
Lista Greckich Przedsiębiorstw 

(Prosimy o podanie numerów porządkowych firm, z którymi chcieliby się 

Państwo spotkać) 

1. Assargiotakis 

https://assargiotakisyannis.gr/?page_id=2&lang=en 

Firma z regionu Krety - oliwa z pierwszego tłoczenia (puszki metalowe, butelki 

szklane), oliwa aromatyzowana cytryną, oliwki w zalewie (opakowania vacuum) 

naturalne i aromatyzowane ziołami (oregano, pepperoni), miody naturalne (miód 

tymiankowy w opakowaniach szklanych 2kg, 200gr, 500gr), miód z dodatkiem 

pomarańczy, mydło na bazie oliwy z oliwek. 

 

2. Eurofood Quality SA 

http://www.eurofoodquality.gr/htm/Default.aspx?menuID=1 

Dojrzewające sery owcze, sery kozie, sery typu feta,ser challoumi,graviera, 

kefalograviera, kaseri, ser manouri, tradycyjne  wędliny (szynka gotowana w winie, 

salami, kiełbasy wieprzowe dojrzewające, wędliny wołowe dojrzewające ), produkty 

rybne ( botargo- suszona ikra cefala pospolitego), rodzynki, figi suszone, tradycyjne 

makarony, oliwy, octy winne, miody.   

 

3. Stella Mare Fisheries 

http://www.stellamare.gr/en/our-products/ 

Szeroki wybór przetworów z sardeli oraz sardynek w zalewach octowych, w oliwie, z 

dodatkiem przypraw korzennych lub w solance, sardynki wędzone. 

 

4. Deli Creta 

http://www.ergastiri.gr/?page_id=822&lang=en 

Tradycyjne greckie pity z różnego rodzaju nadzieniami( ser, zioła, oliwa, 

baranina,cebula) – produkt mrożony do samodzielnego wypieku, mini pity z regionu 

Krety, pity z certyfikatem bio, pity na słodko, tartinki. 

 

5. Provil SA 

http://www.provil.gr/en/2-company 

Sosy kanapkowe, dressingi, marynaty do mięs i owoców morza, mieszanki przypraw, 

gotowe mieszanki do produkcji falafeli, tempury, gotowe wywary mięsne, warzywne, 

zupy, bazy do sosów, spready, chutney.  
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6. Greek Golden Groves 

http://g3foods.com.gr/ 

Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwa organiczna, naturalne miody, firma 

uhonorowana srebrnym medalem podczas „New York International Olive Oil 

Competition” w roku 2015. 

 

7. Ellis Farm 

http://ellis-farm.com/ 

Rodzinna firma z regionu Krety zajmująca się produkcją najwyższej jakości oliwy z 

oliwek. Produkty firmy uhonorowane zostały wieloma nagrodami zarówno w Grecji 

jak i za granicą (m.in. złoty medal podczas ”London International Olive Oil 

Competition 2017”). 

 

8. Physis of Crete &  Olive Plus 

http://physisofcrete.gr/?page_id=10&lang=en, http://oliveplus.eu/index.php 

Firma Physis  of Crete zajmuje się produkcją wysokogatunkowej oliwy z oliwek. W 

swej ofercie posiada również octy balsamiczne, pasty z oliwek,sos  tzatziki, oliwy 

aromatyzowane, zestawy upominkowe oraz oliwy w opakowaniach miniaturowych 

(100ml, 60ml). Produkty firmy uhonorowane zostały brązowym medalem podczas ” 

London International Olive Oil Competition 2017”. Firma Olive Plus produkuje 

naturalne kosmetyki do pielęgnacji skóry (kremy, peelingi, mleczka, żele, masła i 

olejki do masażu)  i włosów (odżywki, szampony, maski) na bazie oliwy z oliwek.  

