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Zelené olivy s mandlí
Oblast:  Chalkidiki - severní Řecko
Balení:  sklo 12 x 190 g
Velikost:  121 - 140 ks/kg
Charakteristika:  velké zelené olivy ručně plněné mandlí
Kód výrobku:  190 g - 413 09 

Zelené olivy s paprikovou pastou
Oblast:  Chalkidiki - severní Řecko
Balení:  sklo 12 x 190 g
Velikost:  121 - 140 ks/kg
Charakteristika:  velké zelené olivy plněné paprikovou pastou
Kód výrobku:  190 g - 413 10 

Zelené olivy bez pecky
Oblast:  Chalkidiki - severní Řecko
Balení:  sklo 12 x 170 g
Velikost:  121 - 140 ks/kg
Charakteristika:  zelené olivy bez pecky
Kód výrobku:  170 g - 413 11 

Černé olivy Kalamata bez pecky
Oblast:  Kalamata - jižní Peloponés
Balení:  sklo 12 x 170 g
Velikost:  160 - 200 ks/kg
Charakteristika:  vysoce kvalitní olivy špičatého tvaru bez pecky
Kód výrobku:  170 g - 413 12 

OLIVY
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- vakuový sáček 150 g 
- vakuový sáček (vypeckované) 140 g

- vakuový sáček 1 kg - plastová dóza 2 kg / 600g

Zelené olivy bez pecky
Oblast:  Chalkidiki - severní Řecko
Druhy balení:  plast 2 x 4,5 kg, plast 6 x 1,7 kg, plast 6 x 550 g, 
sáček 11 x 140 g
Velikost:  141 - 160 ks/kg
Charakteristika:  Klasické zelené olivy bez pecky.
Kód výrobku:    4,5 kg - 411 03 550 g - 413 06 

1,7 kg - 413 02 140 g - 412 05

Zelené olivy plněné  
paprikovou pastou
Oblast:  Chalkidiki - severní Řecko
Druhy balení:  plast 2 x 5 kg, plast 6 x 2 kg plast 6 x 600 g,  
sáček 11 x 150 g
Velikost:  141 - 160 ks/kg
Charakteristika:  Zelené olivy plněné paprikovou pastou.
Kód výrobku:   5 kg - 411 04 600 g - 413 07 
  2 kg - 413 03 150 g - 412 07

Zelené olivy plněné mandlemi
Oblast:  Chalkidiki - severní Řecko
Druhy balení:  plast 2 x 5 kg, plast 6 x 2 kg, sáček 6 x 600 g ,  
sáček 11 x 150 g
Velikost:  121 - 140 ks/kg
Charakteristika:  Velké zelené olivy, ručně plněné mandlí.
Kód výrobku:   5 kg - 411 05 600 g - 413 05 
 2 kg - 413 04 150 g - 412 08

Zelené olivy plněné  
česnekem
Oblast:  Chalkidiki - severní Řecko
Druhy balení:  sáček 11 x 150 g   
Velikost:  121 - 140 ks/kg
Charakteristika:  Velké zelené olivy, ručně plněné česnekem.
Kód výrobku:  150 g - 412 06

Marinované olivy mix
Oblast:  Chalkidiki - severní Řecko
Druhy balení:  sáček 6 x 1 kg, sáček 11 x 150 g
Charakteristika:  Zelené olivy bez pecky a černé olivy Kalamata  
bez pecky marinované ve směsi koření (pálivá paprika, oregáno, máta).
Kód výrobku:   1 kg  -  412 12
  150 g  - 412 11

OLIVY
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plastový  
soudek 5 kg  
(vypeckované 4,5 kg)

sáček 150 g  
ochranná atmosféra 

sáček 1 kg 
ochranná atmosféra 

Sušené olivy - Thrumbes Thassou
Oblast:  ostrov Thassos
Balení:   sáček ochranná atmosféra, 24 x 150 g, 6 x 1 kg  
Velikost:  200 - 240 ks/kg
Charakteristika:  Tyto olivy jsou speciální odrůda. Olivy se sbírají 
ze stromu již částečně usušené. Dále se nakládají do soli, kde ztratí 
většinu vody. Poté se omyjí čerstvou vodou a naloží do olivového 
oleje. Balí se do speciálního obalu.
Kód výrobku:  1 kg - 414 03 50 g - 414 04

Černé olivy - mamut
Oblast:  Volos - střední Řecko 
Druhy balení:  plast 2 x 5 kg  
Velikost:  101 - 110 ks/kg
Charakteristika:  velké, tmavé, kulaté olivy  
Kód výrobku:  5 kg - 411 02

Černé olivy - Kalamata
Oblast:  Kalamata - jižní Peloponés
Druhy balení:  plast 2 x 5 kg, plast 6 x 2 kg,  
plast 6 x 600 g sáček 11 x 150 g 
Velikost:  160 - 200 ks/kg
Charakteristika:  Vysoce kvalitní, drobné olivy špičatého tvaru.
Kód výrobku:    5 kg - 411 01 600 g - 413 08 

2 kg - 413 01 150 g - 412 09

Černé olivy - Kalamata  
bez pecky
Oblast:  Kalamata - jižní Peloponés
Druhy balení:  baleno v ochranné atmosféře sáček 6 x 1 kg   
Velikost:  160 - 200 ks/kg
Charakteristika:  Vypeckované černé olivy uskladněné v sáčku.  
Olivy pochází z poloostrova Peloponés z oblasti Kalamata.
Kód výrobku:   1 kg - 414 02

OLIVY
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Olivový olej 
Extra Virgin 
Název:  Extra panenský olivový olej
Oblast:  Kréta
Druhy balení: 
 sklo 24 x 0,25 l /  sklo 12 x 0,5 l
Použití:  vhodný k přípravě salátů, 
marinád a k rybím specialitám.
Kód výrobku:  
 0,25 l - 416 01  0,5 l - 416 02

Olivový olej 
POMACE
Název:  Olivový olej z pokrutin
Druhy balení:   plast 15 x 1 l
Použití:  vhodný k tepelné úpravě
Kód výrobku:  1 l - 410 01

