Η Γεύση συναντά τη σοκολάτα!
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Giving chocolate to others is an intimate form
of communication, a sharing of deep, dark secrets
Milton Zelma
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{ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
ΜΕ ΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ }
OUR CHOCO - ΜATE
Η σοκολάτα δεν γνωρίζει σύνορα. Μιλά όλες τις
γλώσσες και βγαίνει σε διάφορα µεγέθη και µορφές.
Είναι αναπόσπαστο κοµµάτι όλων των εθνών και έχει
διαµορφώσει λίγο ή πολύ, την γευστική κουλτούρα
όλων των πολιτισµών. Επηρεάζει τη διάθεση, την υγεία
και την οικονοµία και αποτελεί µέρος της ζωής µας από
την πρώιµη παιδική ηλικία µέχρι ολόκληρη την ενήλικη
ζωή µας.
Στη Rito’s Food κατανοούµε τις διαφορετικές σας
ανάγκες και δηµιουργούµε υψηλής ποιότητας προϊόντα
που ανταποκρίνονται σε αυτές. Μια µεγάλη γκάµα
σοκολατοειδών, προϊόντων πραλίνας και µαρµελάδας
που εµπλουτίζεται διαρκώς, θα σας βοηθήσει να βρείτε
τις πρώτες ύλες που καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες
των προϊόντων σας. Χαρακτηριστικά όπως η ρευστότητα
και το χρώµα, είναι πλέον δική σας απόφαση!
Γνωρίζουµε καλά τις καθηµερινές προκλήσεις των
ανθρώπων που εργάζονται στην παραγωγή ζαχαρωδών
προϊόντων. Στη Rito's Food σας διευκολύνουµε, είµαστε
δίπλα σας παρέχοντας επαγγελµατισµό, υπευθυνότητα
και άµεση εξυπηρέτηση.

Chocolate knows no boundaries. It speaks
all languages and it comes in diﬀerent shapes
and sizes. It is an integral part of all nations
and aﬀects, more or less the tasty culture
of all civilizations. It aﬀects mood, health
but also the economy and constitutes part
of our life, from early childhood to our entire
adult life.
In Rito`s Food, we comprehend your diﬀerent
needs and we create high quality products
that meets them. A wide variety of chocolates, pralines and jam products that are
continuously enriched, will help you ﬁnd the
raw materials that best suit your products’
needs. Characteristics, such as liquidity or
color, is the only decision that you have to
take! Leave the rest on us!
We are well aware of the daily challenges
that people in the confectionary industry face.
Rito`s Food stands by you with professionalism, responsibility and immediate service.

από το 1983 since 1983

{ ABOUT US }
Η Rito’s Food δραστηριοποιείται από το 1983 στην παραγωγή
σοκολατοειδών και πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής,
καλύπτοντας τις ανάγκες της βιοµηχανίας τροφίµων, των
εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής και την αγορά λιανικής µε πλούσια
γκάµα πραλινών.
Η παραγωγική της µονάδα βρίσκεται στη βιοµηχανική περιοχή
Κιλκίς, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 14.500τµ. και υποστηρίζεται
από ένα στόλο φορτηγών και βυτιοφόρων που τροφοδοτούν τους
πελάτες της.
Τα προϊόντα της παράγονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και
µε αυτόµατες γραµµές παραγωγής, υψηλής τεχνολογίας.
Η ποιότητα διασφαλίζεται µε την αυστηρή επιλογή των πρώτων
υλών και την εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας, υγιεινής και
ασφάλειας σε όλα τα στάδια παραγωγής, από την παραλαβή
των πρώτων υλών έως τα τελικά προϊόντα.

Αξίες

Rito`s Food has been active since 1983, in the production
of chocolate and confectionery ingredients, covering the needs
of the food industry, confectionery and retail markets with
a wide variety of pralines.
The production site is located in the industrial area
of Kilkis Greece, in a 14,500 m2 privately owned facility and
is supported by a ﬂeet of trucks and tankers that supply our
customers.
The products are produced in modern facilities with automated
of high technology production lines.
Quality control is ensured by the rigorous selection of raw
materials and the implementation of safety and hygiene
procedures in all stages of production, from the procurement
of the raw materials to delivery of the ﬁnal products.

Values

Η εταιρία από το ξεκίνηµα της έως σήµερα παραµένει οικογενειακή
και αµιγώς Ελληνική. Οι κύριες αξίες της εταιρίας διέπονται από
τη φροντίδα για τον άνθρωπο, την ασφάλεια και την καινοτοµία.

From its establishment until today, the company remains true
to its Greek heritage and embraces a family-like culture.
The company`s core values are the individual’s well-being,
he safety and the innovation.

Έρευνα και ανάπτυξη

Research and development

Η στρατηγική της εταιρίας είναι να ενισχύσει την ανάπτυξή της
µε τη δηµιουργία νέων καινοτόµων προϊόντων αλλά και νέων
συνεργασιών. Επενδύοντας σταθερά στην έρευνα και ανάπτυξη
στοχεύει στη δηµιουργία νέων καινοτόµων προϊόντων και στη
βελτιστοποίηση των υπαρχόντων.
∆ιαθέτει οµάδα άρτια εκπαιδευµένων χηµικών και πάνω από
δέκα πιλοτικά µηχανήµατα. Παράλληλα ερευνώνται συνεχώς
νέες µεθόδοι παραγωγής και διαδικασίες.

