
 

 
 

 

ΣΟΥΠΕΣ LECKER 

 

Μικρή δόση δοκιµής για όλες τις σούπες : (αναλογία δόσης 60gr 

Υλικό + 500ml νερό) 

Ζεσταίνουµε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, σε µέτρια προς δυνατή 

φωτιά έως 90 ◌֯ & αναδεύουµε µέχρι να διασπαστεί το υλικό & να 

φτάσει σε σηµείο βρασµού. 

 

ΒΕΛΟΥΤΕ ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ ΚΡΕΜΑ 

Η κοτόσουπα της Lecker µας δίνεται σε µορφή σκόνης, είναι 

πλούσια σε έλαια, έχει ανοιχτό λευκό χρώµα, δυνατό άρωµα, 

ενδέχεται πρόσµιξη αρωµατικών, έχει βελούδινη γεύση & 

ισορροπηµένη επίγευση. Ενδέχεται περαιτέρω αραίωση µέχρι 3%. 

 

Συστατικά : Άµυλο, ορός γάλακτος, αλάτι, φυτικά λιπαρά, 

κοτόπουλο, εκχύλισµα µαγιάς, µπαχαρικά. 

 

Οδηγίες χρήσης : ∆ιάρκεια 8 λεπτά 

∆ιαλύστε το περιεχόµενο της συσκευασίας σε 2,5 λίτρα κρύου 

νερού. Προσθέστε το σε 10lt βραστού νερού και αφήστε το να 

σιγοβράσει 10 λεπτά σε χαµηλή φωτιά ανακατεύοντας κατά 

διαστήµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΡΕΜΜΥ∆ΟΣΟΥΠΑ ΠΛΗΡΗΣ 

Η κρεµµυδόσουπα της Lecker µας δίνεται σε σκόνη, έχει 

καστανόξανθο χρώµα µε αφυδατωµένο κρεµµύδι, δυνατό άρωµα 

& ισορροπηµένη επίγευση. Χαρακτηριστικό χρώµα ξανθού 

κρεµµυδιού. Υψηλή ποιότητα, σταθερή απόδοση, µακρά 

συντήρηση, χαµηλό food cost. 

 

Συστατικά : Κρεµµύδι, άµυλα αραβοσίτου, φυτικό λίπος, 

φοινικέλαιο, εκχύλισµα µαγιάς, εκχύλισµα καρότου, εκχύλισµα 

δενδρολίβανου. 

 

Οδηγίες χρήσης : ∆ιάρκεια 10-15 λεπτά 

∆ιαλύστε το περιεχόµενο της συσκευασίας σε 2,5 λίτρα κρύου 

νερού. Προσθέστε το σε 10lt βραστού νερού & αφήστε το να 

σιγοβράσει 10-15 λεπτά σε χαµηλή φωτιά ανακατεύοντας κατά 

διαστήµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΒΕΛΟΥΤΕ ΣΟΥΠΑ ΤΟΜΑΤΑ ΚΡΕΜΑ 

Η σούπα τοµάτα κρέµα µας δίνεται σε σκόνη. Κατά την παρασκευή 

της µας δίνει ένα ρουστίκ τοµατέ χρώµα όπως της φρέσκιας 

τοµάτας. 

Προσµειγνύεται εύκολα και σε άλλες παρασκευές πχ. σούπες, 

σάλτσες, ζωµούς. 

Έχει υψηλή απόδοση, παρασκευάζεται εύκολα. Έχει δυνατό 

άρωµα και µεστή γεύση, σωστή αντίδραση στην πρόσµιξη µε άλλα 

υλικά ή οξέα. 

Είναι ένα προϊόν το οποίο δουλεύει πολύ καλά κατά την περίοδο 

της νηστείας. 