Olivový olej  
Extra Virgin
Název:  Extra panenský olivový olej
Druhy balení:  12 x 1l plast 
Použití:  vhodný k přípravě salátů, 
marinád a k rybím specialitám.
Kód výrobku:  1 l - 416 03

Olivový olej 
Kalamata P.D.O.
Název:  ILIADA - za studena 
lisovaný olivový olej 
Oblast:  Kalamáta - jižní 
Peloponés 
Druhy balení:  plech 1 x 3 l  
(gastro balení)
Použití:  Vhodný k přípravě salátů, 
marinád a k rybím specialitám.
Kód výrobku:  3 l - 415 04

Olivový olej 
Kréta P.D.O.
Název:  ILIADA - vysoce 
kvalitní za studena lisovaný 
krétský olivový olej 
s kyselostí do 0,5%
Oblast:  Ostrov Kréta - 
oblast Peza
Druhy balení:  sklo 12 x 0,5 l 
Použití:  Vhodný k přípravě 
salátů, marinád a k rybím 
specialitám.
Kód výrobku:   
0,5 l - 415 05

Olivový olej 
Kalamata P.D.O.
Název:  ILIADA - za studena 
lisovaný olivový olej 
Oblast:  Kalamáta - jižní 
Peloponés 
Druhy balení:   
sklo 12 x 0,5 l,  
sklo 12 x 0,25 l 
Použití:  Vhodný k přípravě 
salátů, marinád a k rybím 
specialitám.
Kód výrobku:    
500 ml - 415 03 
250 ml - 415 02

BIO  
olivový olej
Název:  ILIADA - Organický 
olej 
Oblast:  Kalamáta - jižní 
Peloponés 
Druhy balení:  sklo 12 x 0,5 l 
Použití:  Vhodný 
k přípravě salátů, okrasné 
dárkové balení. Olej 
získaný z biologického 
zemědělství.
Kód výrobku:   
0,5 l - 415 06

OLIVOVÉ OLEJE
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HOTOVÁ JÍDLA

Fazolové lusky v tomatě
Název:  Fasolakia - Fazolové lusky v tomatě
Druhy balení:  plech 12 x 280 g
Použití:  teplý i studený předkrm, příloha 
k masu, přísada do teplé kuchyně 
Kód výrobku:  280 g - 421 09

Kapie pečené a loupané
Název:  Florinis - Kapie pečené a loupané
Druhy balení:   plech 3 x 4,1 kg / 2,5 kg pevného 
podílu, sklo 12 x 450 g / 350 g pevného podílu
Použití:  studený předkrm
Kód výrobku:   4,1 kg - 421 03 

450 g  - 421 12

Opékaný lilek v tomatě
Název:  IMAM - Opékaný lilek v tomatě
Druhy balení:  plech 12 x 280 g
Použití:  teplý i studený předkrm 
Kód výrobku:  280 g - 421 08

Lilkový protlak 
Název:  Lilkový protlak 
Druhy balení:  plech 6 x 2,4 kg, sklo 12 x 450 g 
Použití:  k přípravě klasického řeckého salátu  
- Melitzanosalata
Kód výrobku:   2900 g - 421 04     
 450 g  - 421 19

Vinný list plněný rýží  
a hovězím masem
Název:  Dolmades me kima - Vinný list plněný 
rýží a hovězím masem
Druhy balení:  plech 12 x 200 g
Použití:  teplý i studený předkrm
Kód výrobku:  200 g - 421 10

Vinný list plněný rýží
Název:  Dolmades - Vinný list plněný rýží
Druhy balení:  plech 12 x 200 g,  
plech 6 x 2000 g
Použití:  teplý i studený předkrm
Kód výrobku:  2000 g - 421 01 

200 g  - 421 07
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HOTOVÁ JÍDLA

Zlaté papričky jemně pálivé
Název:  Zlaté papričky jemně pálivé
Druhy balení:  plast 1 x 12 kg / 7 kg váha pevného podílu, sáček 10 x 200 g
Použití:  do salátů, pikantní doplněk k předkrmům i hlavním jídlům
Kód výrobku:   200 g - 412 10    7 kg - 463 09

Červená řepa
Název:  Červená řepa
Druhy balení:  sklo 12 x 700 g /500 g váha pevného podílu
Použití:  studený předkrm
Kód výrobku:  700 g - 421 13

Pasta z oliv Kalamata
Název:  Pasta z oliv Kalamata
Druhy balení:  sklo 6 x180 g
Použití:  jako předkrm s toastem, ke grilovanému masu
Kód výrobku:   180 g - 414 06

Fazole natural
Název:  Fazole natural
Druhy balení:  plech 12 x 820 g / 500 g váha pevného podílu
Použití:  přísada do teplé i studené kuchyně, předvařeno
Kód výrobku:  820 g - 421 11

Masové kuličky v tomatě
Název:  masové kuličky v tomatě
Druhy balení:  plech 12 x 280g
Použití:  teplý nebo studený předkrm
Kód výrobku:  280 g - 421 14

Obří fazole v tomatě
Název:  Fasolia gigantes - Obří fazole v tomatě
Druhy balení:   plech 12 x 280 g, plech 6 x 2000 g
Použití:  teplý i studený předkrm, příloha k masu
Kód výrobku:    280 g - 421 06      2000 g - 421 01 
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PRODUKTY Z RAJČAT

Sekaná rajčata
Název:  Konkase - Sekaná rajčata
Druhy balení:   
plech 24 x 400g, 6 x 2,5 kg
Použití:  přísada do omáček,  
polévek a teplých pokrmů
Kód výrobku:   
400 g - 451 12 
2,5 kg - 421 16 

Rajský protlak
Název:  Rajský protlak
Druhy balení:   
plech 12 x 860 g (28-30% hustota),  
24 x 200 g
Použití:  přísada do omáček,  
polévek a teplých pokrmů
Kód výrobku:   
860 g - 421 15
200 g - 421 17

