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΪΑ ΔΕΡMΙΣΗ Ε.Π.Ε. 
6° χλµ. Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσης, 
42101 Τρίκαλα

Τ: +30 24310 43500
info@dermisis.gr

www.dermisis.gr