 

Συστατικά : Τοµάτα, αλεύρι σίτου, άµυλο καλαµποκιού,αλάτι 

ζάχαρη, φυτικά λιπαρά (φοινικέλαιο), εκχυλίσµατα µαγιάς, 

ενισχυτικό γεύσης (Ε 621), παντζάρι, εκχυλίσµατα καρότου και 

κρεµµυδιού, αντιοξειδωτικό: εκχυλίσµατα δενδρολίβανου. Μπορεί 

να περιέχει ίχνη από : γάλα, αυγό, σόγια, σέλινο, ψάρι και 

οστρακοειδή. 

 

 

Οδηγίες χρήσης : ∆ιάρκεια 10 λεπτά 

∆ιαλύστε το περιεχόµενο της συσκευασίας σε 2,5 λίτρα κρύου 

νερού. Προσθέστε  το σε 10 λίτρα βραστού νερού και αφήστε να 

σιγοβράσει 10 λεπτά σε χαµηλή φωτιά ανακατεύοντας ανά 

διαστήµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΒΕΛΟΥΤΕ ΣΟΥΠΑ ΟΥΡΑ ΒΟ∆ΙΝΟΥ ΚΡΕΜΑ 

Η σούπα ουρά βοδινού σε σκόνη, κατά την παρασκευή της µας 

προσδίδει ένα καστανόξανθο χρώµα µε έντονο άρωµα, µεστή 

γεύση και καλό γυάλισµα. Είναι υψηλής απόδοσης, εύκολη στην 

παρασκευή και γρήγορη. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πλήθος παρασκευών πχ. σούπες, 

σάλτσες, ζωµούς κλπ. ∆εν αλλοιώνεται στην πρόσµιξη µε άλλα 

υλικά και σε οξύτητες. Σε γενικές γραµµές είναι µια ραφινάτη γεύση 

υψηλών απαιτήσεων. Μια άριστη παρασκευή, η οποία θα σταθεί 

αντάξια και στην πιο απαιτητική κουζίνα. 

 

Συστατικά : Αλεύρι σίτου, άµυλο καλαµποκιού, αλάτι, τοµάτα, 

εκχυλίσµατα µαγιάς, φυτικά λιπαρά (φοινικέλαιο), ενισχυτικό 

γεύσης (Ε 621), ζάχαρη χρωστικές : καραµέλα (Ε150d), 

αρωµατικές ουσίες (που περιέχει το σέλινο), µπαχαρικά : 

εκχυλίσµατα καρότου και κρεµµυδιού, αντιοξειδωτικό : εκχύλισµα 

δενδρολίβανου. Μπορεί να περιέχει ίχνη από : γάλα, αυγό, σόγια, 

ψάρι και οστρακοειδή. 

 

Οδηγίες χρήσης : ∆ιάρκεια 10-15 λεπτά 

∆ιαλύστε το περιεχόµενο της συσκευασίας σε 2,5 λίτρα κρύου 

νερού. Προσθέστε το σε 10 λίτρα βραστού νερού και αφήστε το να 

σιγοβράσει σε χαµηλή φωτιά ανακατεύοντας ανά διαστήµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΟΥΠΑ ΜΙΝΕΣΤΡΟΝΕ ΠΛΗΡΗΣ 

Η σούπα µινεστρόνε µας δίνεται σε σκόνη, µε τα ζυµαρικά µέσα σε 

σχήµα µικρού κοχυλιού, µε εµφανή τα αρωµατικά και τα λαχανικά 

κοµµένα σε σχήµα µπρινουάζ. 

Έχοντας µέσα τα ζυµαρικά, µας µειώνει το food cost. 

Κατά την παρασκευή της έχει δυνατό άρωµα, διαυγές χρώµα και 

πλούσια γεύση.  

Έχει υψηλή απόδοση, όµορφο γυάλισµα, γρήγορη και εύκολη στην 

παρασκευή και θα παρατηρήσουµε ότι και ακόµα για αρκετή ώρα 

µετά την παρασκευή, τα ζυµαρικά µας δεν σπάνε και δεν 

αλλοιώνεται το σχήµα τους. 

Ιδανική για vegetarian και περιόδους νηστείας. 

Είναι ένα άρτιο προϊόν που στέκεται επάξια στην σύγχρονη 

επαγγελµατική κουζίνα. 

 

Συστατικά : Ζυµαρικά (από σκληρό σιµιγδάλι σίτου 53%), αλάτι, 

αλεύρι σίτου, λαχανικά 11% (καρότο, τοµάτα, πατάτα, κρεµµύδι, 

πράσο, λάχανο, κόκκινη πιπεριά) φυτικό λίπος (φοινικέλαιο), 

εκχυλίσµατα µαγιάς, ενισχυτικό γεύσης (Ε 621), µπαχαρικά, 

αντιοξειδωτικό εκχύλισµα δενδρολίβανου, εκχυλίσµατα καρότου 

και κρεµµυδιού. 

Μπορεί να περιέχει ίχνη από : γάλα, αυγό, σόγια, σέλινο, ψάρι και 

οστρακοειδή. 

 

Οδηγίες χρήσης : ∆ιάρκεια 10-15 λεπτά 

∆ιαλύστε το περιεχόµενο της συσκευασίας σε 2,5 λίτρα κρύου 

νερού. Προσθέστε το σε 10 λίτρα βραστού νερού και αφήστε το να 

σιγοβράσει για 10-15 λεπτά σε χαµηλή φωτιά ανακατεύοντας ανά 

διαστήµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΟΥΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΗΣ 

Η σούπα λαχανικών έχει ένα ανοιχτό διαυγές χρώµα όπου 

φαίνονται καθαρά τα αρωµατικά λαχανικά τα οποία είναι µέσης 

αποξήρανσης. 

Κατά την παρασκευή της µας προσδίδει δυνατό άρωµα πλούσιας 

γεύσης. Είναι πλούσια σε έλαια και τα λαχανικά είναι ευδιάκριτα σε 

σχήµα µπρινουάζ. 

Το συγκεκριµένο προϊόν επιδέχεται και δένεται άριστα µε µεγάλη 

γκάµα υλικών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε σούπες, σάλτσες, 

µαρινάδες. Έχει υψηλή απόδοση και γρήγορη παρασκευή. Εάν 

περαστεί από το dimer και µε το κατάλληλο δέσιµο, µπορεί να γίνει 

και βελουτέ. Πρόκειται για ένα άριστο προϊόν υψηλών απαιτήσεων. 

 

Συστατικά : Άµυλο καλαµποκιού, λαχανικά 20% (καρότο, κρεµµύδι, 

τοµάτα, πατάτα, πράσο, λάχανο, κόκκινη πιπεριά), αλάτι, 

ενισχυτικό γεύσης (Ε 621), φυτικό λίπος (φοινικέλαιο), εκχύλισµα 

πρωτεϊνών σόγιας, ζάχαρη, πουρέ πατάτας, µπαχαρικά, 

εκχυλίσµατα καρότου και κρεµµυδιού, αντιοξειδωτικό : εκχύλισµα 

δενδρολίβανου. 

Μπορεί να περιέχει ίχνη από γλουτένη, γάλα, αυγό, σέλινο, ψάρι 

και οστρακοειδή. 

 

Οδηγίες χρήσης :  ∆ιάρκεια 10-15 λεπτά 

∆ιαλύστε το περιεχόµενο της συσκευασίας σε 2,5 λίτρα κρύου 

νερού. Προσθέστε το σε 10 λίτρα βραστού νερού και αφήστε το να 

σιγοβράσει 10-15 λεπτά σε χαµηλή φωτιά ανακατεύοντας κατά 

διαστήµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΒΕΛΟΥΤΕ ΣΠΑΡΑΓΓΟΣΟΥΠΑ ΚΡΕΜΑ 

Η σπαραγγόσουπα µας δίνεται σε µορφή σκόνης µε ευδιάκριτα τα 

αρωµατικά. 