Sušená rajčata 
Buono 
Název:  Sušená rajčata Buono 
Druhy balení:   
sklo 12 x 330 g/váha pevného 
podílu 200 g
Použití:  předkrm, doplněk  
salátů, těstovin
Kód výrobku:  200 g - 420 05 
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ŘECKÉ DELIKATESY

Kedap - sušená rajčata
Název:  Sušená rajčata ve slunečnicovém oleji
Druhy balení:  plast 12 x 150g, 4 x 1,5kg
Použití:  studený předkrm
Kód výrobku:  150 g - 463 08        1,5 kg - 463 05 

Kedap - zelené olivy plněné sýrem
Název:  Zelené olivy plněné sýrem
Druhy balení:  plast 4 x 1,5 kg
Použití:  studený předkrm
Kód výrobku:  1,5 kg - 463 03

Kedap - papričky Pepelino plněné sýrem
Název:  sladkokyselé papričky Pepelino plněné sýrem

Druhy balení:  plast 12 x 150g ,4 x 1,5 kg, 
Použití:  předkrm

Kód výrobku:  150 g - 463 07       1,5 kg - 463 06

Kedap - pikantní papričky plněné sýrem
Název:  Pikantní papričky plněné sýrem

Druhy balení:  plast 4 x 1,5 kg
Použití:  studený předkrm

Kód výrobku:  1,5 kg - 463 01

Kedap - papričky Florinis plněné sýrem
Název:  Papričky Florinis plněné sýrem
Druhy balení:  plast 4 x 1,5 kg
Použití:  studený předkrm
Kód výrobku:  1,5 kg - 463 02

Kedap - žampiony plněné sýrem
Název:  Žampiony plněné sýrem 

Druhy balení:  plast 4 x 1,5 kg
Použití:  studený předkrm

Kód výrobku:  1,5 kg - 463 04
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SÝRY

Feta P.D.O.
Název:  Feta Kolios - originální řecký sýr 
z ovčího a kozího mléka
Druhy balení:  vacuum 12 x 200 g, 1 x 2 kg, 
plech 1 x 4 kg, 1 x 1000 g, 12 x 200 g Bio
Použití:  Velmi kvalitní sýr do salátů i k tepelné 
úpravě.
Kód výrobku:  2000 g - 462 01, 1000 g - 462 04, 
200 g - 462 02, Feta BIZIOS cca 4 kg - 464 02

Bio Feta P.D.O.
Balení:  karton 12 x 200 g vacuum
Charakteristika:  řecký sýr z ovčího  
a kozího mléka typu Feta. Mléko na sýr  
bylo získáno z bio zemědělství. 
Použití:  Velmi kvalitní sýr přípravě salátů 
a k tepelné úpravě
Kód výrobku:  200 g - 462 08

Kozí sýr typu Feta 
Balení:  karton 12 x 200 g vacuum
Charakteristika:  Originální řecký sýr z čistě 
kozího mléka, vyráběný stejnou technologií 
jako sýr Feta.
Použití:  Velmi kvalitní sýr vhodný pro saláty 
a tepelnou úpravu.
Kód výrobku:  200 g - 462 07

Manouri P.D.O. 
Balení:  1 x 2 kg vacuum - váha dle ks
Charakteristika:  Originální řecký sýr z ovčího 
a kozího mléka s označením P.D.O. - chráněné 
značení původu.  Řecká obdoba italského sýru 
Ricotta.
Použití:  Velmi kvalitní sýr do salátů, případně 
k přípravě předkrmů.
Kód výrobku:  2 kg - 462 11

Halloumi 
- kyperský sýr
Název:  Halloumi - kyperský sýr 
z ovčího, kozího a kravského mléka
Druhy balení:  vacuum 40 x 250 g 
Použití:  Vhodný k tepelné úpravě, 
neroztéká se (grilování, pečení, 
smažení).
Kód výrobku:  250 g - 465 01
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Kolios Sachanaki sýr plátky
 Delikátní sýr řeckého typu vyroben z kravského, ovčího a kozího 
mléka, který se svou konzistencí hodí ke grilu i na pánev.  
S čistě přírodní chutí sýru. 
Balení:  karton, 8x 150g
Kód výrobku:   balení 2x75 g - 462 13

SÝRY

Kolios Veganská 
alternativa sýru 
 Delikátní veganská alternativa sýru 
v plátcích. Potravina s rostlinným tukem 
(kokosový olej 24%). 
Balení:  karton 6x 200 g, ochranná 
atmosféra
Kód výrobku:  balení 200g - 462 06

Kolios Veganská 
alternativa sýru čedar
 Delikátní veganská alternativa sýru čedar  
v plátcích. Potravina s rostlinným tukem 
(kokosový olej 24%). 
Balení:  karton 12x 200 g ochranná 
atmosféra
Kód výrobku:   balení 200g - 462 09

Kolios Veganská 
alternativa sýru
 Delikátní veganská alternativa sýru. 
Potravina s rostlinným tukem  
(kokosový olej 24%). 
Balení:  karton 10x 200 g vakuum 
Kód výrobku:   balení 200g - 462 12

Kefalotiri
Název:  Kefalotiri - kvalitní tvrdy sýr P.O.D. 
z kravského mléka
Druhy balení:  karton 9x 250 g vacuum sáček, 
Použití:  Do teplé i studené kuchyně.
Kód výrobku:   250 g - 462 05

Crystal - mléčný výrobek typu feta
Název:  Crystal - mlečný výrobek typu  
feta z kravského mléka a rostlinných tuků 
Druhy balení:  plastová dóza 1 x 2 kg
Použití:  K přípravě salátů, předkrmů, pomazánek.
Kód výrobku:  2000 g - 462 03

Sachanaki sýr
Název:  Sachanaki - žlutý sýr z kravského mléka
Druhy balení:  karton 12 x 200 g vacuum
Použití:  Sýr určený ke smažení bez obalování, výborný jako 
předkrm i hlavní chod pro vegetariány.
Kód výrobku:  200 g - 462 10
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JOGURTY

