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GRECKA OLIWA EXTRA VIRGIN 

Najwyższej jakości oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia na zimno przy użyciu wyłącznie środków 

mechanicznych o kwasowości mniejszej niż 0,5% 

 

 

Oliwa Extra Virgin butelka szklana 500ml 

 

Oliwa Extra Virgin butelka szklana 750ml 

 

Oliwa Extra Virgin butelka szklana 1L 

 

Oliwa Extra Virgin puszka 3L 

 

Oliwa Extra Virgin puszka 5L 
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GRECKIE OLIWKI I PASTY Z OLIWEK 

 

 

Oliwki Kalamata (całe z pestką) słoik szklany 720ml 

Waga 680g 
Waga po odsączeniu 400g 

 

Oliwki Kalamata (całe z pestką) słoik szklany 370ml 

Waga 360g 
Waga po odsączeniu 200g 

 

 

Oliwki z Kalamaty (całe z pestką) słoik szklany 370ml 

Waga 340g 

Waga po odsączeniu 200g 

 

Oliwki Zielone (całe z pestką) słoik szklany 720ml 

Waga 680g 
Waga po odsączeniu 400g 

 

Oliwki Zielone (całe z pestką) słoik szklany 370ml 

Waga 360g 
Waga po odsączeniu 200g 
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Oliwki Mix Śródziemnomorski (całe z pestką)  
słoik szklany 720ml 

Waga 680g 
Waga po odsączeniu 400g 

 

Oliwki Mix Śródziemnomorski (całe z pestką)  
słoik szklany 370ml 

 
Waga 370g 

Waga po odsączeniu 200g 

 

Oliwki Zielone nadziewane papryką 
słoik szklany 370ml 

Waga 370g 
Waga po odsączeniu 200g 

 

Oliwki Zielone nadziewane migdałami  
słoik szklany 370ml 

 
Waga 370g 

Waga po odsączeniu 200g 

 

Oliwki Zielone nadziewane czosnkiem słoik szklany 370ml 

Waga 370g 

Waga po odsączeniu 200g 
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Pasta z Czarnych Oliwek słoik szklany 212ml 
 

Waga 210g 
Waga po odsączeniu 190g 

 

Pasta z Czarnych Oliwek słoik szklany 212ml 
 

Waga 210g 
Waga po odsączeniu 190g 
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GRECKIE SUSZONE POMIDORY I PASTA Z SUSZONYCH POMIDORÓW 

Najwyższej jakości greckie pomidory suszone metodą geotermalną.  

Bez środków konserwujących. 

 

 

Suszone Pomidory słoik szklany 315ml                                              

                              Waga 280g 

       Waga po odsączeniu 160g 

 

Suszone Pomidory słoik szklany 720ml 

Waga 680g 

Waga po odsączeniu 400g 

 

Suszone Pomidory słoik szklany 3000ml 

Waga 2950g 

Waga po odsączeniu 1700g 
 

 

 
Suszone Pomidory opakowanie próżniowe 200g 

 
Waga 200g 
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Suszone Pomidory opakowanie próżniowe 1000g 

 
Waga 1000g 

 

 
Pasta z suszonych pomidorów słoik szklany 200ml 

 
Waga 200g 
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CHAŁWA 

Oryginalna grecka chałwa o smaku waniliowym produkowana ręcznie przez firmę Kandylas od 1927 roku. 

Do produkcji chałwy nie są używane żadne środki chemiczne ani konserwanty. 

 

 

 

Chałwa o smaku waniliowym 200g 

 

 

Chałwa o smaku waniliowym i kakaowym 200g 

 

 
Chałwa z orzeszkami ziemnymi 200g 

 

 

 

Chałwa z migdałami 200g 

 

 
Chałwa o smaku waniliowym 400g 
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Chałwa o smaku waniliowym i kakaowym 400g 

 

 
Chałwa z orzeszkami ziemnymi 400g 

 

 
Chałwa z migdałami 400g 

 

 
Chałwa o smaku waniliowym 2 x 100g 

 

 
Chałwa o smaku waniliowym i czekoladowym 2 x 100g 
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Chałwa o smaku waniliowym i migdałowym 2 x 100g 

 

TAHINI 

TAHINI oryginalna grecka pasta sezamowa wykonana w 100% z sezamu łuskanego. 

Do produkcji Tahini nie są używane żadne środki chemiczne ani konserwanty. 

 

 

 

 

Tahini pasta sezamowa słoik szklany 350g 

 

 

Tahini pasta sezamowa pełnoziarnista słoik szklany 350g 
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GRECKIE SERY 

Sery Twarde z mleka owczego koziego i krowiego 

 

 

GRAVIERA twardy ser grecki z mleka owczego, 

koziego i krowiego 

Porcjowany na kawałki o wadze 250 – 350g, pakowany próżniowo 

Ser o jasnożółtej barwie i małymi dziurami, charakteryzuje się przyjemnym 

zapachem i delikatnym słodkim smakiem. 

 

 

KEFALISIO twardy ser grecki z mleka owczego, 

koziego i krowiego 

 Porcjowany na kawałki o wadze 250 - 350g, pakowany próżniowo 

Ser o jasnej barwie i małymi dziurami, lekko ostry i lekko słony. 