 

9. Dragonas Bros SA & Kalamata Estate 

http://www.dragonas.gr/ , https://www.kalamata-estate.com/products/ 

Firma „Dragonas Bros”oferuje oliwki w zalewie, oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, 

figi suszone, zioła i przyprawy z regionu Krety, tradycyjne dżemy oraz owoce w 

syropie, sól morską. Firma „Kalamata Estate” jest producentem oliwy  z oliwek z 

pierwszego tłoczenia, oliwek  gatunku Kalamata w oliwie, suszonych pomidorów w 

oliwie, sera feta w oliwie z dodatkiem aromatycznych ziół. Oliwa produkowana przez 

firmę Kalamata Estate uhonorowana została czwartym miejscem podczas 

miedzynarodowego konkursu producentów oliwy „Panelion 2017”. 

 

10. Vrionis Vinegar 

http://www.vrionisvinegar.com/en/ 

Szeroki wybór octów winnych, octów balsamicznych, kremów balsamicznych 

aromatyzowanych figami, granatem, truflami, cytryną, pomarańczą, truskawką. 
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11. Siouras SA 

http://www.siouras.gr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=179

&lang=en 

Firma jest jednym z największych producentów oliwek na terenie Grecji. W swej 

ofercie posiada szeroką gamę oliwek różnych gatunków, pasty z oliwek, przetwory 

warzywne – marynowaną paprykę, paprykę grilowaną w zalewie, kapary, liście 

winogron, pikle, przetwory koszerne. 

 

12. Kasell SA 

http://www.kasell.gr/index_en.html 

Zrzeszenie producentów oliwy z regionu południowo-wschodniego Peloponezu o 

rocznej produkcji 5000 tys. ton. Firma posiada w swej ofercie najwyższej jakości oliwy 

z oliwek z pierwszego tłoczenia jak również  certyfikowane oliwy organiczne.    

 

13. Olea Company 

Rodzinna firma z regionu Półwyspu Chalcydyckiego produkująca oliwki  w zalewie 

oraz pasty z oliwek.  

 

14. Noussias (Vasilitsa) 

https://www.fetavassilitsa.com/index.php?lang=en 

Bogata oferta tradycyjnych serów greckich, ser feta, feta bio,  biały ser kozi, ser 

organiczny manouri,anthotiro, sery żółte dojrzewające- kefalotiri, graviera, 

kefalograviera, jogurty owcze.  

 

15. Papayiannis Bros SA 

http://www.papayiannibros.gr/en/ 

Tradycyjne chałwy, pasty tachini, sezamki, tradycyjne greckie cukierki loukoum, 

dżemy i marmolady owocowe w wersji tradycyjnej oraz w wersji bez dodatku cukru, 

miody, syrop glukozowy, ziarno sezamu w wersji łuskanej oraz naturalnej, organiczne  

sezamki oraz pasty tachini. 

 

16. Ever Crete 

www.cretannectar.gr , http://chaniavalues.gr/listings/evercrete/ , 

http://www.earthflavors.gr/index.html ,  

Zrzeszenie producenckie z Krety. W ofercie zrzeszenia znajdą Pańswo organiczne 

oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia,oliwki,  organiczny olej z avocado, naturalny  

sok aloesowy butelkowany, octy winne, organiczne octy balsamiczne, octy 

aromatyzowane, dressingi do sałat, miody, tradycyjne mieszanki herbat ziołowych, 

naturalną, wysokogatunkową sól morską- fleur de sel, batony zbożowe na bazie 

miodu, suszonych owoców i orzechów . 
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17. Green Land 

http://www.greenlandproducts.gr/#home 

Wysokogatunkowa oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia w opakowaniach szklanych i 

metalowych, oliwa w opakowaniach upominkowych, szeroki wybór oliwek w 

zalewach, oliwki z dodatkiem ziół w opakowaniach typu vacuum oraz w słojach. 

 

18. Fragiadakis 

http://www.honeycrete.gr  

Rodzinna firma z Krety oferująca naturalne miody pszczele – tymiankowy, piniowy, 

miody ziołowe. 