Salatino Kri kri
Název:  Mléčný výrobek s přídavkem rostlinných tuků - extra hustý
Druhy balení:  plast 1 x 5 kg
Použití:  K přípravě tzatziki - není nutné odkapávat okurky, také 
k přípravě dezertů.
Kód výrobku:  5 kg - 461 01

Řecký jogurt Kri Kri
Název:  Řecký jogurt Kri Kri, odstředěný, velmi hustý, 10 % tuku
Druhy balení:  plast 6 x 1 kg, plast 6x 150 g
Použití:  k přípravě tzatziki, dezertů
Kód výrobku:   1 kg - 461 02  150 g - 461 03

Řecký ovčí jogurt Kri Kri
Balení:  plast, 6x 200 g
Charakteristika:  hustý jogurt bez chemických přísad, 6 % tuku
Použití:  běžné použití jogurtu
Kód výrobku:   200 g - 461 04
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Baklava
Název:  Baklava - dezert
Balení:  karton 1 x 2,5 kg
Charakteristika:  Velmi sladký dezert 
z oříšků a listového těsta. Hotový mražený 
výrobek, stačí pouze rozmrazit. 
Kód výrobku:  2,5 kg - 473 01

Galaktoboureko 
Název:  Galaktobureko - dezert
Balení:  karton 1 x 2,5 kg
Charakteristika:  Sladký dezert z listového 
těsta plněný vanilkovým krémem. Hotový 
mražený výrobek, stačí pouze rozmrazit. 
Kód výrobku:  2,5 kg - 473 02

Kantaifi 
Název:  Kantaifi - dezert
Balení:  karton 1 x 3 kg
Charakteristika:  Kantaifi těsto plněné 
oříšky. Hotový mražený výrobek, stačí 
pouze rozmrazit.
Kód výrobku:  3 kg - 473 03

Select pita řecký chléb
Název:  Pita - řecký chléb o průměru 17 cm
Druhy balení:  karton 120 x 60 g
Použití:  jako příloha, k přípravě sandwichů
Kód výrobku:  60 g - 471 01

Spanakorollini plněné špenátem
Název:  Filo - listové těsto ve tvaru šneků plněné špenátem, 
sýrem mizithra, koprem a cibulí.
Balení:  karton 10 x sáček 800 g
Charakteristika:  mražené, doba pečení 30 minut
Kód výrobku:  800g - 472 02

Filo - listové těsto
Název:  Filo - listové těsto
Balení:  karton 12 x 450 g
Použití:  k přípravě sladkých i slaných plněných pit
Kód výrobku:  450 g - 472 01

MRAŽENÉ PRODUKTY
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Retsina 
Vinařství:  Lafkiotis 
Druh:  suché bílé - pryskyřičné 
Oblast:  Nemea
Odrůda:  100% Roditis
Zrání:  v nerezových tancích
Charakteristika:  zářivě zlatožlutá barva, 
ovocné aroma s elegantní vůní pryskyřice. 
S vůní ovoce, s charakteristickou kyselinkou 
a dlouhou dochutí.
Podávání:  8-10°C. K bílému masu, rybám 
a sýrům.
Kód výrobku:    0,75 l – 431 01
   2 l – 431 02

Kleoni Imiglykos 
červené
Vinařství:  Lafkiotis 
Druh:  polosuché červené
Oblast:  Nemea
Odrůda:  100% Agiorgitiko
Zrání:  v nerezových tancích
Charakteristika:  světle červená barva, 
aroma cherry a červeného ovoce. Bohatá 
a plná textura se sladkokyselou úpravou. 
Přetrvávající chuť po ochutnání. 
Podávání:  14-16°C. K bílým i červeným 
masům.
Kód výrobku:   0,75l – 431 11
   2l – 431 12

Kleoni Imiglykos bílé
Vinařství:  Lafkiotis 
Druh:  polosuché bílé
Oblast:  Nemea
Odrůda:  100% Roditis
Zrání:  v nerezových tancích
Charakteristika:  světlá zelenožlutá barva, 
výrazné aroma sladkého jablka, kiwi 
a melounů. Příjemná dlouhá dochuť.
Podávání:  10-12°C. K dezertům, k sýrům.
Kód výrobku:  0,75 l – 431 09
   2 l - 431 10

Kleoni bílé
Vinařství:  Lafkiotis 
Druh:  suché bílé
Oblast:  Patras
Odrůda:  100% Roditis
Zrání:  v nerezových tancích
Charakteristika:  světlá zelenožlutá barva, 
aroma kiwi, zeleného jablka, citronu 
a melounu. Plná chuť s dlouhou ovocnou 
dochutí. 
Podávání:  8-12°C. Vhodné k pokrmům 
z mořských plodů a ke slaným sýrům.
Kód výrobku:  0,75 l – 431 03
   2 l – 431 06

LAFKIOTIS 
Malé rodinné vinařství s tradicí od roku 1963, nacháze-

jící se ve starověkém Kleone, v oblasti Nemea. Specific-

ké mikroklima zde umožňuje pěstování unikátních odrůd 

hroznů, jako Agiorgitiko a Moschofilero v blízké Mantinii. 

Vinařství Lafkiotis se soustřeďuje převážně na portfolio do-

stupných vín při zachování vysoké kvality, ale dokáže velmi 

mile překvapit i několika etiketami vyšší třídy.

VÍNA



1 5

SVAZ VINAŘSKÝCH 

DRUŽSTEV SAMOS 

Svaz vinařských družstev Samos byl založen v roce 1936  

26 pěstiteli, kteří dodnes shromažďují veškerou révu na ost-

rově a vyrábí světoznámá likérová vína ze 100% Muškátu a to 

ve svých dvou tradičních vinařstvích v Malagari a Karlovassi. 

Unie má výhradní právo na prodej tohoto vína po celém světě.