 

KEFALOTYRI twardy ser grecki z mleka owczego, 

 koziego i krowiego 

Porcjowany na kawałki o wadze 250 - 350g, pakowany próżniowo 

 Najstarszy grecki ser twardy o zwartej masie i jasnożółtym kolorze 

Lekko pikantny i słony z małymi nieregularnymi dziurami 

 

LIOKAFTO  twardy ser grecki z mleka owczego, 

 koziego i krowiego 

Porcjowany na kawałki o wadze 250 - 350g, pakowany próżniowo 

Ser twardy z dodatkiem suszonej papryki, oraz ziół śródziemnomorskich 

Ser o wyrazistym ostrzejszym smaku papryki 
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MΟΥΖDROVO grecki ser wędzony z mleka owczego, 
koziego i krowiego 

Porcjowany na kawałki o wadze 200 - 350g, pakowany próżniowo 

Ser o unikalnych cechach gdyż wyprodukowany jest z mleka  

od zwierząt o niskiej produktywności.  

Pikantny z lekkim aromatem tytoniu. 

 

EPOCHES dojrzały twardy ser z ziołami 

 i suszoną cebulą 180g – „Jesień” 

Ser wytwarzany z mieszanki mleka koziego i krowiego  

oraz dodatkiem ziół i przypraw, pakowany próżniowo 

 

EPOCHES dojrzały twardy ser z papryką 180g – „Lato” 

Ser wytwarzany z mieszanki mleka koziego i krowiego  
oraz dodatkiem ziół i przypraw, pakowany próżniowo 

 

EPOCHES dojrzały twardy ser z czerwoną 
 i zieloną papryką 180g – „Wiosna” 

Ser wytwarzany z mieszanki mleka koziego i krowiego  
oraz dodatkiem ziół i przypraw, pakowany próżniowo 

 

EPOCHES dojrzały twardy ser z suszoną bazylią,  
suszoną pietruszką 180g – „Zima” 

Ser wytwarzany z mieszanki mleka koziego i krowiego 
oraz dodatkiem ziół i przypraw, pakowany próżniowo 
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EPOCHES 4 set dojrzały twardy ser grecki z ziołami 720g 

Zima, Wiosna, Lato, Jesień 

Ser wytwarzany z mieszanki mleka koziego i krowiego 
oraz dodatkiem ziół i przypraw, pakowany próżniowo 

 

SELIANI  twardy ser grecki z mleka koziego 

Porcjowany na kawałki o wadze 250 – 350g, pakowany próżniowo 
Ser wytwarzany w 100% z mleka koziego z pieprzem 

Ser o wyrazistym aromacie i pikantnym smaku 

 

SERY FETA 

Grecka feta. Najbardziej znany tradycyjny grecki ser. 

Miękki biały ser wytwarzany z mleka owczego i koziego, dojrzewający w solance. 

 

 

 

Ser Feta - kostka 100g , opakowanie próżniowe 

 

 

Ser Feta - kostka 200g, opakowanie próżniowe 
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Ser Feta w zalewie solankowej 400g, pojemnik plastikowy 

 

 

Ser Feta w zalewie solankowej 1000g, pojemnik plastikowy 

 

 

Ser Feta w krojony w kostkę z dodatkiem ziół i oliwy 190g 

Pojemnik plastikowy 

 

Ser Feta rozdrobniony z dodatkiem ziół i oliwy 190g 

Pojemnik Plastikowy 

SERY KOZIE 

 

 

Ser kozi porcjowany na kawałki 200 - 300g 

Opakowanie próżniowe 

Ser wytwarzany taką samą metodą jak ser feta ale głównym składnikiem 

w 100% jest pasteryzowane mleko kozie. 
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ERIFI lekki ser kozi z różnymi przyprawami i ziołami 140g 

Opakowanie próżniowe 

Ser wytwarzany w 100% z pasteryzowanego mleka koziego. 

Dostępny w kilku smakach z następującymi przyprawami i ziołami: 

 naturalny 

 z ziarnami pieprzu 

 z koprem 

 z suszonymi pomidorami i bazylią 

 z czosnkiem i pietruszką 

 z pesto (orzeszki piniowe, czosnek, bazylia) 

 z rodzynkami i cynamonem 

 z morelami 

 z suszonymi figami 

 z suszoną żurawiną 

 

 

ERIFI lekki ser kozi z różnymi przyprawami i ziołami 500g 

Opakowanie próżniowe 

Ser wytwarzany w 100% z pasteryzowanego mleka koziego. 

Dostępny w kilku smakach z następującymi przyprawami i ziołami: 

 naturalny 

 z ziarnami pieprzu 

 z koprem 

 z suszonymi pomidorami i bazylią 

 z czosnkiem i pietruszką 

 z pesto (orzeszki piniowe, czosnek, bazylia) 

 z rodzynkami i cynamonem 

 z morelami 

 z suszonymi figami 

z suszoną żurawiną 
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ΜΕDALLION miękki ser kozi z  papryką i bazylią 100g 

Opakowanie próżniowe 

Ser wytwarzany w 100% z pasteryzowanego mleka koziego. 

 

 
ΜΕDALLION miękki ser kozi z  pietruszką i bazylią 100g 

Opakowanie próżniowe 
 

Ser wytwarzany w 100% z pasteryzowanego mleka koziego 

 

 
ΜΕDALLION miękki ser kozi z  papryczką chili 100g 

Opakowanie próżniowe 
 

Ser wytwarzany w 100% z pasteryzowanego mleka koziego 

 

 
ΜΕDALLION miękki ser kozi z  kurkumą 100g 

Opakowanie próżniowe 
 

Ser wytwarzany w 100% z pasteryzowanego mleka koziego 

 

 
VΟΤΑΝΟΤYRI lekki ser kozi z koperkiem i ziołami w oliwie 150g 

Pojemnik Plastikowy 
 

Ser wytwarzany w 100%  z pasteryzowanego mleka koziego,  
Kulki serowe z koperkiem i ziołami 
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