H KΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ EΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

OUR GREEK
OLIVE OIL

THE CULTURE OF OLIVE OIL

Στην Ελληνική Μυθολογία η Ελιά ήταν Θείο Δώρο και συγκεκριμένα της θεάς Αθηνάς προς τους Αθηναίους. Η αλήθεια είναι ότι
παραμένει Θείο Δώρο. Είναι παγκόσμια αποδεκτό ότι η παρουσία
του δέντρου της Ελιάς και των προϊόντων της είναι αναπόσπαστο
κομμάτι χιλιετιών παράδοσης στη χώρας μας.

In Greek Mythology, the Olive tree was a Divine Gift and in
particular from goddess Athena to the Athenians. The truth is
that it still remains a Divine Gift. It is globally accepted that the
presence of the Olive tree and its products are an integral part
of the Greek tradition for thousands of years.

Αυτή είναι η αιτία που είμαστε σίγουροι και περήφανοι γι’ αυτό που
ξέρουμε να κάνουμε καλά τα τελευταία 2500 χρόνια: Να
καλλιεργούμε ελιές και να παράγουμε ελαιόλαδο. Ο μοναδικός
συνδυασμός του μεσογειακού κλίματος, της ηλιοφάνειας, της
θαλάσσιας αύρας, των βουνών, του ξηρού εδάφους, των
ελαιόδεντρων ηλικίας εκατοντάδων ετών, καθώς και τα μικρά
παραδοσιακά μυστικά στην παραγωγή και τη διαχείρισή τους,
δίνουν κάτι πραγματικά και αδιαμφισβήτητα μοναδικό: το Ελληνικό
Ελαιόλαδο.

That is why we are confident and proud of what we know to do
well during the last 2500 years: To grow olives and produce olive
oil. The unique combination of the Mediterranean climate, the
sunshine, sea breeze, mountains, dry land, the olive trees of
several hundreds years old, as well as the little traditional secrets
in production and care, give something truly and indisputably
unique: the Greek Olive Oil.

Karpea: from the Greek word “καρπός” [karpos] (n.), meaning
fruit, grain, produce. In ancient Greece “καρπός” symbolized
autumn, ripening, harvesting.
For us at Karpea, “καρπός” is synonymous with the golden
harvest, yielded by the olive tree, a time-honoured tradition
passed on from generation to generation.

Ξεφυλλίστε τις επόμενες σελίδες και ανακαλύψτε μία
μοναδική παλέτα ποικιλιών, αρωμάτων και γεύσεων...

Browse through the following pages and discover a unique
palette of varieties, aromas and flavors...

COMPANY
PROFILE

Η Καρπέα είναι μία Ελληνική οικογενειακή επιχείρηση με
παράδοση δεκαετιών στην παραγωγή Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου & Eλιών. Όλα αυτά τα χρόνια
παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στις ίδιες αξίες:
αυθεντικότητα, αξιοπιστία, ικανοποίηση πελατών.
Επιλέγουμε ελιές αποκλειστικά από συγκεκριμένες περιοχές
της Ελλάδας, αυτές που παράγουν το καλύτερο ελαιόλαδο.
Η παραγωγή του ελαιολάδου γίνεται με βαθιά γνώση στις
σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και υπό συνεχή τήρηση
πιστοποιημένων διαδικασιών ποιότητας.

Karpea is a Greek family business with decades of tradition
in the production of Extra Virgin Olive Oil & Olives. During all
these years, we remain loyal and committed to the same
values: authenticity, credibility, customer satisfaction.
We select olives exclusively from specific regions of Greece,
those that produce the best olive oil. The production of olive
oil is carried out with deep knowledge in our modern
facilities and under constant compliance with certified
quality procedures.

H δραστηριότητα της Karpea είναι εξαγωγική κατά κύριο
λόγο και συνεπώς νιώθουμε βαριά την ευθύνη της
εμπιστοσύνης τόσων πολλών ανθρώπων με τόσες
διαφορετικές κουλτούρες και διατροφικές συνήθειες. Τα
τελευταία χρόνια έχουμε πειστεί για την αξία της
καινοτομίας που υπηρετεί το σύγχρονο καταναλωτή. Η
εταιρία διαθέτει δικό της εργαστήριο ανάπτυξης νέων
προϊόντων και συνεργάζεται με ομάδες καταναλωτών από
διαφορετικές χώρες για την αξιολόγηση της αποδοχής τους.

Karpea’s activity is mainly oriented to exports and therefore
we feel deeply responsible for the confidence of so many
people with so many different cultures and nutrition habits.
Being convinced of the value of innovation that serves the
modern consumer, the company has its own laboratory for
new products development and works together with
consumer groups from different countries to evaluate their
acceptance.