Ninemos
Vinařství:  Lafkiotis 
Druh:  suché bílé
Oblast:  Nemea
Odrůda:  Chardonnay a Moschofilero
Zrání:  v nerezových tancích
Charakteristika:  zářivě zlatožlutá barva 
s bohatým aroma tropického ovoce (mango, 
meloun) a karamelek. Má charakteristickou 
kyselinku a dlouhou dochuť.
Podávání:  8-10°C. K bílým masům, sýrům  
a mořským plodům.
Kód výrobku:  0,75l – 431 13

Samos
Vinařství:  Svaz vinařských družstev Samos 
Druh:  bílé likérové-fortifikované
Oblast:  Samos
Odrůda:  100% Muškát
Zrání:  v nerezových tancích
Charakteristika:  víno je slámově žluté se 
zlatavým náznakem. Má bohaté květinové 
aroma a typický muškátový charakter. Je 
dobře vyvážené a hutné s trvalou příchutí 
čerstvých hroznů, karamelu a medu.
Podávání:  8-10°C. Vhodné k ovoci, 
ovocným salátům, sladkým dezertům, 
zmrzlině. 
Kód výrobku:   0,75l – 430 01

Mavrodaphne
Vinařství:  Lafkiotis 
Druh:  červené likérové, fortifikované
Oblast:  Patra
Odrůda:  Mavrodaphné patras + Korinthiaki
Zrání:  v dubových sudech
Charakteristika:  Mavrodafné patras je víno 
komplexní vůně, kde dominuje charakter 
zrání v dubových sudech. Po ochutnání 
je víno v ústech kulaté, bohaté na taniny 
a zanechává dlouhou příchuť po ochutnání. 
Podávání:  nejlépe chutná dobře vychlazené 
na teplotu 8 – 10°C jako aperitiv a nebo jako 
doprovod kávy, sladkých dezertů a zvláště 
pak čokoládových
Kód výrobku:    0,75l – 431 16 (3,42)
  2l – 431 17

Kleoni červené
Vinařství:  Lafkiotis 
Druh:  suché červené
Oblast:  Nemea
Odrůda:  100% Agiorgitiko
Zrání:  4-6 měsíců v dubových sudech
Charakteristika:  světle červená barva, 
aroma cherry a červeného ovoce, plná, 
přetrvávající chuť po ochutnání.
Podávání:  14-16°C. K bílým i červeným 
masům
Kód výrobku:   0,75 l – 431 04
   2 l – 431 07

Kleoni růžové
Vinařství:  Lafkiotis 
Druh:  suché růžové
Oblast:  Nemea
Odrůda:  100% Agiorgitiko
Zrání:  v nerezových tancích
Charakteristika:  světle růžová barva, 
aroma cherry, angreštu a tropického 
ovoce. Dlouhý závěr s jemnou ovocnou 
chutí. 
Podávání:  10-12°C. K bílému masu, 
rybám a mořským plodům.
Kód výrobku:    0,75 l – 431 05
   2 l – 431 08

VÍNA
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ALPHA ESTATE 

Vinařství se nachází v severozápadní Makedonii a pokrývá 

více než 70 akrů vinic. Alpha nenakupuje hrozny od pěstitelů, 

kompletní portfolio je produkováno pouze z vlastních hroznů. 

Chladnější kontinentální klima a přítomnost dvou velkých jezer 

v blízkosti vinic dodává charakter většině zde pěstovaných odrůd 

vína. Alpha je jedno z nejlépe hodnocených řeckých vinařství v ce-

losvětovém měřítku. Tomu odpovídá velmi malá produkce a snaha 

o co možná nejdokonalejší vína, která Vás nadchnou.

Alpha růžové
Vinařství:  ALPHA ESTATE
Druh:  suché růžové
Oblast:  severozápadní Makedonie,  
Amyndeon
Odrůda:  Xinomavro 50%, Syrah 50%.
Zrání:  v nerezových tancích
Charakteristika:  světlá růžovolososová 
barva, ovocná vůně jahod a okvětních lístků 
růží. Vyvážená a plná chuť.
Podávání:  12°C. Vhodné k zeleninovým 
pokrmům, k těstovinám, ke grilovaným rybím 
specialitám.
Kód výrobku:   0,75l – 434 03

Alpha Sauvignon blanc
Vinařství:  ALPHA ESTATE
Druh:  suché bílé
Oblast:  severozápadní Makedonie,  
Amyndeon
Odrůda:  Sauvignon Blanc 100%.
Zrání:  v nerezových tancích
Charakteristika:  světle žlutá barva se 
zelenkavými odlesky, silná vůně typická 
pro Sauvignon (angrešt, meloun, liči 
a zimolez), vůně s nádechem limetky, 
elegantně vyvážené víno s dlouhou dochutí 
po ochutnání. 
Podávání:  12°C. Vhodné ke grilovaným 
rybám, těstovinám a ovoci.
Kód výrobku:   0,75l – 434 09

Alpha Axia  
Malagouzia
Vinařství:  ALPHA ESTATE
Druh:  suché bílé
Oblast:  severozápadní Makedonie,  
Amyndeon
Odrůda:  100% Malagouzia
Zrání:  v nerezových tancích
Charakteristika:  světle žlutá barva se zelenkavými 
odlesky, typické svěží aroma Malagouzie – okvětní lístky 
růží, sladké koření, meloun a liči. Jemný nádech vůně 
rozmarýnu. Elegantní víno s dlouhou příchutí po ochutnání 
a přetrvávající jemnou vůní. 
Podávání:  11°C. Vhodné k zeleninovým salátům, pečené 
zelenině, těstovinám i rybám.
Kód výrobku:   0,75l – 434 02

Alpha Axia červené
Vinařství:  ALPHA ESTATE
Druh:  suché červené
Oblast:  severozápadní Makedonie,  
Amyndeon
Odrůda:  Xinomavro 50%, Syrah 50%.
Zrání:  12 měsíců v dubových sudech
Charakteristika:  červenofialová barva, 
komplexní, typický buket zralých ostružin 
s kořením (vanilka, pepř, hřebíček). Plná chuť 
s vanilkovou vůní, jemnými taniny, vyvážená 
kyselost s podtóny dřeva. Dlouhé intenzivní 
aroma kdoulí po ochutnání.
Podávání:  16 – 18 °C. V hodné k červenému, 
grilovanému a jehněčímu masu, ke zrajícím 
sýrům.
Kód výrobku:   0,75l – 434 04

