
 • Καθώς δεν έχουν επαλειφθεί με ελαιόλαδο ή άλμη, δεν λερώνουν τα 
χέρια σας να όταν τις πιάνετε και μπορούν να καταναλωθούν εύκολα 
ως σνακ, finger food σε bar, receptions ή γάμους κτλ

 • Χρησιμοποιείται ως πρώτο πιάτο σε βιολογικά εστιατόρια.

 • Δημοφιλές σε ένα ηλικιακό κοινό 50+ το οποίο προσέχει 
περισσότερο την ημερήσια κατανάλωση αλατιού τους

 • Γνήσια Γεύση των ελάχιστα διαθέσιμων χωριάτικων ελιών στυλ 
«Χαμάδες»

 • Διπλάσια συμπυκνωμένη γεύση και άρωμα σε σχέση με τον αρχικό 
καρπό.

   Χαρακτηριστικά Προϊόντος

 • Γνήσια Γεύση Χαμάδων

 • Μέγιστη συντήρηση 
οργανοληπτικών συστατικών

 • Ιδανικός χρόνος ζωής στο ράφι

 • Συστατικα: 100% πλυμένη ελιά 

   Προδιαγραφές

 • Προϊόν Βιολογικής καλλιέργειας

 • Ελεγχόμενη διαδικασία ξήρανσης

 • Φυσικό Προϊόν

   Χημική Επεξεργασία

 • Χωρίς χημικά

 • Χωρίς συντηρητικά

 • Χωρίς άλλα πρόσθετα

 • Χωρίς Αφλατοξίνες

   Δεδομένα

 • Με τις μεθόδους παραγωγής μας, 
έχουμε πλήρη έλεγχο της 
διαδικασίας ξήρανσης, έτσι σας 
παρουσιάζουμε ένα τελικό 
προϊόν στο οποίο τα συστατικά 
είναι μόνο ο ίδιος ο καρπός.

 • Οι Αφλατοξίνες είναι χημικές 
ενώσεις που παρουσιάζονται σε 
ξηρούς καρπούς και 
αποξηραμένα φρούτα και έχουν 
χαρακτηριστεί καρκινογόνα.

 • Χημικές αναλύσεις πιστοποιούν 
την απουσία αφλατοξινών στα 
τελικά προϊόντα μας. 

Συστατικά: Βιολογικές Ελιές
Χρόνος Ζωής:  Ένα έτος

∆ιατροφική επισήµανση

Ενέργεια

Λιπαρά

Εκ των οποίων κορεσµένα

Yδατάνθρακες

Εκ των οποίων σάκχαρα

Πρωτεΐνες
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Η ελιά είναι το σύμβολο της ειρήνης και σύμφωνα με την αρχαία ελληνική παράδοση 
η πατρίδα της ελιάς είναι η Αθήνα. Η πρώτη ελιά λέγεται ότι φυτεύτηκε στην 
Ακρόπολη από την θεά Αθηνά.

Οι βιολογικές ανάλατες ελιές μας είναι παρασκευασμένες μόνο με ζεστό αέρα (χωρίς 
κανένα πρόσθετο και χωρίς άλμη) και σε γεύση συγκρίνονται μόνο με τις «Χαμάδες». 
Οι «Χαμάδες» είναι ελιές που συνήθιζαν να τρώνε στα χωριά, όπου ο καρπός του 
δέντρου αποξηραίνεται πάνω στο δέντρο, στο φυσικό του περιβάλλον.

Παρόλο που οι «Χαμάδες» ήταν διαθέσιμοι σε πολύ μικρές ποσότητες που 
καταναλώνονταν από ντόπιους, με την εξειδικευμένη τεχνολογία μας είμαστε σε θέση 
να σας παρέχουμε αυτή την μοναδική γευστική εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρονιάς.

Η συνηθισμένη διαδικασία αποπικρισμού της ελιάς αφαιρεί πολλές από τις φυσικές 
φαινόλες της, η οποίες είναι γνωστές για τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες. Το κύριο 
προτέρημα των ελιών μας είναι ότι, καθώς δεν έχουν εμβαπτιστεί σε άλμη, έχουν 
διατηρήσει τα αρχικά οργανοληπτικά της συστατικά, όπως το ασβέστιο και το 
φωσφόρο, αλλά και διάφορα παράγωγα των φαινολών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια 
ανάλατη ελιά,  η οποία μπορεί να καταναλωθεί ευχάριστα, χωρίς να καταναλωθεί 
πρόσθετο αλάτι.

Εντάξτε αυτές τις ελιές στην καθημερινή σας διατροφή ως υγιεινό σνακ, σε πιατέλο 
τυριών ή ακόμα και στις σαλάτες σας και δεχθείτε τα οφέλη που μόνο οι φυσικά 
αποξηραμένες βιολογικές ελιές μπορούν να σας προσφέρουν.

Tips:


