
Mr. JUKE’S®

Mr. Juke’s handMade creations 
Γλυκά και σάλτσες με... φωτεινή ενέργεια 

About us: O chef Δημήτρης Χωματάς και η επιχειρηματίας Μαύρα 
Γομοστιώτη συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα συνέδριο 
ενεργειακών θεραπευτών ρέικι. Η συνεργασία τους προέκυψε από 
μια κοινή επιθυμία: ήθελαν και οι δύο να κάνουν κάτι διαφορετικό, να 
χρησιμοποιήσουν ο καθένας την τεχνογνωσία του (δημιουργική κουζίνα 
και διοίκηση επιχειρήσεων), για να δημιουργήσουν ένα προϊόν εργασίας 
που θα εξέπεμπε τη χαρά και τη φωτεινή διάθεση που χαρίζει το ρέικι. 
Ετσι γεννήθηκαν οι χειροποίητες λιχουδιές Mr Juke’s.  

About Mr Juke’s: Οι φίλοι του Δημήτρη κάθε φορά που δοκίμαζαν τα γλυκά 
του τον αποκαλούσαν «Μr Zuccero» (κύριο Ζάχαρη). Σιγά-σιγά το Ζuccero, 
χάριν συντομίας, έγινε Juke. Γύρω από αυτό το όνομα λοιπόν χτίστηκε η 
φιλοσοφία των χειροποίητων γευστικών δημιουργιών Mr Juke’s.  

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τα γλυκά, τις σάλτσες 
και τα λικέρ είναι πάντοτε εποχικά φρούτα, λαχανικά και μυρωδικά, 
αυστηρά ελληνικής προέλευσης (εκτός από τον ανανά) και οπωσδήποτε 
ολόφρεσκα και καλοδιαλεγμένα. Ετσι το stock είναι συγκεκριμένο και 
απλώς αλλάζει ανάλογα με τις εποχές!  

Οι τεχνικές παρασκευής είναι παραδοσιακές, από τον τόπο καταγωγής 
του Δημήτρη. Εξάλλου το flirt του chef με τις γλυκές γεύσεις αρχίζει από 
την παιδική του ηλικία. Σήμερα, ως επαγγελματίας πλέον, κάθε φορά που 
επιχειρεί να φτιάξει ένα γλυκό, αναζητεί τη γεύση εκείνων -των αγνών, 
χωρίς χρωστικές και συντηρητικά- που έφτιαχνε η μητέρα του στην 
Καβάλα. Σημειωτέον, τα προϊόντα Mr Juke’s είναι τόσο αγνά και φρέσκα 
ώστε μπορούν να καταναλωθούν ακόμα και από ένα μωρό.  

Οι γεύσεις όμως πρέπει να ανανεώνονται και να συμβαδίζουν με το 
πνεύμα της εποχής και της διάθεσής μας. Ετσι οι ευφάνταστες και όλο 
χιούμορ ονομασίες στις ετικέτες των μαρμελάδων θα σας εκπλήξουν! 
Peach Bellini, Aloe mohito, Carrot cake, Kinky strawberry, John Lem-
mon, Goji&Berry, Orange bunny...   



Kinky strawberry
Η... ιδιότροπη φράουλα. Μαρμελάδα φράουλα με 

παλαιωμένο βαλσαμικό ξίδι και ροζ πιπέρι. Το άρωμα 
της φράουλας εναλλάσσεται με το άρωμα του πιπεριού 
ενώ το παλαιωμένο βαλσαμικό ξίδι δίνει την απαραίτητη 

ένταση. Δοκιμάστε την επάνω σε μπριός, μπισκότα 
καθώς και με ζεστά κρεμώδη τυριά όπως το σεβρ. 

Carrot cake
Μαρμελάδα με μοναδικό συνδυασμό φρούτων 

(ανανάς, καρότο, αχλάδι), λαχανικών και 
φρεσκοτριμμένων μπαχαρικών. Με πλούσιο 
άρωμα και γεύση που θυμίζει κέικ καρότου. 
Μπορεί να συνοδεύσει ποικιλίες τυριών ενώ 

ταιριάζει ιδανικά με ψημένο τυρί σεβρ. 

Μαρμελάδες 

Orange Bunny
Μαρμελάδα πορτοκάλι με 

καρότο. Πλούσια σε γεύση και 
ιδιαίτερη σε χρώμα, συνδυάζει 
τα οφέλη του πορτοκαλιού και 

του καρότου. 

Strawberry Daiquiri 
Ακόμα ένα κοκτέιλ που έγινε μαρμελάδα. 
Μαρμελάδα φράουλα με ρούμι, λεμόνι 

και καστανή ζάχαρη. Λεπτή γεύση
 και πλούσιο άρωμα. 

Lavender Margarita
Μαρμελάδα από λεμόνια και άνθη από 

φρέσκια λεβάντα.
Εντονη σε γεύση, με διακριτικό άρωμα 

λεβάντας και ιδιαίτερο χρώμα. 

Hesperides Garden
Μαρμελάδα με συνδυασμό 3 

εσπεριδοειδών (πορτοκάλι, λεμόνι 
και γκρέιπφρουτ).  