Alpha Syrah sv Turtles 
Vinařství:  ALPHA ESTATE
Druh:  suché červené
Oblast:  severozápadní Makedonie,  
Amyndeon
Odrůda:  100% Syrah
Zrání:  12 měsíců v dubových sudech
Charakteristika:  světle rubínová barva, 
aroma zralého ovoce. Plná sametová chuť 
vanilky, dřeva, moka a karamelek. Jemné 
taniny a dlouhá přetrvávající vůně.
Podávání:  16-18°C. K různým druhům masa, 
houbám i zrajícím sýrům.
Kód výrobku:   0,75l – 434 05

VÍNA
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Alpha Estate Xinomavro 
Hedgehog
Vinařství:  ALPHA ESTATE
Druh:  suché červené
Oblast:  severozápadní Makedonie,  
Amyndeon
Odrůda:  100% Xinomavro
Zrání:  12 měsíců v dubových sudech
Charakteristika:  purpurově červená barva, 
komplexní, s typickým aroma červených 
plodů, kůže a koření (vanilka, hřebíček, pepř), 
s podtóny zralých ostružin. Jemné taniny, 
vyvážená kyselost a příjemné dlouhé intenzivní 
aroma kdoulí po ochutnání.
Podávání:  16-18°C. K červeným grilovaným 
masům, pečené zelenině a jemným kořeněným 
sýrům.
Kód výrobku:   0,75l – 434 06

Alpha Xinomavro 
Reserve Old Vines
Vinařství:  ALPHA ESTATE
Druh:  suché červené
Oblast:  severozápadní Makedonie,  
Amyndeon
Odrůda:  100% Xinomavro
Zrání:  18-24 měsíců v dubových sudech
Charakteristika:  tmavě rubínová barva, 
komplexní aroma s typickou vůní sušených 
rajčat, tmavých plodů, třešní, jahod, višní, 
lékořice a koření. Bohatá plná chuť ostružin 
a švestek, příjemné taniny a dlouhá chuť 
po ochutnání s přetrvávající vůní.
Podávání:  16-18°C. K červeným grilovaným 
masům, k jehněčímu masu, k jemným  
kořeněným sýrům.
Kód výrobku:   0,75l – 434 07

Alpha Estate červené
Vinařství:  ALPHA ESTATE
Druh:  suché červené
Oblast:  severozápadní Makedonie,  
Amyndeon
Odrůda:  Syrah 60%, Xinomavro 20%,  
Merlot 20%.
Zrání:  12 měsíců v dubových sudech
Charakteristika:  tmavě rubínová barva, silné 
aroma třešní a kandovaných švestek. Plná 
chuť po tmavém ovoci a koření s jemnými 
taniny a příjemnou kyselinkou po ochutnání.
Podávání:  16-18°C. Vhodné k pečeným 
a grilovaným červeným masům, ke zvěřině 
i zrajícím sýrům.
Kód výrobku:   0,75l – 434 08

Naoussa 
Vinařství:  Boutari
Druh:  suché červené
Oblast:  Naoussa
Odrůda:  100% Xinomavro
Zrání:  12 měsíců v dubových  
sudech, 2 měsíce v láhvi.
Charakteristika:  víno s tmavě červenou barvou a velmi intenzivní 
vůní oliv, rajčat, červených plodů, dubového sudu a koření. 
V ústech je velmi vyvážené a plné. Silné víno s aromatickou 
příchutí pepře a bobulí po ochutnání
Podávání:  18°C. K červeným masům,  
pikantním omáčkám a sýrům.
Kód výrobku:   0,75l – 432 04

Kretikos boutari 
červené
Vinařství:  Boutari 
Název:   Kretikos boutari 
Druh:   červené, suché 
Oblast:  ostrov Kréta 
Zrání:  nádrže z nerezu 18 měsíců
Charakteristika:   Víno má brilinatově 
růžovou  barvu a příjemné  aroma 
pomerančů, fialek a karamelu.
Podávání:   14-16°C, k těstovinám, pečenému 
masu a kořeněným sýrům. Hladina alkoholu: 
12,5%vol.
Kód výrobku:   0,75l - 432 02

BOUTARI
Patří mezi nejvýznamnější vinařství v Řecku s tradicí 

od roku 1879. Společnost BOUTARI  

vlastní vinice v šesti regionech celého Řecka.  

My jsme pro Vás vybrali víno z oblasti Naoussa, odkud 

původně vinařství pochází. 

VÍNA
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Tsipouro Tirnavou
Charakteristika:  Tento 40% destilát se připravuje 
výběrem nejlepších hroznů Muškátu, které 
odborníci definují jako jednu z nejstarších odrůd. 
Vytváří jedinečný a autentický produkt s bohatou 
ovocnou a přírodní chutí. Vysoké kvality je 
dosaženo sklizní s velkou péčí.  
Pro výrobu 1 litru Tsipoura se používá 5 kilogramů 
hroznů. Po destilaci se srdce destilátu zředí 
vyčištěnou vodou, pak se zfiltruje a stárne 
v nerezových nádržích. Je křišťálově průhledné 
a má plnou chuť.
Kód výrobku:  0,7l – 435 03
  

Nemea
Vinařství:  Boutari
Druh:  suché červené
Oblast:  Nemea
Odrůda:  100% Agiorgitiko
Zrání:  2-3 měsíce v dubových sudech
Charakteristika:  světle červená barva, 
aroma cherry, ananasu a kiwi, dlouhý závěr 
s chutí ovoce. 
Podávání:  16-18°C. K bílým masům 
a tučnějším sýrům
Kód výrobku:   0,75l – 432 05 

