
 

 

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ 

ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΤΑΣ ΕΛΙΑΣ 

Α. ΕΛΙΕΣ 

1. Ποικιλίες και τύποι ελιών 

Καλαμών ελιές  Μαύρες στρογγυλές ελιές  Πράσινες ελιές 

Ολόκληρες (προαιρετικά χαρακτές)  Ολόκληρες  Ολόκληρες 

Εκπυρηνωμένες  Εκπυρηνωμένες  Εκπυρηνωμένες 

Σε ροδέλες  Σε ροδέλες  Σε ροδέλες 

Σε μισά  Σε μισά  Σε μισά 

Σε τέταρτα    Σε τέταρτα 

    Χαρακοτσακιστές 

 

Ξανθές Καλαμών ελιές  Ξανθές ελιές  Πράσινες γεμιστές ελιές 

Ολόκληρες (προαιρετικά χαρακτές)  Στρογγυλές ολόκληρες  με πάστα πιπεριάς 

Εκπυρηνωμένες  Στρογγυλές εκπυρηνωμένες  με φυσική πιπεριά 

Σε ροδέλες  Στρογγυλές σε ροδέλες  με αμύγδαλο 

Σε μισά  Στρογγυλές σε μισά  με σκόρδο 

Σε τέταρτα  Στρογγυλές σε τέταρτα  με φλούδα πορτοκαλιού 

  Χαλκιδικής ολόκληρες  με φλούδα λεμονιού 

    με λιαστή ντομάτα 

    διπλογεμιστές 

    
και άλλα… (επικοινωνήστε 

μαζί μας για περισσότερες 

επιλογές γέμισης) 

 

Φυσικές πράσινες 

τσακιστές ελιές 
 Ζαρωμένες ελιές  Mixed ελιές 

Χαλκιδικής  Μαύρες Θάσου  Ολόκληρες 

Στρογγυλές  Μαύρες τύπου Θάσου  Εκπυρηνωμένες 

Ναυπλίου    Γεμιστές 

 Όλες οι ελιές μας είναι αποκλειστικά ελληνικές ελιές. 

 Οι ελιές μας Καλαμών είναι γνήσιες ελληνικές φυσικές ελιές Καλαμών. 

 Οι μαύρες στρογγυλές ελιές μας είναι φυσικές ελιές (όχι οξειδωμένες μαύρες ελιές). 

 Τα περισσότερα προϊόντα ελιάς είναι διαθέσιμα καθ' όλη τη χρονιά. Ορισμένα προϊόντα 

ωστόσο, μπορεί να χρειασθεί να παραγγελθούν κατά την έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. 



 

 

2. Μεγέθη ελιών 

Προσφέρουμε όλα τα διαθέσιμα μεγέθη ελιών, από 71-80 έως 381-410 

τεμάχια το κιλό. Επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα και για 

περισσότερες πληροφορίες. 

3. Συσκευασίες ελιών 

 Στρογγυλά πλαστικά βαρέλια: 2 κιλών, 4-5 κιλών, 10-13 κιλών, 130-150 κιλών 

 Τετράγωνα πλαστικά βαρέλια: 4-5 κιλών, 10-13 κιλών 

 Λευκοσιδηρά δοχεία: 4-5 κιλών, 10-13 κιλών, A10, A12 

 Βάζα PET: 1-1.2 κιλού, 2 κιλών 

 Βαρέλια PP: 1-1.2 κιλού 

 Πλαστικοί κουβάδες: 550-600 γραμμαρίων, 3 κιλών, 4-5 κιλών, 7 κιλών, 13 κιλών 

 Vacuum πλαστικές σακούλες: 250 & 500 γραμμαρίων, 1 κιλού, 2 κιλών, 3 κιλών, 4.5-5 κιλών 

 Όλα τα ανωτέρω βάρη είναι καθαρά στραγγισμένα βάρη. Η ακριβής χωρητικότητα σε 

στραγγισμένο προϊόν εξαρτάται από τον τύπο των ελιών (π.χ. εκπυρηνωμένες, ολόκληρες κλπ.). 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. 

 Διατίθεται οποιοσδήποτε συνδυασμός προϊόντος ελιάς και συσκευασίας. 

 Οι ελιές μας συσκευάζονται σε άλμη ή σε λάδι, αναλόγως των προτιμήσεών σας. 

 Οι ελιές μας προσφέρονται σκέτες, μαριναρισμένες ή spiced (με herbs, spices, γεύση σκόρδου 

κλπ.), αναλόγως των προτιμήσεών σας. 

 

B. ΠΑΣΤΕΣ ΕΛΙΑΣ 

1. Τύποι πάστας ελιάς 

 Πάστα πράσινης ελιάς 

 Πάστα μαύρης ελιάς 

 Πάστα ελιάς Καλαμών 

 Mixed πάστα ελιάς 

2. Συσκευασίες πάστας ελιάς 

 Στρογγυλά πλαστικά βαρέλια: 3 κιλών, 7.5 κιλών, 18.5 κιλών, 200 κιλών 

 Τετράγωνα πλαστικά βαρέλια: 7.5 κιλών, 17.5 κιλών 

 Λευκοσιδηρά δοχεία: 7.5 κιλών, 15.5 κιλών, 18.5 κιλών 

 Βάζα PET: 1.8 κιλών, 2.7 κιλών 

 Βαρέλια PP: 1.8 κιλών 

 Πλαστικοί κουβάδες: 900 γραμμαρίων, 4 κιλών, 7 κιλών 

 Όλα τα ανωτέρω βάρη είναι καθαρά βάρη. Η ακριβής χωρητικότητα εξαρτάται από το είδος της 

πάστας ελιάς. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. 

 Οι πάστες μας ελιάς προσφέρονται σκέτες, μαριναρισμένες ή spiced (με herbs, γεύση σκόρδου 

κλπ.), με ηλιέλαιο ή με ελαιόλαδο, αναλόγως των προτιμήσεών σας. 


