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Η εταιρεία SDC ΕΠΕ κατόπιν συστηματικής έρευνας, 
που διεξήγε τα τελευταία 3 χρόνια, ανέπτυξε πρωτοποριακά

προϊόντα στο χώρο των Τροφίμων, με την επωνυμία 
LIVE LONG LIVE GREEK.

Συνδυάζοντας εξειδικευμένες τεχνολογικές μεθόδους με υψηλής ποιότητας Α’ Ύλες 
καταφέραμε να παράξουμε κριτσίνια θρεπτικά και υγιεινά χωρίς γλουτένη, 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς συντηρητικά και χωρίς trans λιπαρά.

Τα προϊόντα μας περιέχουν αγνά υλικά της ελληνικής υπαίθρου. 
Η γεύση τους είναι μοναδική και θα σας ταξιδέψει στη νοστιμιά της ελληνικής 
παραδοσιακής κουζίνας.  Απολαύστε τα ως ένα νόστιμο και θρεπτικό snack 

ή ως ένα χορταστικό συνοδευτικό των αγαπημένων σας ροφημάτων   

Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε βιταμίνη Ε, έχει 
αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη και αντικαρκινική 
δράση και προστατεύει από καρδιαγγειακά νοσήματα.

Το Όραμά μας
Να προάγουμε τα μοναδικά πλεονεκτήματα της Μεσογειακής

Διατροφής και να την προσαρμόσουμε σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής“ “

Όλα μας τα κριτσίνια περιέχουν 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
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Κριτσίνια Πέστο Bασιλικού

Το δενδρολίβανο χρησιμοποιείται στη Μεσογειακή παραδοσιακή κουζίνα 
για την παρασκευή γευστικών και αρωματικών πιάτων. Το βότανο 
αυτό συμβάλλει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και είναι γνωστό 
για τις αντιβακτηριδιακές του ιδιότητες. Εμείς δημιουργήσαμε 
το MySticks με δενδρολίβανο και χονδρό αλάτι που θα 
συνοδεύσει το αγαπημένο σας πιάτο ή το κρασί σας.

Τα MySticks Κλασική γεύση αποτελούν ένα υγιεινό και θρεπτικό σνακ. Βασικά 
συστατικά τους είναι το  κρασί και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και μπορούν
να συνοδεύσουν τα αγαπημένα σας πιάτα ή να καταναλωθούν στη διάρκεια
της μέρας σας στο γραφείο, στο σπίτι, στην εκδρομή! Τα βασικά τους
πλεονεκτήματα είναι η περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ουσίες, 
που συντελούν στην προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος. 

Το τυρί είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Μεσογειακής 
Κουζίνας. Χρησιμοποιείται ως συνοδευτικό ενός καλού 
γεύματος είτε ως συστατικό για την παρασκευή ενός 
γευστικού πιάτου. Τα MySticks με τυρί θα αποτελέσουν μια 
ιδανική gourmet επιλογή για τα αγαπημένα σας ροφήματα 
και θα γίνουν το αγαπημένο σνακ μικρών και μεγάλων! 

Κριτσίνια με Χονδρό Αλάτι 
& Δενδρολίβανο

Κριτσίνια Τυριού

Τα MySticks Πέστο βασιλικού περιέχουν μοναδικά, θρεπτικά και γευστικότατα 
συστατικά όπως λιαστές ντομάτες, θυμάρι και πέστο βασιλικού. Τα πλεονεκτήματα 
όλων αυτών των συστατικών είναι πολυάριθμα και σημαντικά για την καλή υγεία
του οργανισμού μας. Οι λιαστές ντομάτες είναι πλούσιες σε λυκοπένιο, 
αντιοξειδωτικά στοιχεία και βιταμίνη C.  Ο βασιλικός, γνωστός ήδη από 
την αρχαιότητα, περιέχει μαγνήσιο, κάλιο,  βιταμίνη C, σίδηρο και 
ασβέστιο και  προάγει την καρδιαγγειακή υγεία, ενώ το θυμάρι 
έχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 

Το αγαπημένο σνακ μικρών και μεγάλων! 

Για το αγαπημένο σας πιάτο ή το κρασί σας!

Η μοναδική τους γεύση θα κερδίσει και τους πιο απαιτητικούς!

To αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής σας διατροφής!

Ο ηλιόσπορος και το σουσάμι χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στη Μεσογειακή 
Διατροφή. Τα MySticks με ηλιόσπορους και σουσάμι περιέχουν αυτά τα
2 είδη σπόρων που εκτός από τη μοναδική γεύση προσφέρουν στον 
ανθρώπινο οργανισμό πολλά οφέλη. Ο ηλιόσπορος και το σουσάμι
περιέχουν πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και Βιταμίνη Ε και φημίζονται 
για τις αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες καθώς 
επίσης για τη συμβολή τους στην πρόληψη καρδιαγγειακών 
νοσημάτων. Το σίγουρο είναι ότι θα τα λατρέψετε.

Τα MySticks με σπανάκι, άνηθο & κρεμμύδι περιέχουν εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο και είναι θρεπτικά, υγιεινά και πεντανόστιμα. Η κατανάλωση αυτών 
των συστατικών έχει σημαντικά οφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
Το σπανάκι έχει μεγάλη περιεκτικότητα μεταξύ άλλων σε σίδηρο 
και βιταμίνες Α ,C, Ε και Κ και η πρόσληψη του συνιστάται για την 
αντιμετώπιση της αναιμίας. Δοκιμάστε τα και θα γίνουν 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής σας διατροφής. 

Τόσο το μέλι όσο και η μαστίχα χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα και ως 
φάρμακο. Το μέλι ως τροφή του ανθρώπου παραμένει ως σήμερα ένα από τα 
πολυτιμότερα, θρεπτικότερα και υγιεινότερα τρόφιμα. Δίνει ενέργεια στους 
μυς και διαύγεια στο μυαλό ενώ η τακτική χρήση του συντελεί στην 
παράταση της ζωής. Η μαστίχα έχει αναλγητικές και αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες (καταπολεμά το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού), ενώ
προσδίδει εξαιρετική γεύση σε φαγητά και γλυκά. Τα MySticks
με μέλι και μαστίχα αποτελούν ένα εξαιρετικό γλυκό σνακ.

Κριτσίνια με Σουσάμι & Ηλιόσπορους

Κριτσίνια με Μαστίχα Χίου & Μέλι

Κριτσίνια με Σπανάκι Άνηθο & Κρεμμύδι

Τα MySticks με μεσογειακό χαρούπι αποτελούν μια πρωτοποριακή
και γευστικότατη πρόταση. Το χαρούπι, γνωστό για τις φαρμακευτικές 
ιδιότητές του, είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, βιταμίνες Β και πολλά άλλα 
μέταλλα. Έχουμε δημιουργήσει ένα γλυκό σνακ κατάλληλο για όλες 
τις ηλικίες χωρίς ζάχαρη, έχοντας προσθέσει εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο. Δοκιμάστε το και θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινής σας διατροφής.

Κριτσίνια με Μεσογειακό Χαρούπι

Γευστικότατη πρόταση της καθημερινής σας διατροφής!

Θρεπτικά, υγιεινά και πεντανόστιμα!

Με πολλά οφέλη και μοναδική γεύση που θα λατρέψετε!

Η μοναδική τους γεύση θα σας μαγέψει!

Κριτσίνια Κλασική Γεύση
με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι


