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βότσαλα / 
sweet pebbles
Η κατηγορία προϊόντων βότσαλα, αποτελεί 
µια σηµαντική καινοτοµία της εταιρίας στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά. Εµπνευσµένη από τα 
ελληνικά νησιά, η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει 
προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης, 
πρωτότυπης υφής και (εξωτερικής) εµφάνισης. Τα 
προϊόντα της µοιάζουν µε πραγµατικά βότσαλα και 
έχουν πυρήνα από ολόκληρο σιροπιαστό καρπό 
φρούτων ή ξηρών καρπών, µε επικάλυψη από 
σοκολάτα και πολύ λεπτή επικάλυψη ζάχαρης.

The product category sweet pebbles, 
is our company’s innovation in domestic and 
international market. Inspired by the Greek 
islands, this category includes products of 

appearance / decoration. Products look like real 
pebbles and have a core of whole fruits in syrup 
or whole nuts, which is coated with chocolate 
and a very thin layer of sugar.





4 • η συσκευασία 450g πωλείται μόνο σε ζυγό αριθμό ανά κωδικό προϊόντος, π.χ. 2, 4, 6 τεμάχια κοκ.
     • περισσότερες πληροφορίες παραγγελιών θα βρείτε στο τέλος του καταλόγου.

29. κουτί / box 450g / 15.87oz

29. κουτί / box 450g / 15.87oz

βότσαλα / sweet pebbles

όλα τα βότσαλα δημιουργούνται με φυσικά χρώματα

i. ονοµασία προϊόντος / product name

4016. κέρκυρα / corfu
ολόκληρο σιροπιαστό κουµ κουατ & σοκολάτα 

cocoa) coated with a thin layer of sugar 

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

39.

i. ονοµασία προϊόντος / product name

4014. ίος / ios
ολόκληρο σιροπιαστό κεράσι amarena 

επικάλυψη ζάχαρης / whole cherry 

cocoa) coated with a thin layer of sugar

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

39.

i. ονοµασία προϊόντος / product name

4019. ρόδος / rhodes
ολόκληρη σιροπιαστή φράουλα & σοκολάτα 

γάλακτος µε λεπτή επικάλυψη ζάχαρης / 

whole strawberry in syrup & milk chocolate 

coated with a thin layer of sugar

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 
29.
39.

κουτί / box 450g / 15.87oz



5 • the 450g packaging is sold only in even numbers of the same product, i.e. 2, 4, 6 boxes etc.
 • for more information regarding minimum quantities, please refer to the end of the catalog.
 

29. κουτί / box 450g / 15.87oz

βότσαλα / sweet pebbles

all sweet pebbles are made with natural colorings (NAC)

i. ονοµασία προϊόντος / product name

4013. πάτμος / patmos
ολόκληρο σιροπιαστό κεράσι & σοκολάτα 

 

cocoa) coated with a thin layer of sugar

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

39.

i. ονοµασία προϊόντος / product name

4012. σκύρος / skyros

µε λεπτή επικάλυψη ζάχαρης / crushed 

coated with a thin layer of sugar 

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

39.

i. ονοµασία προϊόντος / product name

4020. σκιάθος / skiathos

29. κουτί / box 450g / 15.87oz

καρυδόψιχα & σοκολάτα γάλακτος 

µε λεπτή επικάλυψη ζάχαρης / 

crushed walnut & milk chocolate

with a thin layer of sugar

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. κουτί / inner carton 4kg / 141.08oz

51. κουτί / box 1kg / 35.27oz

05. κουτί / box 500g / 17.64oz



6 • η συσκευασία 450g, 500g πωλείται μόνο σε ζυγό αριθμό ανά κωδικό προϊόντος, π.χ. 2, 4, 6 τεμάχια κοκ.
     • περισσότερες πληροφορίες παραγγελιών θα βρείτε στο τέλος του καταλόγου.

29. κουτί / box 450g / 15.87oz

29. κουτί / box 450g / 15.87oz

βότσαλα / sweet pebbles

όλα τα βότσαλα δημιουργούνται με φυσικά χρώματα

i. ονοµασία προϊόντος / product name

4015. ιθάκη / ithaki
ολόκληρο σιροπιαστό βύσσινο & σοκολάτα 

cocoa) coated with a thin layer of sugar     

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

39.

i. ονοµασία προϊόντος / product name

4001. βότσαλα ανάμικτα / 
mixed sweet pebbles

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 



7 • the 450g, 500g packaging is sold only in even numbers of the same product, i.e. 2, 4, 6 boxes etc.
 • for more information regarding minimum quantities, please refer to the end of the catalog.
 

05. κουτί / box 500g / 17.64oz

05. κουτί / box 500g / 17.64oz

βότσαλα / sweet pebbles

all sweet pebbles are made with natural colorings (NAC)

i. ονοµασία προϊόντος / product name

4017. κρήτη / crete
σιροπιαστό λεµόνι & σοκολάτα γάλακτος 

µε λεπτή επικάλυψη ζάχαρης / lemon 

pieces in syrup & milk chocolate 

coated with a thin layer of sugar 

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

39.

i. ονοµασία προϊόντος / product name

4018. σαντορίνη / santorini
σιροπιαστό πορτοκάλι & σοκολάτα  

 

cocoa) coated with a thin layer of sugar

ii. διαθέσιµες συσκευασίες / available packaging

54. 
51. 

39.



συσκευασίες / packaging

σακουλάκια / bags 150g / 5.29oz

η συσκευασία των βοτσάλων χατζηγιαννάκη είναι βραβευµένη στους παρακάτω διαγωνισµούς design /  

the packaging of the hatziyiannakis' pebbles is awarded to the following design competitions

4016. κέρκυρα / corfu
39.

4014. ίος / ios
39.

4013. πάτμος / patmos
39.
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συσκευασίες / packaging

σακουλάκια / bags 150g / 5.29oz

4012. σκύρος / skyros
39.

4015. ιθάκη / ithaki
39.

4019. ρόδος / rhodes
39.
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συσκευασίες / packaging

σακουλάκια / bags 150g / 5.29oz

4018. σαντορίνη / santorini
39.
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05. κουτί / box 500g / 17.64oz
29. κουτί / box 450g / 15.87oz

συσκευασίες / packaging
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Απαγορεύεται η ανατύπωση, η αντιγραφή εν όλω ή εν µέρει αυτού του εντύπου από οποιονδήποτε, άνευ έγγραφης συγκατάθεσης της εταιρίας µας, καθώς επίσης και η άντληση φωτογραφίας ή φωτογραφιών 

Prohibition: reprint or copy, partly or completely, this documentation without any written consent from our company, as well as dragging photograph/s and presenting 
them in any printed or electronic means. Dragées Hatziyiannakis will proceed legally against these actions in case any of the above take place. 

κουφετοποιία χατζηγιαννάκη α.ε. 

 

 

 

 

 

 

dragées hatziyiannakis s.a. 

 

 

 

 

 

info@hatziyiannakis.gr 

www.hatziyiannakis.gr 

51. κουτί / box 1kg / 35.27oz

συσκευασίες / packaging

piraeus, greece


