
Editorial
Χειμωνιάζει και είναι ο ιδανικός καιρός για ένα ζεστό 
απολαυστικό ρόφημα. Ανεκτίμητα συναισθήματα του 

χειμώνα; Το αίσθημα που νιώθεις όταν τυλίγεις τα 
χέρια σου γύρω από μια ζεστή κούπα, η μυρωδιά του 

ροφήματος που αναμιγνύεται με εκείνη του κρύου 
αέρα… Συναισθήματα που όταν τα σκεφτόμαστε οι εποχές 

γλυκαίνουν και πόσο ανάγκη έχουμε ειδικά τώρα από αυτή 
την γλύκα; Θυμόμαστε την αγαπημένη ταινία «Chocolat” με 

την Ζιλιέτ Μπινός να βάζει όλο τον κόσμο στον πειρασμό 
της σοκολάτας αλλά και την σκηνή από τα «Μαύρα 

Φεγγάρια του έρωτα» όπου ο πρωταγωνιστής φτιάχνει 
μια ζεστή σοκολάτα για να σαγηνεύσει το αντικείμενο του 

πόθου του. Tα Cup Stories καλωσορίζουν τον χειμώνα 
παρουσιάζοντας τις δικές τους ιστορίες αγαπημένων μας 

ροφημάτων ιδανικές για τις ψυχρές ημέρες. Γευστικές 
ανάσες του χειμώνα, που κάνουν την κάθε στιγμή πιο 

ζεστή και πιο όμορφη από την προηγούμενη. Καλό χειμώνα 
σε όλους

Cup Stories



red velvet kiss
Μυστικός γρίφος γεύσεων ..

Red Velvet Kiss..  είναι όλο ροζ και 
φραουλένιο..

είναι το πιο Kiss ρόφημα σου!! Είναι 
το πιο kiss γλυκό σου!! Είναι το πιο 

kiss δικό σου!! 
Red Velvet Kiss η πιο ροζ 

φαντασίωση σου..



Snowhite Oreo
Η orea χιονισμένη λευκή σοκολάτα από 

ολόκληρα κομμάτια Oreo μπισκότο. 
Oreo ρεσιτάλ σε ένα ρόφημα απόλαυσης. 

Ένας απ’ τους πιο oreous λευκούς γευστικούς 
πειραμούς. 

Γεύση εκπληκτική! Υφή μοναδική! 
Μοναδικά orea λευκή πανδαισία..



Barbarossa
Ανακαλύψτε τον θησαυρό σας 

και πλουτίστε τον ουρανίσκο σας.
Έντονη, Καραϊβική πειρατεία, μεθυσμένη από 
παλαιωμένο ρούμι και άρωμα, από μπαχάρια 

Ασίας.
Η πειρατεία που παραμονεύει..,

 είναι η απόλαυση που σε μαγεύει.. 
Μεθυστικό ταξίδι γεύσεων, σε ένα μοναδικό 

ρόφημα Καραϊβικής περιπέτειας..
Barbarossa.. Μεθυστική πλάνη!!



Bueno Caldo
Βueno ζεστό.. Bueno γευστικό.. 

Bueno απολαυστικό.. Bueno 
μοναδικό!!

Ιδανικό για όσους δεν έχουν 
συνηθίσει να μοιράζονται τις 

καθημερινές τους απολαύσεις!
Ζεστός πειρασμός με πραλίνα 

και φουντούκια σας συντονίζει 
στην πιο ζωντανή, πιο γευστική, 
πιο απολαυστική, πιο μοναδική 

εμπειρία...
Μια Buenisima φουντουκένια 

αμαρτία...



Bueno white
Σαν την τυχερή σου μέρα.. Λευκή 
απόλαυση σε βουτιά από καρδιά 

πραλίνας φουντουκιού. 
Η γεύση που μετράει είναι η γεύση 

που κρατάει..!!
Μια Buenisima λευκή απόλαυση 

φουντουκιού…



σοκολατα αμυγδαλου
Για μια σοκολάτα αμυγδάλου κοιμήθηκες 

μεσημέρι.., κάθισες ήσυχος 
σ εκείνη την επίσκεψη.. 
φόρεσες τα καλά σου..

Ευτυχώς αυτά πέρασαν! 
Η λαχτάρα όμως έμεινε. 

Η λαχτάρα γι’ αυτήν τη σοκολάτα 
αμυγδάλου.!!

Σοκολάτα αμυγδάλου 
στην κούπα να την πιείς.. 

Η πρώτη σου αγάπη και παντοτινή!!