The company`s strategy to enhance its grow and development,
comes through innovation but also new, strong business
relations. Firmly investing in research and development,
we aim to create innovative products and optimize current ones.
With a team of highly qualiﬁed chemical engineers and more
than ten cutting-edge production equipment, we research in new
methods and procedures in our production line.

FOOD SERVICE

Food Industry
Patisseries & Bakeries
Choco Ventors
Hyper Market
Hotels
Private Label

Η Rito’s Food τροφοδοτεί µερικές από τις µεγαλύτερες
ελληνικές και πολυεθνικές βιοµηχανίες τροφίµων και εξάγει
τα προιόντα της σε περισσότερες από 10 χώρες σε όλο τον
κόσµο. H τεχνογνωσία µας, επιτρέπει να δηµιουργούµε
προϊόντα τόσο καινοτόµα που απαντούν στις δικές σας
ιδιαίτερες προδιαγραφές (γεύση, χαρακτηριστικά, ιδιότητες).
Με το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγικής µας
δραστηριότητας στο τοµέα των προϊόντων Horeca, γινόµαστε
ο ‘σύµβουλος’ σας όταν οι ανάγκες συνοδεύονται από…
πραλίνα!
Τα προϊόντα µας τα χαρακτηρίζει η ασύγκριτη γεύση και
ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιµές!
Rito’s food supplies some of the largest Greek and international
food industries, and exports its products to more than
10 countries around the world. Our know-how allows us
to create innovative products that fulﬁll your individual
requirements such as taste and characteristics.
With the biggest part of our production activity in the Horeca
products sector, we become your `advisor` when your needs
come to... praline!
If you are looking for incomparable taste and quality, at
uncompetitive prices then you don’t have look any further!
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Προϊόντα χονδρικής

Wholesale products

Πραλίνες φουντουκιού µε κακάο
Πραλίνες µε γεύσεις
Ειδικές κρέµες
Επικαλύψεις
Πραλίνες βαριεγκάτο
Θερµοάντοχες κρέµες
Υδατοκρέµες
Σοκολάτες
Αποµίµηση σοκολάτας
Μαρµελάδες
Θερµοάντοχες µαρµελάδες
Σιρόπια

Cocoa creams
Flavored creams
Special creams
Coatings
Variegato
Bakestable creams
Waterbased creams
Chocolate
Chocolate compound
Jams
Bakestable jams
Syrups
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RETAIL

Super Markets
Grocery stores
Mini markets
Delicatessen
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Προϊόντα λιανικής

Retail products

Πραλίνες
Πραλίνες χωρίς ζάχαρη
Πραλίνες vegan - νηστίσιµες
Μαρµελάδες θερµοάντοχες
Σοκολάτες
Σιρόπια

Spreads
Sugar free spreads
Vegan spreads
Bakestable jams
Chocolate
Syrups
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Η Rito's Food ήταν η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που
παρήγαγε πραλίνα φουντουκιού µε κακάο σε συσκευασία
λιανικής, ιδιωτικής ετικέτας. Σήµερα διαθέτει µια µεγάλη
γκάµα προϊόντων για τα σουπερµάρκετ, µε την ετικέτα
“Sisinni”.
Η γκάµα περιλαµβάνει πραλίνες µε κακάο, πραλίνες
µε πολτό ξηρών καρπών, µαρµελάδες, σιρόπια και
σοκολάτες, µε ή χωρίς ζάχαρη, όλα χωρίς γλουτένη.
Πολλά από αυτά τα προϊόντα παράγονται και µε ιδιωτική
ετικέτα για αλυσίδες σουπερµάρκετ στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
Rito's Food was the ﬁrst Greek company which produced
private labeled hazelnut praline with cocoa for the retail.
To date, we oﬀer a wide variety of products for supermarkets, under the label “Sisinni”.
These range includes pralines with cocoa, pralines with dry
nuts paste, jams, syrups and chocolates. Many of these
products are produced for supermarket chains, both
domestic and international, under their own private labels.

Πιστοποιήσεις

Certiﬁcations

Η Rito's Food υπήρξε µια από τις πρώτες εταιρίες
στην Ελλάδα, που πιστοποιήθηκε µε τις διεθνώς
αποδεκτές αρχές HACCP. Σήµερα είναι
πιστοποιηµένη µε τις τελευταίες προδιαγραφές
κατά ISO 22000:2005.

Rito's Food was one of the ﬁrst Greek
companies certiﬁed by the internationally
accepted HACCP standard. Currently, we are
certiﬁed with latest
ISO 22000:2005 certiﬁcation.

Επίσης, διαθέτει
• πιστοποίηση FSSC 22000:2010, καλύπτοντας
και τις πιο αυξηµένες απαιτήσεις των σύγχρονων
αλυσίδων λιανικής.

Additionally we hold:
• the FSSC 22000:2010 certiﬁcation, that covers
the most demanding requirements of modern
retail chains.

• πιστοποίηση Vegan

• the Vegan Product Certiﬁcate

• πιστοποίηση Kosher

• the Kosher Balkan certiﬁcate

• πιστοποίηση Halal

• the Halal certiﬁcate

• και πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων

• and the Organic Products Certiﬁcation

Rito's Food Α.Ε.

Rito's Food S.A.
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Τ.Κ. 61100 Κιλκίς
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info@ritosfood.com
www.ritosfood.com
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