Ισορροπημένη γεύση και άρωμα με 
ελαφρώς πικρή επίγευση. 



Γλυκό κουταλιού λεμόνι ρολέ

Curd

John Lemon
Lemon curd Φρέσκια κρέμα λεμονιού με βιολογικά 

αυγά και βούτυρο αγελάδος, ψημένη στον ατμό. Χωρίς 
γλουτένη. Διατηρείται εντός ψυγείου. 

Γλυκά κουταλιού 

Peach Bellini
Μαρμελάδα ροδάκινο εμπνευσμένη από 
το διάσημο ιταλικό κοκτέιλ. Βρασμένη με 
αφρώδες ιταλικό κρασίProsecco, αποκτά 

μοναδική γεύση και άρωμα. 

Apricot Moon
Μαρμελάδα βερίκοκο με ελαφρύ 
άρωμα πικραμύγδαλου από λικέρ 
αμαρέτο δικής μας παραγωγής. 

Γλυκό κουταλιού καρπούζι με αρμπαρόριζα Γλυκό κουταλιού πορτοκάλι ρολέ



Σάλτσες

Napoliten
Αυθεντική συνταγή με φρέσκες ντομάτες, 
σκόρδο και φρέσκο βασιλικό. Πλούσια σε 

γεύση και άρωμα, παρασκευάζεται με φρέσκες 
ντομάτες, σκόρδο και φρέσκο βασιλικό, όπως 

απαιτεί η ναπολιτάνικη συνταγή. 

Indian Vibes
Εξωτικό άρωμα και γεύση. Τσάτνεϊ μήλου 

μαγειρεμένο με τζίντζερ και μηλόξιδο. 
Ταιριάζει με χοιρινό κρέας, πουλερικά και 

κυνήγια. Ελαφρώς πικάντικη. 

Boys don’t cry
Τσάτνεϊ από καραμελωμένο κρεμμύδι 

και βαλσαμικό ξίδι. Ταιριάζει εξαιρετικά 
με μπιφτέκια, συκώτι, κεμπάπ, λουκάνικα 

ψητά και όπου αλλού θέλετε. 

Red hot chilli sauce
Πικάντική σάλτσα φρέσκιας ντομάτας 

μαγειρεμένη με πεπεροντσίνο και 
μυρωδικά. Μπορεί να γίνει σάλτσα για 

πάστα, να συνοδεύσει ψητά κρεατικά, να 
χρησιμοποιηθεί ως πικάντικο ντιπ. 

Τσάτνεϊ 



coming soon...

Aloe mojito
Μαρμελάδα φτιαγμένη με μοσχολέμονα, καστανή ζάχαρη, φύλλα 
δυόσμου και βιολογική Aloe verα. Αποτελεί μοναδική πηγή 
αντιοξειδωτικών και βιταμινών και περιλαμβάνει τα μοναδικά οφέλη 
της Aloe vera, του ιερού φυτού της Αγιουρβέδα. 
Αναλογία φρούτων ανά 100 γραμμ. προϊόντος 60% 

Goji  and Berries body fuel
Μαρμελάδα με συνδυασμό μούρων και θιβετανικών Goji berries. 
Το Goji berry, το μούρο της ευτυχίας, πηγή αντιοξειδωτικών και 
άλλων ευεργετικών συστατικών, είναι μία ακόμη σούπερ τροφή που 
προστίθεται στα προϊόντα μας, προερχόμενη και αυτή από την αρχαία 
γνώση της Αγιουρβέδα. 
Αναλογία φρούτων ανά 100 γραμμ. προϊόντος 60% 

Skinny peach
Μαρμελάδα ροδάκινο με πετιμέζι πορτοκαλιού. Χωρίς ζάχαρη. 
Αναλογία φρούτου ανά 100 γραμμ. προϊόντος 93% 

Γλυκό κουταλιού Καρότο
Με κανέλα και αρμπαρόριζα 

Γλυκό κουταλιού σύκο
Με βανίλια Μαδαγασκάρης

Γλυκό κουταλιού Κολοκύθι
Με αρμπαρόριζα και καβουρντισμένα αμύγδαλα  

*Τα προϊόντα είναι 100 % χειροποίητα. 
*Κατόπιν συνεννόησης, οι μαρμελάδες και τα γλυκά κουταλιού μπορούν να συσκευαστούν σε μεγαλύτερα βάζα.
*Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ελληνικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχής. 
*Σαν συντηρητικό χρησιμοποιούμε φρέσκο χυμό λεμονιού. 
*Οι παραπάνω κωδικοί είναι διαθέσιμοι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 
*Ανάλογα με την εποχή, οι γεύσεις αντικαθίστανται με νέες, πάντα μοναδικές γεύσεις. 
*Η κρέμα John Lemon παρασκευάζεται κατόπιν παραγγελίας, για να φτάνει σε εσάς φρεσκότατη. Είναι προϊόν 
που διατηρείται σε ψυγείο και πρέπει να καταναλωθεί εντός 5 ημερών από τη στιγμή που θα ανοιχτεί. *Οι 
αναγραφόμενες τιμές αναφέρονται σε τεμάχια και όχι κιβώτια. *Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%.  
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