




Η ελληνική επιχείρηση ELMAK ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011, με δραστηριοποίηση στον 
χώρο της εμπορικής προμήθειας HO.RE.CA. Το 2013 η εταιρεία αποκτά δικό της εργαστήριο 
παραγωγής, με ειδίκευση στην παρασκευή, συσκευασία και εμπορία ροφημάτων υψηλής 
ποιότητας με κύριο συστατικό τo κακάο.

To 2018, με νέα ονομασία, ELMAK BEVERAGE, επεκτείνεται, δημιουργώντας μία σύγχρονη 
μονάδα παραγωγής σε μία εγκατάσταση 550 τ.μ. στη Βάρη Αττικής. 

Το βασικό brand της εταιρείας είναι το Novello Chocolate Drink που περιλαμβάνει μια 
σειρά από αρωματικά ροφημάτα σοκολάτας και μια σειρά από Real Chocolate  τα οποία 
παρασκευάζονται ζεστά και κρύα. H εταιρεία έχει δημιουργήσει και μια νέα σειρά 
προϊόντων όπως γρανίτες με την ονομασία, “Granita alla Siciliana” και  milkshakes με 
το brand name “Mix & Joy”.

Πρόκειται για μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση που ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό λόγω 
της πρωτοπορίας, καθώς και της μεγάλης γνώσης και εμπειρίας στο χώρο της παραγωγής 
ποιοτικών ροφημάτων.

Βασική μέριμνα της ELMAK BEVERAGE είναι τα αυστηρά κριτήρια επιλογής πρώτων υλών 
αλλά και η σταθερότητα σε όλα τα στάδια της γραμμής παραγωγής, με πρωταρχικό μέλημα 
τη συνεχή παραγωγή ενός άρτιου, σταθερού προϊόντος, αλλά και την εξέλιξη του. Στόχος η 
επιλογή, η εκμάθηση και η εκπαίδευση όλων των συνεργατών του δικτύου αντιπροσώπων 
της εταιρείας, αλλά και η διεύρυνσή του σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό με εξαγωγές.



Luxury Edition 240gr. Premium Box

Κατάλληλη συσκευασία για Delicatessen, Παντοπωλεία, 
Boutique Café & για επιλεγμένα σημεία λιανικής πώλησης



Ως μεγάλη επιβράβευση αυτής της προσπάθειας ήρθε η κατάκτηση 9 κορυφαίων βραβείων 
στον αναγνωρισμένο διαγωνισμό Ανώτερης Γεύσης και Ποιότητας Τροφίμων & Ποτών, 

των OLYMP AWARDS 2017 και 2018.

Ρόφημα σοκολάτας με Τσίλι &  Μπαχαρικά Μilkshake Βανίλιας

Ρόφημα σοκολάτας Cappuccino Nocciola

Ρόφημα σοκολάτας Cocoa Colombia Origin

Ρόφημα σοκολάτας Kαραμέλα Βουτύρου
& Αλάτι Ιμαλαΐων

Ρόφημα σοκολάτας με Πορτοκάλι & Κανέλα

Ρόφημα λευκής σοκολάτας με Μαστίχα Χίου & Τριαντάφυλλο

Ρόφημα λευκής σοκολάτας με Μαστίχα Χίου & Τριαντάφυλλο

Ρόφημα σοκολάτας με Καραμέλα Γάλακτος 
& Αλάτι Ιμαλαΐων



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Η εταιρεία εστιάζει σε πρώτες ύλες που διακρίνονται για την 

σταθερότητα και την εγγυημένη ποιότητά τους.

Oι πρωτες ύλες που χρησιμοποιεί η εταιρεία ειναι κατα κύριο 

μέρος natural ενώ προέρχονται απο σταθερές συνεργασίες 

με συμβόλαια από μεγάλους οίκους του εξωτερικού. 

Το κακάο, το βασικό συστατικό των σοκολατένιων ροφημάτων, 

προέρχεται από επιλεγμένες ποικιλίες της Κεντρικής Αμε-

ρικής και της Κολομβίας. Οι ξεχωριστές γεύσεις στα ρο-

φήματα, εμπεριέχουν φυσικά αποστάγματα, όπως: μπαχαρικά, 

τριαντάφυλλο, φυσικό μαστιχέλαιο και έλαιο πορτοκαλιού, 

αλλά και αρωματικά, όπως: κανέλλα Ινδονησίας, φυσικό gin-

ger, chilli, μαχλέπι, κάρδαμο, γαρύφαλλο κ.ά.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το εργαστήριο παραγωγής λειτουργεί με βάση τα πρότυπα 

ασφαλείας και διαθέτει όλες τις αναγκαίες πιστοποιήσεις, 

ISO 22000:2005, ΗACCP, πιστοποίηση από τον αυστριακό 

οίκο TUV AUSTRIA, GLUTEIN FREE, ενώ τα προϊόντα είναι 

GMO FREE και είναι κατάλληλα για Vegetarian διατροφή. 

Η παραγωγική μονάδα διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προ-

σωπικό που λαμβάνει μέρος σε σεμινάρια ασφάλειας 

τροφίμων κάθε χρόνο. 



Η εταιρεία διαθέτει

μια μεγάλη γκάμα 

κλασικών και αρωματικών 

ροφημάτων σοκολάτας 

που παρασκευάζονται 

ζεστά και κρύα.



Luxury Edition 240gr.

To απόλυτο ρόφημα σοκολάτας με πραγματική σοκολάτα
χωρίς άμυλο, χωρίς αλάτι, χωρίς πρόσθετα Ε, χωρίς αρώματα 

& χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη



Η Granita alla Siciliana έρχεται σε διάφορες γεύσεις, με λαχταριστούς, 

τραγανιστούς κρυστάλλους και μοναδική υφή. Με στιλ και άρωμα από 

την Σικελία η Granita alla Siciliana μας ταξιδεύει σε ένα καλοκαιρινό, 

γευστικό προορισμό χαρίζοντας ένα ντελίριο απόλαυστης.

Με φυσικά κομμάτια φρούτων & φυσικές χρωστικές



ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ MILKSHAKE
Σταθερό προϊόν με χαμηλά λιπαρά. Η απόλυτη βελούδινη υφή και 

πλούσια γεύση. Χαμηλό food-cost σε σχέση με το παγωτό. Πρόκειται για 

μια βάση παγωτού σε σκόνη που γίνεται εύκολα με πάγο και γάλα στο 

blender. Ο δοσομετρητής που περιέχεται στην συσκευασία σταντάρει τη 

συνταγή δημιουργώντας σταθερότητα στο προϊόν.