Retsina Malamatina
Vinařství:  E.Malamatinas & son
Druh:  suché bílé, pryskyřičné
Odrůda:  100% Savatiano
Zrání:  3-4 měsíce v nerezových tancích 
Charakteristika:  Retsina je suché bílé víno  
se zvláštním charakterem. Při kvašení hroznů 
se přidává borovicová pryskyřice, která 
dodává tomuto vínu nezaměnitelné aroma. Má 
jiskřivě žlutou barvu, jemné borovicové aroma, 
delikátní a vyváženou chuť.
Podávání:  Nejlépe chutná dobře vychlazená 
až podchlazená na 8°C, výborná ke grilovaným 
masům, rybám a řeckým delikatesám.
Kód výrobku:   0,75l – 431 01
   2l – 433 03

Ouzo
Charakteristika:  Ouzo je národní řecký nápoj 
s velmi dlouhou historií. Při výrobě Ouza se při 
destilaci do alkoholu přimíchává anýz, semena 
fenyklu a jiná semena rostlin a plodů. Alkohol 
ochucený při destilaci představuje přinejmenším 
20% celkové hladiny alkoholu Ouza. Destilace 
se provádí v tradičních měděných destilačních 
přístrojích, které mají kapacitu až 1 000 
litrů.Tradiční výroba těchto palíren a „tajný“ 
recept, to vše vytváří nezbytný faktor pro 
kvalitu Ouza. Má charakteristickou vůni a chuť 
a poroučí se jako aperitiv k řeckým pokrmům. 
Podle legislativy E.E.C. smí být od 12.12.1988 
alkoholický nápoj s příchutí anýzu zvaný Ouzo 
vyráběný pouze v Řecku.
Podávání:  Ouzo je vhodné podávat jako aperitiv 
s kostkou ledu, který nápoj zbarví do mléčných 
tónů.
Kód výrobku:  0,7l – 435 01
   2l – 435 02

Kretikos boutari bílé
Vinařství:  Boutari 
Druh:  bílé,suché 
Oblast:  ostrov Kréta 
Zrání:  nádrže z nerezu 2-3 měsíce 
Charakteristika:  Víno má bílo-žlutou barvu 
a intezivní aroma po bílých květech a ovoci 
(broskve, meruňky, ananas, mango). Osloví 
vás jeho vyvážená ovocná chuť a příjemná 
kyselinka. 
Podávání:  10-12°C k mořským rybám,drůbeži 
a jemným omáčkám
Kód výrobku:   0,75l – 432 01

Moschofilero 
Vinařství:   Boutari 
Druh:   suché bílé 
Oblast:   Nemea 
Odrůda:   100% Moschofilero 
Zrání:   v nerezových tancích 
Charakteristika:   světlá zelenožlutá barva, 
aroma květů růží, rozmarýnu, sušených fíků, 
kdoulí, ale také manga, melounu a tropického 
ovoce. Plná chuť s dlouhou ovocnou dochutí. 
Podávání:   8-10°C. K mořských plodům 
a středomořské kuchyni.
Kód výrobku:   0,75 l – 432 03

VÍNA A DESTILÁTY
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Druhy: Kód: Druhy: Kód:
Bukovo pálivé 30 g - 452 01 Gyros a souvlaki směs 20 g - 452 06
Bukovo sladké 30 g - 452 02 Tzatziki směs 30 g - 452 07
Máta jednodruhová 15 g - 452 03 Ryba směs 20 g - 452 08
Rozmarýn jednodruhový 15 g - 452 04 Bifteki směs 20 g - 452 09
Bazalka jednodruhová 15 g - 452 05 Oregano jednodruhové 15 g - 452 10

Tradiční řecké koření 
Balení:  3 x vakuově balené koření dle váhy
Popis:  Tradiční řecké koření se znovu uzavíratelným obalem.

Balsamický ocet 
Oblast:  Kalamata - jižní Peloponés
Balení:  sklo 12 x 0,25 l,
Charakteristika:  Balsamický ocet 
vyráběný ze sušených hroznů, velmi jemná 
a vyvážená chuť, bez konzervačních látek. 
Vhodný k přípravě salátů.
Kód výrobku: balení sklo 250 ml - 417 05 

Balzamický ocet Creme
Popis:  balzamický ocet hustý, krémový.
Balení:  PET 12 x 0,25 l,
Charakteristika:   
vhodný na saláty, ryby i ovoce (jahody). 
Crema Balsamico  je výsledkem míchání 
vybraného  hroznového moštu s výborným 
octem balsamico. Je perfektní pro většinu 
receptů. Jeho hustá textura a živé barvy 
jsou ideální pro zdobení pokrmů. Ideální pro 
marinování.
Kód výrobku:  balení: PET 0,25 - 417 02l

Koření Gastro 
Druhy balení:  sáček 500 g (gastro balení)
Použití:  K dochucení pokrmů.

Druhy: Kód výrobku: 
bukovo pálivé - 130 07 
bukovo sladké - 130 08
oregáno - 130 06

BALSAMICO, KOŘENÍ
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FLAPJACK 
CHERRY&COCONUT
Charakteristika:  ovesná tyčinka 
s kokosem a višněmi, která díky svému 
vysokému podílu vloček plně zasytí 
a doplní energii během dne
Balení:  karton 24 x 100g
Kód výrobku:  100 g - 481 05

FLAPJACK 
COCONUT&COCOA
Charakteristika:  ovesná tyčinka s kokosem 
a kakaem, která díky svému vysokému 
podílu vloček plně zasytí a doplní energii 
během dne
Balení:  karton 24 x 100g 
Kód výrobku:  100g  - 481 06

FLAPJACK  
HONEY BAKED
Charakteristika:  ovesná tyčinka s medem, 
která díky svému vysokému podílu vloček 
plně zasytí a doplní energii během dne
Balení:  karton 24 x 100g 
Kód výrobku:  100g - 481 04

FLAPJACK COCOA 
GLUTEN FREE
Charakteristika:  ovesná bezlepková 
tyčinka s kakaem, která díky svému 
vysokému podílu vloček plně zasytí 
a doplní energii během dne
Balení:  karton 24 x 100g 
Kód výrobku:  100g - 481 03

FLAPJACK ORIGINAL 
GLUTEN FREE
Charakteristika:  ovesná bezlepková 
tyčinka ORIGINA, která díky svému 
vysokému podílu vloček plně zasytí 
a doplní energii během dne
Balení:  karton 24 x 100g 
Kód výrobku:  100g - 481 01

FLAPJACK COCONUT 
GLUTEN FREE
Charakteristika:  ovesná bezlepková  
s kokosem, která díky svému vysokému 
podílu vloček plně zasytí a doplní energii 
během dne
Balení:  karton 24 x 100g 
Kód výrobku:  100g - 481 02

FLAPJACK TOMM‘S
Pečená ovesná tyčinka, vyrobená v Anglii  
dle originální receptury. 
Díky vysokému podílu těch nejkvalitnějších 
ovesných vloček plně zasytí a dodá potřebnou 
energii kdykoliv během dne. Je ideální 
svačinkou, kterou můžete mít vždy po ruce.