 

19. Grelia Sifakis 

www.grelia.gr 

Firma oferuje szeroką gamę tradycyjnych produktów z Krety .  Organiczna oliwa z 

oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwa klasy premium, organiczne oliwy 

aromatyzowane (rozmaryn, tymianek, oregano, czosnek, ostra papryka, cytryna), 

mieszanki przypraw, zioła suszone, zestawy upominkowe z oliwą, wyszukane dżemy i 

marmolady (banan, jabłko i kiwi, oliwki w syropie, dżem oliwkowy, marmolada z 

opuncji, dżem z aloesu), miody, pasty z oliwek, oliwki w opakowaniach vacuum 

naturalne oraz aromatyzowane ziołami, mydła na bazie oliwy z oliwek.  

 

20. Ladomylos 

http://www.dimpofood.gr/ladomylos-gr/  
Firma z wyspy Rodos należąca do grupy kapitałowej „Dimpofood”. W ofercie 
przedsiębiorstwa znajdą Państwo oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, zestawy 
prezentowe z oliwą, oliwki w zalewach, pasty z oliwek, tradycyjne dżemy i marmolady 
owocowe ( truskawka, mandarynka, pomarańcza, brzoskwinia). Poza powyższymi 
produktami grupa „Dimpofood” oferuje też wysokogatunkowe mąki zbożowe, 
mieszanki piekarskie, środki spulchniające i barwiące, ulepszacze używane w 
piekarnictwie, płatki zbożowe, sezam, mak, owoce suszone,marmolady, nadzienia i 
polewy dla branży cukierniczej, gotowe mieszanki do wypieku ciast oraz produkcji 
lodów i deserów mrożonych, bakalie, tłuszcze cukiernicze, przyprawy.  
 

21. Bros Kalogeraki SA 

http://www.kalogeraki.gr/kalogeraki/en/home.html 

Sery żółte dojrzewające z mleka owczego i krowiego, ser graviera, ser  kefalotyri ,sery 

tarte, sery o obniżonej zawartości tłuszczu, sery białe, twarogowe, smarowidła do 

pieczywa, ser feta, jogurt naturalny , desery mleczne. 

 

 

 

 

http://www.greenlandproducts.gr/#home
http://www.honeycrete.gr/
http://www.grelia.gr/
http://www.dimpofood.gr/ladomylos-gr/
http://www.kalogeraki.gr/kalogeraki/en/home.html


22. Alpha Pi 

http://www.alphapi-

oliveoil.com/web/?ulp=2pZZoYND9Dli6Xn7&ac=aF717GnMaDjEoUxg 

Mała firma rodzinna z regionu Peloponezu produkująca najwyższej jakości oliwę z 

oliwek z pierwszego tłoczenia. Do produkcji używane są wyłącznie oliwki odmiany 

„Koroneiki”. Firma uhonorowana dwoma srebrnymi oraz jednym brązowym medalem 

podczas „London International Olive Oil Quality Competition 2017”. 

 

23. AES Alexander The Great 

Rolnicze zrzeszenie skupiające ponad 300 producentów owoców i warzyw z regionu 

północnej Grecji. Zrzeszenie specjalizuje się w produkcji brzoskwiń, nektarynek, kiwi, 

jabłek, gruszek, wiśni i śliwek. 

 

24. ELEA Creta 

http://eleacreta.gr/eng/index.html , www.peloposnissos.gr , 

http://kalamatasolives.com 

Producent oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwy organicznej, oliwek w zalewie, 

octu balsamicznego, oliw aromatyzowanych ziołami. 

 

25. Medolio SA 

http://www.medolio.gr/ 

Firma zajmuje się produkcją oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwy organicznej, 

oliw aromatyzowanych, oliwek w zalewie, suszonych pomidorów w oliwie z 

dodatkiem ziół. 

 

26. Nektar  

http://nektarcafe.gr/index.php 

Producent kawy espresso, kawy greckiej , kaw dla ekspresów przelewowych, 

czekolady pitnej, kawy mrożonej. 

 

27. Pylos Poems 

http://www.pylospoems.com/en/ 

Organiczne oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwy aromatyzowane, octy 

balsamiczne aromatyzowane, melasa winna, tradycyjne greckie makarony, tradycyjne 

cukierki loukoum, naturalne miody kwiatowe i ziołowe, pasty z oliwek, oliwki w 

zalewie, figi suszone, zestawy upominkowe z oliwą, tradycyjne ciastka oraz sezamki z 

migdałami. 
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28. Cretan Golden Products CGP 

http://www.cgp.gr/ 

Tradycyjne produkty z regionu Krety- oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwa 

klasy premium, zestawy upominkowe z oliwą, oliwa w opakowaniach mini (60ml), 

tradycyjny kreteński alkohol „Raki” (wysokoprocentowy destylat winny)  w wersji 

naturalnej oraz aromatyzowanej miodem, naturalne miody ziołowe, zestawy 

prezentowe z „Raki”.  

  

29. Sapounas & Co SA 

http://www.olivefood.gr/ 
Oliwki w zalewie, oliwki nadziewane, oliwki w oliwie z dodatkiem ziół, pasty z oliwek 
naturalne i aromatyzowane ziołami, octy winne, octy balsamiczne aromatyzowane, 
zestawy upominkowe z oliwą, z winem, sosy i pasty kanapkowe na bazie pomidorów, 
papryki i bakłażanów z dodatkiem ziół, oliwy, sera owczego, czosnku, zestawy 
upominkowe z sosami, oliwki w dużych opakowaniach (od 2 do 160 kg). 
 

30. Amalthia SA 

http://www.amalthia.com.gr     

Producent oliwek w zalewach (również w wersji organicznej). Szeroka gama 

dostępnych opakowań (opakowania typu vacuum, słoiki szklane i plastikowe, beczki 

plastikowe).  

 

31. Dadakarides Salt SA 

http://www.dadakarides-

salt.gr/default.aspx/Products.aspx?langid=85&pid=2449#page_products/ 

Jeden z wiodących greckich producentów soli morskiej. W ofercie firmy znajdą 

Państwo sól spożywczą, sól dla przemysłu piekarskiego, sól wykorzystywaną przy 

produkcji karm dla zwierząt i konserw, sól dla przetwórstwa mięsnego i 

serowarskiego, sól przemysłową dla branży chemicznej, garbarskiej, nawozów 

sztucznych, sól drogową, sól do uzdatniania wody, sól do produkcji mydeł i 

detergentów, wysokogatunkową sól do produkcji zdrowej żywności, sól drogową, 

sole kąpielowe. 

 

32. Semeli AE 

http://www.semeliwines.gr/ 

Producent wysokogatunkowych win gronowych . Firma uhonorowana wieloma 

medalami podczas miedzynarodowych konkursów winiarskich ( złoty medal  

„Challenge International Du Vin 2017” w Paryżu, srebrny medal na „Concours 

Mondial Bruxelles 2017”, srebrny medal podczas „International Wine Challange”, 

srebrny medal  na ”International Wine & Spirit Competition”). W ofercie firmy znajdą 

Państwo wina wytrawne oraz deserowe. 
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33. Divino Wines & Vinegars 

http://vinegarandroses.com/ 

Wina gronowe z regionu Wysp Jońskich z lokalnych szczepów (wina PDO) wytrawne, 

półwytrawne i deserowe, tradycyjny ocet różany aromatyzowany płatkami róży 

Damascena Celesiana, dressingi na bazie octu różanego, ocet balsamiczny, octy 

winne. 

 

34. Cretan Bites 

https://el-gr.facebook.com/cretanbites/ 

Mała rodzinna firma z regionu Krety zajmująca się produkcją batonów zbożowych w 

trzech wersjach smakowych ( sezam, czekolada, żurawina). Batony produkowane 

wyłącznie z naturalnych, lokalnych składników wysokiej jakości.  
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