
MAKING THE WORLD
TASTE BETTER



WWW.ENKARDIAOLIVEOIL.COM



Στην EnKardia  
η διαδικασία παραγωγής 
εξαιρετικού παρθένου 
Ελληνικού ελαιολάδου 
ακολουθεί τους κώδικες 
ορθής γεωργικής 
πρακτικής με σεβασμό 
στο περιβάλλον και στην 
παράδοση σε συνδυασμό 
με τη χρήση καινοτόμων 
πιστοποιημένων τεχνικών, 
στοχεύοντας στην ανώτατη 
δυνατή ποιότητα. 

Παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας  
και διατροφικής αξίας
• απόλυτα φυσικά, χωρίς χρήση τεχνητών 

πρόσθετων ή συντηρητικών.
• με άριστη διατήρηση του ελαιόλαδου  

(χρήση αζώτου στις δεξαμενές και πλήρως 
ελεγχόμενες συνθήκες).

•  συνοδευόμενα από διεθνείς και εγχώριες 
πιστοποιήσεις.

Δημιουργούμε και διατηρούμε  
ένα δίκτυο πλήρως ικανοποιημένων πελατών.

MAKING 
THE WORLD
TASTE BETTER

Ενισχύουμε την ανάπτυξη ενός δικτύου 
περήφανων συνεργατών και προμηθευτών με 
κοινό γνώμονα την αγάπη για τη μεσογειακή 
διατροφή και τα αυθεντικά ελληνικά προϊόντα. 
Υποστηρίζουμε την Ελληνική 
επιχειρηματικότητα, συμμετέχοντας σε 
Ευρωπαϊκά προγράμματα για ανάπτυξη 
καινοτόμων πρακτικών.
Αποσκοπούμε στην υψηλή ποιότητα των 
προϊόντων μέσα από την έρευνα και την 
καινοτομία,
• επενδύοντας στην πιστοποίηση  

των συνεργατών μας.
• δημιουργώντας ανταγωνιστικά προϊόντα  

σε εμφάνιση και συσκευασία.



ENKARDIA  
ΑΞΙΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Εμφιάλωση - Συσκευασία
Εμφιαλώνεται σε λευκοσιδηρές και 
γυάλινες αδιαφανείς συσκευασίες με 
έμφαση στο design, όπου προστατεύεται 
από το φως, παραμένοντας αναλλοίωτο  
για μεγάλο χρονικό διάστημα (18 μήνες).

Eλαιοποίηση
Ο καρπός συλλέγεται με το χέρι και η 
ελαιοποίηση γίνεται την ίδια μέρα με  
τη συγκομιδή σε θερμοκρασία 27°C  
και μόνο με μηχανικές μεθόδους.

Άριστης ποιότητας ελιές
Το εξαιρετικό ελαιόλαδο enKardia 
παράγεται αποκλειστικά από ελιές 
κορωνέικης ποικιλίας, που προέρχονται  
από τον ελαιώνα μας στο Γεράκι Λακωνίας.
Η καλλιέργεια των δέντρων γίνεται χωρίς 
χρήση φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών.

Εγγύηση ελληνικής ποιότητας
Εγγυόμαστε για προϊόντα 100% ελληνικού 
εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου.
Στην enKardia σεβόμαστε την ελληνική γη 
και την αυθεντική ελληνική παραδοσιακή 
παραγωγή ελαιόλαδου για τρείς γενιές.

Συγκομιδή
Η συγκομιδή ξεκινάει μέσα Οκτωβρίου 
όταν ο καρπός είναι ακόμη πράσινος, 
προσδίδοντας στο λάδι ανώτατη ποιότητα, 
άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, 
φρουτώδη αρώματα και πλούσια γεύση.

Αποθήκευση
Χρησιμοποιούνται δεξαμενές τόνου,  
με παροχή αζώτου σε χώρο ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας, προστατεύοντας το 
ελαιόλαδο από την οξείδωση.