FLAPJACK, TYČINKY
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Tyčinka mandle
Název:  Tyčinka Jannis - mandle 40 g
Složení:  mandle 68%, glukózový sirup, 
cukr, med
Balení:  karton 20 x 40 g
Kód výrobku:  40 g - 442 02

Tyčinka mix
Název:  Tyčinka Jannis - mix 40 g
Složení:  mandle 33%, lískový ořech 22%, 
arašídy 11%, glukózový sirup, cukr, med
Balení:  karton 20 x 40 g
Kód výrobku:  40 g - 442 04

Tyčinka sezam
Název:  Tyčinka Jannis - sezam 70 g
Složení:  sezam 68%, glukózový sirup, 
cukr, med
Balení:  karton 15 x 70 g
Kód výrobku:  70 g - 442 06

Tyčinka sezam v medu
Název:  Tyčinka Jannis - sezam v medu 30 g
Složení:  sezam 68%, med 32%
Balení:  karton 20 x 30 g
Kód výrobku:  30 g - 442 07

Tyčinka arašídy
Název:  Tyčinka Jannis - arašídy 40 g
Složení:  arašídy 68%, glukózový sirup,  
cukr, med
Balení:  karton 20 x 40 g
Kód výrobku:  40 g - 442 08

Tyčinka sezam
Název:  Tyčinka Jannis - sezam 30 g
Složení:  sezam 68%, glukózový sirup,  
cukr, med
Balení:  karton 20 x 30 g
Kód výrobku:  30 g - 442 05

Tyčinka sezam bio
Název:  Tyčinka Jannis - sezam 
biokvalita 40 g 
Složení:  sezam 68%, glukózový sirup,  
cukr, med
Balení:  karton 20 x 40 g
Kód výrobku:  40 g - 442 03

Tyčinka Mandoláto 
Název:  Mandlová tyčinka Jannis  
s nugátem 50 g
Složení:  mandle, glukóza, cukr, med, 
vaječný bílek, vanilka, kokos
Balení:  karton 20 x 50 g
Kód výrobku:  50 g - 442 09

Tyčinka Mandolato 
s brusinkami
Název:  Mandlová tyčinka Jannis s nugátem  
a brusinkami 35g
Složení:  Glukózový sirup, cukr, brusinky 16%, 
mandle 14%, med, vafle - bramborový škrob, 
kokos, vaječný bílek, vanilka.
Balení:  karton 20 x 35 g
Kód výrobku:  35 g - 442 10

TYČINKY
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HALVA vanilka
Druhy balení:  Kód výrobku:  

20 x 250 g 441 12

12 x 400 g 441 02

4 x 2,5 kg 441 05

HALVA 
je specialita, která je vyrobena tradičním způsobem 
z drcených sezamových semínek a dalších ingrediencí.  
Dále bývá ochucena kakaem, vanilkou, čokoládou, pistáciemi 
nebo mandlemi.

HALVA kakao
Druhy balení:  Kód výrobku:  

20 x 250 g 441 13

12 x 400 g 441 03

4 x 2,5 kg 441 06

HALVA mandle
Druhy balení:  Kód výrobku:  

20 x 250 g 441 14

12 x 400 g 441 04

4 x 2,5 kg 441 07

Halva tyčinka čokoládová
Balení:  karton 16 x 40 g
Kód výrobku:  čokoládová  - 441 09

Halva tyčinka vanilková
Balení:  karton 16 x 40 g
Kód výrobku:  vanilková - 441 08

HALVA
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Višně v sirupu
Balení:  plastová dóza 8 x 500g
Charakteristika:  Unikátní ovocná chuť višní v kombinaci 
s ovocným sirupem. Bez umělých barviv a konzervačních látek. 
Baleno v ochranné atmosféře.
Kód výrobku:  500 g - 444 01

Nescafe - frappe
Název:  Nescafe - frappe (rozpustná káva  
- jemný prášek)
Druhy balení:  sáček ochranná atmosféra  
1 x 2,75 kg
Použití:  K přípravě horké i studené kávy.
Kód výrobku:  2,5 kg - 445 02

Řecká káva - mocca
Název:  Řecká káva - mocca
Druhy balení:  sáček ochranná atmosféra 
30 x 100 g
Použití:  K přípravě originální řecké kávy 
v džezvě.
Kód výrobku:  100 g - 445 01

Waflové tyčinky
Balení:  karton 12 x 400 g
Charakteristika:  Waflové tyčinky 
plněné lískooříškovým krémem.
Kód výrobku:  400 g - 441 15

Caffé Pellini
Název:  Pellini top
Druhy balení:  ochranná atmosféra  1 x 1kg
Použití:  Originální espresso zrnková káva – 
100% arabica, vhodná k přípravě originální 
kávy espresso.
Kód výrobku:  1 kg - 445 03

Tahini
Název:  
Tahini - sezamová pasta 300 g
Druhy balení:  sklo  15x 300 g
Použití:  K přípravě Hummousu 
a dalších středozemských receptur.
Kód výrobku:   
s čokoládou 350 g - 443 02
celozrná 300 g - 443 03;  
natural 300 g - 443 04
s medem 350g - 443 01

OSTATNÍ
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