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Grekens Olivolja
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Grekland är känd för sin kvalité av oliver och olivolja. Det är landets nationalprodukt. Det är också här som den lilla 
men högkvalitiva oliven Koroneiki odlas. Den olivoljan är mångfaldigt prisbelönad och 2016 fick Koroneikioljan 
första pris i tävlingen ”The World ś Best Olive Oils 2016”.

Koroneiki olivolja härstammar från Methoni i Kalamataregionen i södra Grekland. Med sina aromatiska 
smakegenskaper - robust, intensiv och fruktig med inslag av peppar och välutvecklade undertoner av citrus - är 
olivoljan uppskattad världen över. Den anses till och med av många att vara den bästa. Oljan innehåller en hög 
halt av polyfenoler och antioxidanter, vitamin E och karoten som har bevisade hälsofrämjande effekter för 
bland annat hjärtat, och det är just med hjärtat vi presenterar Koroneiki extra vergin olivolja. Koroneiki extra 
vergin olivolja avnjuts till sallad eller bruschetta eller varför inte smaksätta din maträtt med den sista touchen.

Greken - Mediterranean Food vill föra Greklands goda smaker till det svenska hemmet. Greken väljer endast noga 
utvalda produkter från ledande producenter. Vi vill erbjuda de godaste och mest högkvalitativa varorna - där våra 
kunder får avnjuta de yppersta grekiska smakerna.

Vasilios Chatzoudis kom till Sverige på 60-talet från Grekland. Tidigare har han drivit grekisk restaurang och 
brinner för grekisk mat.

Familjen Chatzoudis
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Grekens Olivolja

Extra Virgin Olive Oil 
Kalamata 0,5 l
Sort: Koreneiki
Art: 100210

Extra Virgin Olive Oil 
Kalamata 0,25 l
Sort: Koreneiki
Art: 100213

Extra Virgin Olive Oil 
Kalamata 0,25 l
Sort: Koreneiki
Art: 100213

BIO - Olive Oil 0,25 l
Sort: Koreneiki
Art: 100314

Övre Bergsgatan 4 • 802 51 Gävle
www.greken.nu • info@byzantio.se

pr
ec

is
re

kl
am

.s
e

Kalamata Oliver Jumbo

Art: 100310

Gröna Oliver - Mammouth

Art: 100311