Κατά την παρασκευή έχουµε ένα λευκό κρεµ χρώµα µε πλούσιο 

γυάλισµα, χαρακτηριστικό άρωµα και βελούδινη γεύση. 

Το συγκεκριµένο προϊόν προσµιγνείεται σε σούπες, σάλτσες, 

ζωµούς και πολλά άλλα. Έχει ένα ντελικάτο αποτέλεσµα. Είναι ένα 

υλικό υψηλής απόδοσης και γρήγορης παρασκευής. Στέκεται 

επάξια στις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελµατία. 

 

Συστατικά : Αλεύρι σίτου, άµυλο αραβοσίτου, ορός γάλακτος, 

αλάτι, ενισχυτικό γεύσης (Ε 621), φυτικό λίπος (φοινικέλαιο), 

σπαράγγια (2,7%), εκχυλίσµατα µαγιάς, λίπος κοτόπουλου, 

αρωµατικά (που περιέχει το σέλινο), µπαχαρικά, εκχυλίσµατα 

καρότου και κρεµµυδιού, αντιοξειδωτικό : εκχύλισµα 

δενδρολίβανου. 

Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγό, σόγια, ψάρι και οστρακοειδή. 

 

Οδηγίες χρήσης : ∆ιάρκεια 10 λεπτά 

∆ιαλύστε το περιεχόµενο της συσκευασίας σε 2,5 λίτρα βραστού 

νερού. Προσθέστε το σε 10 λίτρα βραστού νερού και αφήστε το να 

σιγοβράσει για 10 λεπτά σε χαµηλή φωτιά ανακατεύοντας ανά 

διαστήµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΒΕΛΟΥΤΕ ΜΑΝΙΤΑΡΟΣΟΥΠΑ ΚΡΕΜΑ 

Η µανιταρόσουπα κρέµα µας δίνεται σε σκόνη περιέχοντας 

αρωµατικά και αποξηραµένο το µανιτάρι σε σλάιτς µε αποτέλεσµα 

να µας µειώνει το food cost. 

Η σούπα έχει ένα ανοιχτό χρώµα προς το λευκό κρεµ, πλούσια σε 

άρωµα και έντονη σε γεύση. Παρασκευάζεται πολύ γρήγορα, έχει 

υψηλή απόδοση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πλήθος 

παρασκευών. Έχει πολύ καλό γυάλισµα. Ανταπεξέρχεται πολύ 

καλά στην πρόσµιξη οποιουδήποτε υλικού. Αντιδράει θετικά στην 

πρόσµιξη µε οξέα. Σε γενικές γραµµές πρόκειται για ένα προϊόν 

άρτιο, το οποίο στέκεται αντάξιο και στον πιο απαιτητικό 

επαγγελµατία, παρέχοντας κάθε φορά το ίδιο καλό αποτέλεσµα. 

 

Συστατικά : Άµυλο αραβοσίτου, αλεύρι σιταριού, ορός γάλακτος σε 

σκόνη, αλάτι, φυτικά λιπαρά (φοινικέλαιο), ενισχυτικό γεύσης (Ε 

621), εκχύλισµα µαγιάς, µανιτάρι (1,7%), λίπος κοτόπουλου, 

αρωµατικά (που περιέχει το σέλινο), µπαχαρικά, εκχυλίσµατα 

καρότου και κρεµµυδιού, αντιοξειδωτικό : εκχύλισµα 

δενδρολίβανου. 

Μπορεί να περιέχει ίχνη από αυγό, σόγια, ψάρι και οστρακοειδή. 

 

Οδηγίες χρήσης : ∆ιάρκεια 10 λεπτά 

∆ιαλύστε το περιεχόµενο της συσκευασίας σε 2,5 λίτρα κρύου 

νερού. Προσθέστε το σε 10 λίτρα βραστού νερού και αφήστε να 

σιγοβράσει 10 λεπτά σε χαµηλή φωτιά ανακατεύοντας κατά 

διαστήµατα. 

  

 

 
 

 
 