Με μεγάλη δυνατότητα επιλογής προϊόντων, από τις
κλασικές παραδοσιακές μας γραμμές, την οργανική
γραμμή, τα προϊόντα Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε. και τα μονοποικιλιακά,
μέχρι ειδικές, premium και gourmet επιλογές, καθημερινά
προσπαθούμε να καλύπτουμε κάθε ανάγκη στην κατηγορία
του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου & των
επιτραπέζιων ελιών Καλαμών.

With a wide range of products, from our standard traditional
lines, the organic line, P.D.O & P.G.I. products and singlevarieties, to our premium and gourmet options, we try to
continuously cover every need in the category of Extra Virgin
Olive Oil & Kalamata table olives.

CERTIFICATIONS &
AWARDS

Η Karpea έχει θεσπίσει και τηρεί χωρίς παρέκκλιση πολύ αυστηρά κριτήρια ποιότητας.

Karpea has established and complies without exception to
very strict quality standards.

Έχουμε χτίσει μακροχρόνιες σχέσεις με συγκεκριμένους
παραγωγούς, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερά υψηλή
ποιότητα του ελαιολάδου και των ελαιών μας, η οποία
ελέγχεται και πιστοποιείται συστηματικά μέσω συνεχών
οργανοληπτικών και εργαστηριακών αναλύσεων σε
πιστοποιημένα εργαστήρια.

We have built long-term relations with specific producers so
as to consistently achieve the high quality of our olive oils
and olives. Our quality is continuously assessed by regular
organoleptic and laboratory analyses performed by certified
laboratories.

Η εταιρία λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO
9001, ISO 22000, ISO 22005, BRC, IFS και κατέχει όλες τις
πιστοποιήσεις για προϊόντα Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε., καθώς και για
προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Επιπλέον όλα τα
προϊόντα μας φέρουν πιστοποίηση ΚΟSHER.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΣTΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CERTIFICATIONS
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ
ΤHN ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚH
ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝH
ΜΑΣ ΦΙΑΛΗ.
WE ARE PROUD FOR
OUR EXCLUSIVE
PATENTED BOTTLE.
ISO
22000
ISO
22005
ISO 9001

The company operates in accordance with international
standards ISO 9001, ISO 22000, ISO 22005, BRC, IFS. It
possesses all the credentials for P.D.O. & P.G.I. products,
as well as for organic farming products. Moreover all our
products hold the ΚΟSHER certificate.

ΒΡΑΒΕΙΑ AWARDS

KARPEA
CLASSIC

Extra virgin
olive oil

CLASSIC

Το “Κλασικό” Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Karpea
προέρχεται από τις πιο φημισμένες Ελληνικές περιοχές για
την παραγωγή ελαιολάδου (Λακωνία, Καλαμάτα, Κρήτη).

Karpea “Classic” Extra Virgin Olive Oil (EVOO) comes from the
most famous Greek regions for the production of olive oil
(Lakonia, Kalamata, Crete).

Οι ελιές συλλέγονται νωρίς, όταν η ωρίμανσή τους δεν έχει

The olives are harvested early when their ripening is not fully
completed. Due to the early harvest, Karpea “Classic” Extra
Virgin Olive Oil has a very characteristic flavor and retains

ολοκληρωθεί
πλήρως. Λόγω της πρώιμης συγκομιδής τους, το
“Κλασικό” Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Karpea έχει πολύ
χαρακτηριστική
γεύση
συστατικά
τωνκαι διατηρεί πολλά από τα θρεπτικά
ανώριμων ελαιών. Διακρίνεται για το ξεχωριστό άρωμά του,

many
of the nutrients of the olives that are not completely mature. It
is distinguished by its distinct aroma, rich taste and goldengreen color.
It is ideal for all uses.

την
πλούσια γεύση του και το χρυσοπράσινο χρώμα του.
Ιδανικό για όλες τις χρήσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
PACKAGING

ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ
GLASS BOTTLE

PET ΦΙΑΛΗ
PET BOTTLE

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ
METAL TIN

250ml, 500ml,
750ml, 1lt

1lt
spray 200ml

500ml, 3lt, 5lt

ΑΣΚΟΣ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ
POUCH WITH TAP

BAG IN BOX
ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ
WITH TAP

1,5lt, 3lt

5lt

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας For more information please visit our website

www.karpea.com

KARPEA
ΚΑLAMON
OLIVES

ΚΑLAMON
OLIVES

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
PACKAGING

Η Karpea έχει τις ρίζες της στη Λακωνία, οπότε έχουμε το προνόμιο οι ελιές Καλαμών να προέρχονται από παραγωγούς αποκλειστικά της περιοχής, με τους οποίους έχουμε στενούς μακροχρόνιους δεσμούς και κοινές αξίες.

Karpea has its roots in Lakonia, so we have the privilege our
Kalamon οlives to come from farmers exclusively from the
region, with whom we have years-old close ties and share
common values.

Οι ελιές Καλαμών είναι μία από τις πιο γευστικές ποικιλίες επιτραπέζιας ελιάς στον κόσμο. Ο καρπός είναι χυμώδης με συμπαγή σάρκα, μικρό κουκούτσι και χρώμα σοκολατί έως μαύρο.
Τα γευστικά χαρακτηριστικά τους είναι στενά συνδεδεμένα με
το ντόπιο φυσικό περιβάλλον: χωρίς νερό (ξερικές), υψόμετρο
πάνω από 350μ. και ήπιους ανέμους.

Kalamon olives are one of the most tasteful table olive varieties
in the world. The fruit is juicy with firm flesh, small pit and
chocolate to black color. Their tasteful features are closely
related to the local natural environment: no water (dry), altitude
over 350m and mild winds.

Οι ελιές Καλαμών Karpea συλλέγονται αποκλειστικά με το χέρι
την κατάλληλη εποχή ωρίμανσης και χωρίς να χαραχθούν,
υφίστανται αργή φυσική ζύμωση διάρκειας μηνών, ώστε να
αποκτήσουν την πραγματικά μοναδική γεύση που τις κάνει παγκόσμια αγαπητές. Με την ολοκλήρωση της ζύμωσης, συσκευάζονται με τον καλύτερο τρόπο σε γυάλινο βάζο που
εξασφαλίζει ασφάλεια, λειτουργικότητα, ευκολία στη χρήση και
κυρίως διατηρεί ανέπαφη την άριστη ποιότητά τους.

Karpea Kalamon olives are exclusively collected by hand at
the right time of ripening and without being engraved, they
are slowly and naturally fermented for several months to
obtain the truly unique flavor that makes them world-beloved.
Upon completion of fermentation, they are packaged in glass
jar that ensures safety, functionality, ease of use and foremost
maintains the excellent quality of Karpea Kalamon olives
intact.

Είναι διαθέσιμες σε 2 τύπους:
Oλόκληρες και Εκπυρηνωμένες.

They are available in 2 types:
Whole and Pitted.

GLASS JAR
Drained weight:
Whole - 200g
Pitted - 180g
Διαθέσιμες και σε συσκευασίες Ho.Re.Ca. 1kg, 2kg, 5kg, 12kg, 130kg
Also available in Ho.Re.Ca. packaging options 1kg, 2kg, 5kg, 12kg, 130kg
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας For more information please visit our website

www.karpea.com

KARPEA
0.3 ACIDITY

Extra virgin
olive oil

UNFILTERED

Το Αφιλτράριστο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο της Karpea είναι ό,τι πλησιέστερο στο φυσικό χυμό των ελιών μετά το ελαιοτριβείο. Επειδή δεν έχει υποστεί φιλτράρισμα, διατηρεί μικρό
μέρος της σάρκας του καρπού της ελιάς και για αυτό έχει χαρακτηριστική γεύση και άρωμα. Επιπλέον αποτελεί πηγή βιταμίνης Ε, η οποία συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από
το οξειδωτικό στρες στο πλαίσιο μια ισορροπημένης διατροφής
και υγιεινού τρόπου ζωής.

With the gold Unfiltered, Karpea offers for your daily diet an
option of Extra Virgin Olive Oil almost directly from Mother
ρινή σας διατροφή μία επιλογή Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολά- Nature. This way, we serve the needs and preferences of all
δου σχεδόν απευθείας από τη Μητέρα Φύση. Έτσι υπηρετεί τις those who wish to have classic Extra Virgin Olive Oil in its most
ανάγκες και προτιμήσεις όλων εκείνων που επιθυμούν το κλαunprocessed form.
σικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στην πιο ανεπεξέργαστη
Ιt is ideal for all uses.
μορφή του.
Με το the gold Unfiltered, η Karpea προσφέρει για την καθημε-

Ιδανικό για όλες τις χρήσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
PACKAGING

Unfiltered Extra Virgin Olive Oil by Karpea is the closest to the
natural olive juice after the olive mill. Since it has not been
filtered, it retains tiny particles of the flesh of the olive fruit and
therefore has a characteristic flavor and aroma. Also, it is a
source of vitamin E, which contributes to the protection of
cells from oxidative stress, in the context of a balanced diet
and healthy lifestyle.

ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ
GLASS BOTTLE

500ml, 750ml, 1lt

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας For more information please visit our website

www.karpea.com

KARPEA
ORGANIC

GR-BIO03
GREECE

Το Οργανικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο της Karpea,
βραβευμένο για τη γεύση του, προέρχεται από επιλεγμένους
ελαιώνες οργανικής καλλιέργειας.

Extra virgin
olive oil

ORGANIC

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
PACKAGING

Παράγεται με περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους αποκλειστικά
από ελιές που έχουν συλλεχθεί με το χέρι την κατάλληλη
εποχή ωρίμανσης και έχουν μεταφερθεί στο ελαιοτριβείο την
ίδια μέρα της συλλογής τους. Προέρχεται από καλλιέργειες
ελαιοπαραγωγών με τους οποίους η Karpea έχει χτίσει
μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης, στις
οποίες δεν γίνεται επί χρόνια χρήση χημικών λιπασμάτων και
εντομοκτόνων.

Karpea Organic Extra Virgin Olive Oil, awarded for its taste,
comes from selected organically cultivated olive groves.
It is produced with environmentally friendly ways
exclusively from olives that are hand-picked at the right
time of maturation and carried to the olive mill on the very
same day of collection. It comes from olive groves of
producers with whom Karpea has built long term relations
of cooperation and trust and where there has been no use
of chemical fertilizers and insecticides for years.

Το Οργανικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Karpea είναι
πιστοποιημένο
προϊόν
Βιολογικής
Γεωργίας
από
αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.
Έχει ήπια φρουτώδη γεύση με πικάντικους τόνους.

Karpea Organic Extra Virgin Olive Oil is a certified Organic
Agriculture product from an authorized control body.

Ιδανικό για σαλάτες και μαρινάδες.

Ideal for salads and marinades.

ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ
GLASS BOTTLE

PET ΦΙΑΛΗ
PET BOTTLE

500ml, 750ml

spray 200ml

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας For more information please visit our website

www.karpea.com

It has a mild fruity taste with spicy tones.

KARPEA
ORGANIC
OLIVES

GR-BIO03
GREECE

ORGANIC
ΚΑLAMON
OLIVES

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
PACKAGING
GLASS JAR

Drained weight:
Whole - 200g
Pitted - 180g

Από επιλεγμένους ελαιώνες οργανικής καλλιέργειας, οι ελιές
Καλαμών Karpea συλλέγονται μία-μία από τη γη της Λακωνίας,
όπου η Karpea έχει και τις ρίζες της. Έχουμε το προνόμιο οι ελιές
Καλαμών να προέρχονται από παραγωγούς αποκλειστικά της
περιοχής, με τους οποίους έχουμε στενούς μακροχρόνιους
δεσμούς και κοινές αξίες.
Οι ελιές Καλαμών είναι μία από τις πιο γευστικές ποικιλίες επιτραπέζιας ελιάς στον κόσμο. Ο καρπός είναι χυμώδης με συμπαγή σάρκα, μικρό κουκούτσι και χρώμα σοκολατί έως μαύρο.
Τα γευστικά χαρακτηριστικά τους είναι στενά συνδεδεμένα με
το ντόπιο φυσικό περιβάλλον: χωρίς νερό (ξερικές), υψόμετρο
πάνω από 350μ. και ήπιους ανέμους.
Οι Οργανικές ελιές Καλαμών Karpea παράγονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, από ελαιώνες Οργανικής γεωργίας, όπου
δε χρησιμοποιούνται επί χρόνια χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Συλλέγονται αποκλειστικά με το χέρι την κατάλληλη
εποχή ωρίμανσης και χωρίς να χαραχθούν, υφίστανται αργή
φυσική ζύμωση διάρκειας μηνών, ώστε να αποκτήσουν την
πραγματικά μοναδική γεύση που τις κάνει παγκόσμια αγαπητές. Με την ολοκλήρωση της ζύμωσης, συσκευάζονται με τον
καλύτερο τρόπο σε γυάλινο βάζο που εξασφαλίζει ασφάλεια,
λειτουργικότητα, ευκολία στη χρήση και κυρίως διατηρεί
ανέπαφη την άριστη ποιότητά τους.
Οι Οργανικές ελιές Καλαμών Karpea είναι πιστοποιημένο προϊόν Βιολογικής Γεωργίας από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Διαθέσιμες και
σε συσκευασίες
Ho.Re.Ca. 1kg,
2kg, 5kg, 12kg,
130kg
Also available in
Ho.Re.Ca.
packaging options
1kg,
2kg, 5kg, 12kg,
130kg

Είναι διαθέσιμες σε 2 τύπους:
Oλόκληρες και Εκπυρηνωμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας For more information please visit our website

www.karpea.com

From selected organically cultivated olive groves, Karpea Kalamon olives are collected one by one from the land of Lakonia,
where Karpea has its roots. We have the privilege our olives to
come from producers exclusively from the region, with whom we
have years-old close ties and we share common values.
Kalamon olives are one of the most tasteful table olive varieties
in the world. The fruit is juicy with firm flesh, small pit and chocolate to black color. Their tasteful features are closely related
to the local natural environment: no water (dry), altitude over
350m and mild winds.
Karpea Kalamon Organic olives are produced in an environmentally friendly way, from Organic groves, where neither chemical
fertilizers nor pesticides have been used for several years. Our
olives are exclusively collected by hand at the right time of
ripening and without being engraved, they are slowly and naturally fermented for several months to obtain the truly unique
flavor that makes them world-beloved. Upon completion of
fermentation, they are packaged in glass jar that ensures
safety, functionality, ease of use and foremost maintains the
excellent quality of Karpea Kalamon Organic olives intact.
Karpea Organic Kalamon olives is a certified product of Organic
farming by an authorized control body.
They are available in 2 types:
Whole and Pitted.

KARPEA
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Π.Ο.Π.
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
P.D.O.
Protected Designation of Origin

Extra virgin
olive oil

P.D.O.
KALAMATA
Extra virgin
olive oil

P.D.O. SITIA

LASITHIOU KRITIS

Π.Ο.Π. ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Προέρχεται από την ποικιλία ελαιών Κορωνέικη της περιοχής
της Καλαμάτας που φημίζεται για ορισμένα από τα καλύτερα
γευστικά και αρωματικά ελαιόλαδα στον κόσμο. Η Κορωνέικη
είναι παραδοσιακή ποικιλία της Ελλάδας και θεωρείται η βασίλισσα των ελληνικών ποικιλιών ελιάς αφιερωμένη αποκλειστικά για την παραγωγή ελαιολάδου.
Το Karpea Καλαμάτα Π.Ο.Π. παράγεται από ελιές που
συλλέγονται με το χέρι και σε συνδυασμό με την ψυχρή έκθλιψή
τους δίνουν ένα Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, με πράσινο
χρώμα, ευχάριστη φρουτώδη γεύση με πικάντικους τόνους και
άρωμα πράσινων ελαιών.

It comes from Koroneiki variety of Kalamata region, in south
Peloponnese, famous for some of the world’s finest flavorful
and aromatic olive oils. Koroneiki is a traditional variety of
Greece and is considered as the queen of Greek olive varieties,
dedicated exclusively to the production of olive oil.

Π.Ο.Π. ΣΗΤΕΙΑ

P.D.O. SITIA

Προέρχεται από την ποικιλία ελαιών Κορωνέικη της περιοχής
της Σητείας στην ανατολική Κρήτη. Το έδαφος, η έντονη ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, η θαλάσσια αύρα
του Αιγαίου και οι ξηροθερμικές συνθήκες έχουν σαν αποτέλεσμα ένα μοναδικό ελαιόλαδο.
Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Karpea Σητεία Λασιθίου
Κρήτης Π.Ο.Π. είναι ξεχωριστό για το πρασινοκίτρινο χρώμα
του, τη σχετικά παχύρευστη υφή του, τη φρουτώδη γεύση του
και το άρωμα του ώριμου καρπού της ελιάς της περιοχής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
PACKAGING

P.D.O. KALAMATA

ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ
GLASS BOTTLE
500ml

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας For more information please visit our website

www.karpea.com

Karpea Kalamata P.D.O. is produced from hand-picked olives
which, in combination with their cold-pressing, results in an
Extra Virgin Olive Oil with green color, pleasant fruity taste with
spicy tones and the aroma of green olives.

It comes from Koroneiki variety of Sitia area in the eastern side
of Crete island. The soil, the intense sunshine for most of the
year, the Aegean Sea breeze and the dry-heat conditions result in
an exceptional olive oil.
Karpea Sitia Lasithiou Crete P.D.O. Extra Virgin Olive Oil is
unique for its greenish-yellow color, its relatively thick texture
and fruity taste with the aroma of mature olive fruit.

ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ
GLASS BOTTLE
500ml

KARPEA

P.G.I.

LAKONIA
CHANIA

Π.Γ.Ε.
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
P.G.I
Protected Geographical Indication

Extra virgin
olive oil

P.G.I.
LAKONIA

Extra virgin
olive oil

P.G.I.
CHANIA KRITIS

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
PACKAGING

Π.Γ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑ
Προέρχεται από την ποικιλία ελαιών Κορωνέικη και Αθηνολιά
της περιοχής της Λακωνίας, στην νότιο-ανατολική πλευρά της
Πελοποννήσου. Το μικροκλίμα των βουνών Πάρνωνα και
Ταϋγέτου, σε συνδυασμό με το έδαφος της περιοχής και την
εμπειρία αιώνων στην παραγωγή ελαιολάδου, προσφέρουν το
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Karpea Λακωνία Π.Γ.Ε. που
έχει χρυσοπράσινο χρώμα, λεπτή γεύση και φρουτώδες άρωμα.

Π.Γ.Ε. ΧΑΝΙΑ
Προέρχεται από την ποικιλία ελαιών Κορωνέικη της περιοχής
των Χανίων στη δυτική Κρήτη. Ο συνδυασμός του ιδανικού
κλίματος της Κρήτης και της ιδιαίτερης φροντίδας κατά την
καλλιέργεια, τη διαλογή και την έκθλιψη του καρπού προσφέρει
ένα μοναδικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, το Karpea Χανιά
Κρήτης Π.Γ.Ε. με πρασινοκίτρινο χρώμα, φρουτώδη και
ευχάριστη γλυκόπικρη γεύση.

ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ
GLASS BOTTLE
500ml

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας For more information please visit our website

www.karpea.com

P.G.I. LAKONIA
It comes from Koroneiki and Athinolia varieties of Lakonia
region, on the south-eastern side of Peloponnese. The
microcli- mate of the mountains Parnonas and Taygetos,
combined with the soil of the region and centuries of
experience in the production of olive oil, offers Karpea
Lakonia P.G.I. Extra Virgin Olive Oil, which has golden-green
color, delicate taste and fruity aroma.
P.G.I. CHANIA
It comes from Koroneiki variety of Chania region in western
Crete. The combination of the ideal climate of Crete island and
the special care in the cultivation, sorting and pressing of the
olive fruits, offer a unique Extra Virgin Olive Oil, Karpea
Chania Crete P.G.I. with greenish-yellow color, fruity and
pleasant bitter- sweet taste.

ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ
GLASS BOTTLE
500ml

KARPEA

VARIETIES

ATHINOLIA
LADOLIA

Extra virgin
olive oil

ATHINOLIA

Extra virgin
olive oil

LADOLIA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
PACKAGING

Η ποικιλία Αθηνολιά, γνωστή και ως “τσουνάτη”, φύεται σε
μεγάλα υψόμετρα έως και 1.000 μέτρα. Ο καρπός της
ωριμάζει αργά και συνεπώς η συγκομιδή του γίνεται από το
τέλος Δεκεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου. Είναι μικρής
παραγωγικότητας από την οποία όμως παράγεται λάδι
εξαιρετικής ποιότητας. Το μονοποικιλιακό Εξαιρετικό
Παρθένο Ελαιόλαδο Karpea Αθηνολιά, βραβευμένο για τη
γεύση του, παράγεται από ελιές πρά- σινου και βιολετί
χρώματος με ιδιαίτερο αρωματικό χαρακτήρα και
διακρίνεται για τη χαμηλή του οξύτητα, την λεπτόρευστη
υφή του και τη φρουτώδη γεύση του με πιπεράτους τόνους.

Athinolia variety, also known as “tsunati”, grows at high altitudes up to 1,000 meters. Its fruit matures slowly and
therefore it is harvested from late December to early January.
It is of low productivity but it produces excellent quality of
olive oil. Karpea Athinolia, a single variety Extra Virgin Olive
Oil awarded for its taste, is produced from green and violet
olives with a particular aromatic character and it is
distinguished by its low acidity, fine texture and fruity taste
with peppery tones.

Η ποικιλία Λαδολιά, γνωστή και ως “Μεγαρίτικη”, απαιτεί
πλού- σια εδάφη για την ανάπτυξή της, αλλά είναι ανθεκτική
στο ψύχος και την ξηρασία. Ο καρπός της ωριμάζει από το
τέλος Οκτωβρί- ου μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Η Λαδολιά
έχει υψηλό δείκτη απόδοσης ελαιολάδου εξαιρετικής
ποιότητας με χαμηλή έως μηδενική οξύτητα.
Το μονοποικιλιακό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Karpea
Λαδολιά έχει απαλή γλυκιά γεύση και άρωμα που θυμίζει
φρούτα.

Ladolia variety, also known as “Megaritiki”, requires rich soil
for its growth, but is resistant to cold and drought. Its fruit
matures from the end of October until the end of November.
Ladolia has a high yield index of excellent quality olive oil with
low to zero acidity.
The single variety Karpea Ladolia Extra Virgin Olive Oil has
sweet mild taste and fruit-like aroma.

ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ
GLASS BOTTLE
500ml

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας For more information please visit our website

www.karpea.com

ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ
GLASS BOTTLE
500ml

KARPEA
INFUSED

Extra virgin
olive oil

SMOKED

Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Karpea συνδυασμένο με
άρωμα καπνιστού. Οι πιπεράτες αποχρώσεις του ελαιολάδου
Karpea ενώνονται αρμονικά με το άρωμα του καπνιστού και
δίνουν ένα μοναδικό προϊόν με αξέχαστη γεύση και λεπτή
επίγευση.
Μερικές σταγόνες είναι αρκετές για να μετατρέψουν άμεσα
κάθε φαγητό ή μαρινάδα σε "καπνιστό".

Extra virgin
olive oil

WITH
SEA SALT
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
PACKAGING
ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ
GLASS BOTTLE
250ml

Τέσσερις πρωτότυποι συνδυασμοί αρωματισμένων νιφάδων θαλασσινού αλατιού με Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο Karpea. Με τη βοήθεια του θαλασσινού
αλατιού, τα αρωματικά συστατικά εκχυλίζονται αργά και
πλήρως στο ελαιόλαδο Karpea δημιουργώντας μοναδικούς
γευστικούς συνδυασμούς.
Καπνιστό θαλασσινό αλάτι: Οι καπνιστές νότες του αλατιού
εμπλουτίζουν κομψά τα αρώματα του ελαιόλαδου Karpea και
αναδεικνύονται μέσα από αυτό.

Σκόρδο και θαλασσινό αλάτι: To σκόρδο με το θαλασσινό
αλάτι εκχυλίζονται στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και
δημιουργούν έναν ιδιαίτερο γευστικό συνδυασμό.
Δεντρολίβανο και θαλασσινό αλάτι: Κλασικός υπέροχος
συνδυασμός δύο Μεσογειακών συστατικών. Οι αρωματικές
πινελιές δεντρολίβανου αναδεικνύονται μέσα από το
ελαιόλαδο.
Τσίλι και θαλασσινό αλάτι: Οι καυτές νότες του τσίλι
μέσα στη βελουδένια γεύση του ελαιολάδου. Τίποτα
λιγότερο. Μερικές σταγόνες τους είναι αρκετές για να
μεταμορφώσουν άμεσα το τελικό γευστικό αποτέλεσμα
των γαστριμαργικών εμπνεύσεών σας.
Ιδανικά για ψητό κρέας, ψάρι, μαρινάδες, dressings,
pizzas, sandwiches.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας For more information please visit our website

www.karpea.com

Karpea Extra Virgin Olive Oil combined with smoke flavor.
The piquant shades of the Extra Virgin Olive Oil are combined
in harmony with smoky flavor and give a unique product with
unforgettable taste and a delicate aftertaste.
A few drops are enough to instantly turn any food or marinade
into "smoked".

Four original combinations of flavored sea salt flakes with
Karpea Εxtra Virgin Olive Oil. With the help of sea salt, the
aromatic ingredients are slowly and completely extracted into
Karpea olive oil, creating unique flavor combinations.
Smoked sea salt: Τhe smoky notes of salt elegantly enrich
the flavor of Karpea Extra Virgin Olive Oil.
Garlic and sea salt:Garlic and sea salt are extracted in extra
virgin olive oil and create a special flavor combination.
Rosemary and sea salt: A classic but always superb
combination of two Mediterranean ingredients. The aromatic
touches of rosemary are highlighted through olive oil.
Chilli and sea salt: The hot notes of chilli in the velvet taste
of olive oil. Nothing less.
A few drops of them are just enough to instantly transform
the final flavor of your gastronomic inspirations.
Ideal for roasted meat, fish, marinades, dressings, pizzas,
sandwiches.

KARPEA

GOURMET

FLAVORS

Extra virgin
olive oil

GOURMET
FLAVORS

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
PACKAGING
ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ
GLASS BOTTLE
250ml

Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας
For more information
please visit our website

www.karpea.com

H Karpea καινοτομεί με τη σειρά Gourmet Flavors και σας προσφέρει
ένα νέο “εργαλείο μαγειρικής”. Έξι συναρπαστικές γεύσεις αναδύονται μέσα από το εξαιρετικής ποιότητας παρθένο ελαιόλαδο Karpea
δίνοντας νέες υπέροχες διαστάσεις στις γαστριμαργικές δημιουργίες σας, ξαφνιάζοντας ευχάριστα εσάς και τους αγαπημένους σας.

Karpea innovates with the product line Gourmet Flavors
and offers you a new “culinary tool”. Six fascinating
flavors emerge from Karpea Εxtra Virgin Olive Oil, giving
new superb dimensions in your gastronomic creations
and pleasantly surprise you and your beloved ones.

Άρωμα Ελληνικής Χωριάτικης Σαλάτας: Κρεμμύδι, ρίγανη, και
πράσινη πιπεριά συνδυάζονται υπέροχα μαζί με Εξαιρετικό
Παρθένο Ελαιόλαδο Karpea ώστε να δώσουν τη διάσημη γεύση της
παγκόσμια γνωστής Ελληνικής Χωριάτικης σαλάτας. Ιδανικό για
κάθε είδους σαλάτες με ντομάτα ή τυρί φέτα, ή ελιές Καλαμών ή
απλά σε φρυγανισμένο ψωμί.

Traditional Greek Salad flavor: Onion, oregano, and
green pepper are combined marvelously with Karpea
Extra Virgin Olive Oil to give the taste of the worldfamous Greek Salad. Ideal for any type of salad with
tomato or feta cheese, or Kalamata olives or simply on
toasted bread.

Άρωμα βουτύρου: Στην Karpea κρατήσαμε το υπέροχο άρωμα του
βουτύρου και τις άριστες διατροφικές ιδιότητες του ελαιολάδου. Η
πιο υγιεινή πρόταση αντικατάστασης του βουτύρου με ελαιόλαδο
στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική.

Βutter flavor: In Karpea we have kept the delicious
butter flavor and the excellent nutritional qualities of
olive oil. The healthiest proposal to replace butter with
olive oil in cooking and pastry.

Άρωμα τσιγαριστού κρεμμυδιού: Άμεσα και χωρίς κόπο, έτοιμη η
γεύση του τσιγαριστού κρεμμυδιού σε ελαιόλαδο Karpea. Έτοιμο να
προστεθεί σε όλα τα μαγειρευτά φαγητά σας.
Άρωμα μουστάρδας: Στην Karpea κρατήσαμε μόνο την έντονη και
“δυναμική” γεύση της μουστάρδας και την προσθέσαμε στο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδό μας. Η πιο πρακτική πρόταση αντικατάστασης της κλασικής πάστας μουστάρδας με ρευστό ελαιόλαδο που
έχει τη γεύση της.

Sauté Onion flavor: Instantly and effortlessly ready-touse the flavor of sauté onion in olive oil. Ready to add to
all your cooked foods.

Άρωμα πορτοκαλιού: Το αιθέριο έλαιο του φλοιού του πορτοκαλιού
σε Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Karpea. Μερικές σταγόνες του
είναι αρκετές να δώσουν άμεσα άρωμα πορτοκαλιού σε πλήθος αρτοσκευασμάτων, όπως κέικ, κουλουράκια αλλά και σε gourmet μαρινάδες και σάλτσες.

Orange flavor: The essential oil of orange peel in
Karpea Extra Virgin Olive Oil. A few drops of it are
enough to give orange flavor to a multitude of pastries
such as cakes, cookies and gourmet marinades and
sauces.

Άρωμα λεμονιού: Το αιθέριο έλαιο του φλοιού του λεμονιού σε ελαιόλαδο. Μερικές σταγόνες του είναι αρκετές να δώσουν άμεσα το λεπτό άρωμα λεμονιού σε πλήθος αρτοσκευασμάτων, όπως κέικ, κουλουράκια αλλά και σε σαλάτες, gourmet μαρινάδες και σάλτσες.

Lemon flavor: The essential oil of lemon peel in Karpea
Extra Virgin Olive Oil. A few drops of it are enough to
give the delicate aroma of lemon to pastries, such as
cakes and cookies, as well as salads, gourmet
marinades and sauces.

Mustard flavor: In Karpea we only kept the intense and
“dynamic” flavor of mustard and added it to our Extra
Virgin Olive Oil. The most practical suggestion of
replacing the classic mustard paste with a liquid olive oil
that tastes the same.

KARPEA
GOURMET

DRESSINGS

H Karpea εμπλουτίζει τη γκάμα των προϊόντων της στη σειρά Karpea enriches the product range of Gourmet line with three
Gourmet με τρεις εξαιρετικές επιλογές Dressing, πάντα με excellent Dressing options always with commitment to high
προσήλωση στην αδιαπραγμάτευτη Ποιότητα.
Quality standards.

GOURMET
DRESSINGS

Λεμονόλαδο: Ένας απλός αλλά υπέροχος συνδυασμός Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου Karpea με 100% φυσικό
χυμό ελληνικών λεμονιών. Έχει βελούδινη υφή και δροσερή
γεύση. Είναι το απόλυτο Μεσογειακό dressing που ζωντανεύει σαλάτες, χόρτα, ψάρι και κρέας.
Vinaigrette: Κλασικός αλλά πάντα ακαταμάχητα γευστικός
συνδυασμός άριστης ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου Κarpea και επιλεγμένου Βαλσαμικού Ξυδιού. Μικρή
ποσότητα Karpea vinaigrette αρκεί για να μεταμορφώσει
γευστικά σαλάτες, ψητά λαχανικά, μαρινάδες και σάλτσες.
Βαλσαμικό Ξύδι: Υπέροχος συνδυασμός διαλεχτού βαλσαμικού ξυδιού με αυθεντικό ελληνικό θυμαρίσιο μέλι. Έχει λεπτόρευστη υφή, πλούσια και κομψή γλυκόξινη γεύση που δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα όταν προστίθεται σε σαλάτες, ψητά
λαχανικά και μαρινάδες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
PACKAGING

ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ
GLASS BOTTLE
250ml

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας For more information please visit our website

www.karpea.com

Natural Lemon juice with Extra Virgin Olive Oil: A simple
but superb combination of Karpea Extra Virgin Olive Oil with
100% natural Greek lemon juice. It has velvety texture and
vivid taste. It is the ultimate Mediterranean dressing that
gives outstanding flavor and freshness to salads, greens, fish
and meat.
Vinaigrette: Classic but always irresistibly tasteful combination
of Karpea’s excellent quality Extra Virgin Olive Oil and selected
Balsamic Vinegar. A small amount of Karpea Vinaigrette is
enough to deliciously transform salads, grilled vegetables,
marinades and sauces.
Balsamic Vinegar: An amazing combination of Balsamic
Vinegar with authentic greek thyme honey. It has fine texture,
rich and delicate sweet flavor that gives a special character
when added to salads, grilled vegetables and marinades.

KARPEA S.A. | PREMIUM QUALITY FOODS
OFFICES
1-3 Parthenonos str., 14671
Nea Erithrea, Athens, Greece
Tel: +30.210.6250084-5
Fax: +30.210.6250086

FACTORY
1 Koritsas str., 15354
Glika Nera, Athens, Greece
Tel: +30.210.3511660
Fax: +30.210.3511651

info@karpea.gr
www.karpea.gr
www.karpea.com