Κώδικες Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής 
(Κ.Ο.Γ.Π.)
Η ΕnKardia έχει συμμορφωθεί 
με τους Κ.Ο.Γ.Π. ώστε να 
ελαττωθεί η κατανάλωση 
ενέργειας και νερού καθώς και 
η καταστροφή της δομής του 
εδάφους, και συνεργάζεται με 
εξειδικευμένους γεωπόνους  
που επιβλέπουν την καλλιέργεια.

Hazard Analysis & 
Critical Control Points
Η enKardia έχει συμμορφωθεί 
με το σύστημα διαχείρισης 
τροφίμων HACCP. 

INNO-4-AGRIFOOD
Με έμφαση στις πολιτικές 
Καινοτομίας η παραγωγή του 
enKardia συνδέθηκε ενεργά 
με το INNO-4-AGRIFOOD 
– Κοινοτικό Πρόγραμμα 
HORIZON 2020. 
Tο Πρόγραμμα αυτό παρέχει 
ελεύθερα συμβουλές επιμόρφωσης, 
μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, 
σε μικρές εταιρείες με στόχο την 
καινοτομία και τις διαδικτυακές 
συνεργασίες.

Νομοθεσία, έρευνα, 
καινοτομία
Τα προϊόντα enKardia  - 
εξαιρετικού παρθένου 
ελαιολάδου ακολουθούν όλους 
τους κανόνες της ελληνικής 
και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, 
καθώς και εκείνους του 
Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιολάδου.

ENKARDIA  
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ



ENKARDIA  
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

• Η συγκομιδή ξεκινάει στα μέσα Οκτωβρίου όταν ο καρπός είναι ακόμη 
πράσινος, δίνοντας στο λάδι επίπεδα υψηλής ποιότητας, μοναδικά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, φρουτώδη αρώματα και πλούσια 
γεύση.

• Ο καρπός συλλέγεται με το χέρι και η επεξεργασία ελαιοποίησης 
γίνεται την ίδια μέρα με την συγκομιδή σε θερμοκρασία 27°C και μόνο 
με μηχανικές μεθόδους.

• Αποθηκεύεται σε δεξαμενές με παροχή αζώτου και φυλάσσεται σε 
χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία. Το άζωτο αποκλείει την επαφή του 
ελαιολάδου με τον αέρα και έτσι δεν δημιουργείται οξείδωση.

• Εμφιαλώνεται σύμφωνα με τις υφιστάμενες προδιαγραφές σε γυάλινη 
βαμμένη, εξωτερικά, φιάλη που το προστατεύει από το φως, στην 
οποία μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο για μεγάλο χρονικό διάστημα 
(18 μήνες).

• Προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας που αποτελεί τη βάση της 
μεσογειακής διατροφής.

• Έχει χρυσοπράσινο χρώμα και βελούδινη αίσθηση στο στόμα. 
Το άρωμα του χαρακτηρίζεται φρουτώδες μεσαίας έντασης και 
διακρίνεται για την ελαφρώς πικρή και πικάντικη γεύση του.

• Βάσει των εργαστηριακών αναλύσεων πληροί, τα κριτήρια της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλείας Τροφίμων (EFSA) για τους 
αναγραφόμενους ισχυρισμούς υγείας.

• Η περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες καθιστά το ελαιόλαδό μας ένα 
ανεκτίμητο προϊόν.



Τσίλια - ο Εθνικός ελαιώνας
Ο ελαιώνας μας βρίσκεται στον νομό 
Λακωνίας, νοτιοανατολικά από την Σπάρτη, 
στην κωμόπολη Γεράκι.

Ήδη από το 1867 ο ελαιώνας της περιοχής 
έχει καταχωρηθεί, επίσημα, στα αρχεία του 
ελληνικού κράτους ως «Εθνικός ελαιώνας 
Τσιλίων ή Τζιλίων».

ENKARDIA  
Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Κορωνέικη  
Ποικιλία
Η Κορωνέικη αποτελεί την πιο σημαντική 
ελαιοποιήσιμη ποικιλία ελιάς στην Ελλάδα 
και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 
παραγωγή λαδιού. 

Είναι πολύ παραγωγική ποκιλία, ανθεκτική 
στις ξηροθερμικές συνθήκες της χώρας 
μας και παράγει λάδι εκλεκτής ποιότητας 
με εξαιρετικό άρωμα και γεύση.



ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Το ελαιόλαδο enKardia βρίσκεται  
στην καρδιά της πυραμίδας της 
Μεσογειακής διατροφής.

Το 2013 η Μεσογειακή Διατροφή ανακηρύσσεται 
σε Μνημείο Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της Ουνέσκο. Αξιοσημείωτο είναι ότι η επίσημη 
πρόταση και συμμετοχή της Ελλάδας στηρίχτηκε 
στο λάδι της Κορωνέικης ελιάς. 
Το ελαιόλαδο αποτελεί βασικό στοιχείο της Μεσογειακής 
Διατροφής και ανήκει στα τρόφιμα που συνιστάται να 
καταναλώνονται καθημερινά μαζί με τα λαχανικά και τα 
φρούτα.
Αποτελεί επίσης το βασικό τρόφιμο από το οποίο ξεκίνησε 
και όλη η μελέτη για την Μεσογειακή διατροφή, μελέτη που 
ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 60 από παρατηρήσεις 
για την υγεία της καρδιάς και την μακροβιότητα στην Ελλάδα 
(Κρήτη) και περιέλαβε 7 χώρες, επισημοποιήθηκε το 1993 
(Harvard, με συμμετοχή της Ελλάδας) και εξακολουθεί 
να αποτελεί βασική δίαιτα και αντικείμενο πολυάριθμων 
μελετων που επιβεβαίωσαν τις αρχικές παρατηρήσεις για 
την καρδιά και την μακροβιότητα. 
Ενώ πρόσφατη μελέτη (2017) συνδέει την Μεσογειακή 
διατροφή με μεταβολές σε γονίδια που συνδέονται με τις 
φλεγμονές και το ανοσοποιητικό σύστημα.



ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ 
EC/EFSA legislation

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο,  
εκτός από την καρδιά, σύμφωνα με την 
επιστημονική έρευνα, προστατεύει τον 
εγκέφαλο και το σώμα από διάφορες 
ασθένειες, ενώ δρα και ως αντιγηραντικό.

Πολυφαινόλες  
συμβάλλουν στην προστασία των λιπιδίων του 
αίματος από το οξειδωτικό στρες.

Βιταμίνη Ε  
προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες. 
Μονοακόρεστα λιπαρά  
(ελαϊκό οξύ) 
συμβάλλουν στα κανονικά επίπεδα της 
χοληστερόλης στο αίμα. 

Ελαιόλαδο
Η βάση της Mεσογειακής Διατροφής

Βάση για Μακροζωία



EXTRA VIRGIN OLIVE OIL SERIES

Ελαιόλαδο oil 
Βάση της Μεσογειακής διατροφής

Βάση για μακροζωία



ENKARDIA  
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
συγκομιδή 2018

ULTRA PREMIUM  
EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

PREMIUM  
EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

TRADITIONAL
EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

ATHENA  
International Olive Oil Competition
Silver Medal 2019

5ο Greek Olive Oil  
Festival & Quality Contest
Quality Praise

5ο Greek Olive Oil  
Festival & Quality Contest
Quality Praise

5ο Greek Olive Oil  
Festival & Quality Contest
Silver Medal

(*results until April 2019)



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ULTRA PREMIUM  
EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
υψηλής ποιότητας, που παράγεται 
κατευθείαν από ελιές μαζεμένες  
με το χέρι και ελαιοποιείται εν ψυχρώ 
μόνο με μηχανικά μέσα.

Η περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες  
και βιταμίνη Ε το καθιστούν ένα 
ανεκτίμητο προϊόν.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ:
ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ | ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ ΣΕ ΚΟΥΤΙ

500ml 



0,22% ΟΞΥΤΗΤΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε

ΑΚΟΡΕΣΤΑ 
ΛΙΠΑΡΑ

ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ 
ΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Φρουτώδες, με πικάντικη γεύση,  
ελαφρύ κάψιμο και ήπια επίγευση

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Μονοποικιλιακό | Κορωνέικη (Μανιατάκι)

ULTRA PREMIUM  
EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 
ENK-EVOO-UP-BOT

ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ ΣΕ ΚΟΥΤΙ
ENK-EVOO-UP-BOT-BOX

50 ΗΜ. ΔΟΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:
ΓΕΡΑΚΙ - ΛΑΚΩΝΙΑ

ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ (ΒΑΜΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΝΗ 
ΦΙΑΛΗ), ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΨΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ.

ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ (ΒΑΜΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΝΗ 
ΦΙΑΛΗ), ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΨΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ.
ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ.

Ένα μονοποικιλιακό εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο, χαμηλής οξύτητας (0,22%)  
με τρείς ισχυρισμούς υγείας.
Παράγεται από διαλεχτές ελιές κορωνέικης ποικιλίας 
(υποείδος μανιατάκι) που προέρχονται από τον ελαιώνα μας.

Η συγκομιδή ξεκινάει στα μέσα Οκτωβρίου όταν ο καρπός 
είναι ακόμη πράσινος, προσφέροντας επίπεδα υψηλής 
ποιότητας, μοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, 
φρουτώδη αρώματα και πλούσια γεύση.



PREMIUM  
EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
υψηλής ποιότητας, που παράγεται 
κατευθείαν από ελιές μαζεμένες  
με το χέρι και ελαιοποιείται εν ψυχρώ 
μόνο με μηχανικά μέσα.

Η περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες  
και βιταμίνη Ε το καθιστούν ένα 
ανεκτίμητο προϊόν.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ:
ΔΟΧΕΙΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ

250ml | 500ml | 750ml | 1lt



PREMIUM  
EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

ΔΟΧΕΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ
ENK-EVOO-P-CYL250ML
ENK-EVOO-P-CYL500ML
ENK-EVOO-P-CYL750ML
ENK-EVOO-P-CYL1LT

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ.

0,35% ΟΞΥΤΗΤΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε

ΑΚΟΡΕΣΤΑ 
ΛΙΠΑΡΑ

ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ 
ΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Φρουτώδες, με πικάντικη γεύση,  
ελαφρύ κάψιμο και ήπια επίγευση

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Μονοποικιλιακό | Κορωνέικη (Μανιατάκι)

25-100 ΗΜ. ΔΟΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:
ΓΕΡΑΚΙ - ΛΑΚΩΝΙΑ

Ένα μονοποικιλιακό εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο, χαμηλής οξύτητας (0,35%)  
με τρείς ισχυρισμούς υγείας.
Παράγεται από διαλεχτές ελιές κορωνέικης ποικιλίας 
(υποείδος μανιατάκι) που προέρχονται από τον ελαιώνα μας.

Η συγκομιδή ξεκινάει στα μέσα Οκτωβρίου όταν ο καρπός 
είναι ακόμη πράσινος, προσφέροντας επίπεδα υψηλής 
ποιότητας, μοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, 
φρουτώδη αρώματα και πλούσια γεύση.



TRADITIONAL
EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
υψηλής ποιότητας, που παράγεται 
κατευθείαν από ελιές μαζεμένες  
με το χέρι και ελαιοποιείται εν ψυχρώ 
μόνο με μηχανικά μέσα.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ:
ΔΟΧΕΙΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ

250ml | 1lt | 5lt



TRADITIONAL
EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

ΔΟΧΕΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ
ENK-EVOO-T-REC5LT
ENK-EVOO-T-REC1LT
ENK-EVOO-T-CYL250ML

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ.

0,40% ΟΞΥΤΗΤΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Κορωνέικη + Μουρτολιά + Αθηνολιά + Ασπρολιά

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Φρουτώδες, με πικάντικη γεύση  
και ήπια επίγευση

Ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο,  
χαμηλής οξύτητας (0,40%).
Παράγεται από διαλεχτές ελιές κορωνέικης ποικιλίας 
(υποείδος μανιατάκι) που προέρχονται από τον ελαιώνα μας.

Η συγκομιδή ξεκινάει στα μέσα Οκτωβρίου όταν ο καρπός 
είναι ακόμη πράσινος, προσφέροντας επίπεδα υψηλής 
ποιότητας, μοναδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, 
φρουτώδη αρώματα και πλούσια γεύση.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:
ΓΕΡΑΚΙ - ΛΑΚΩΝΙΑ



MAKING THE WORLD
TASTE BETTER


