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Coș de Crăciun, 
cu 10 produse 
gourmet grecești 

• Ulei extravirgin măsline din Grecia (extras la rece din măsline varietatea Hondroelia-specifică 
regiunii Halkidiki), sticlă 500 ml, aciditate < 0,5, gust intens fructat (*se poate opta și pentru un ulei 
extravirgin din recoltă timpurie, aciditate 0.2, 500 ml, preţul coșului va crește cu 30 de lei);

• Măsline varietatea Hondroelia ușor uscate (stafidite) din Halkidiki, 100% naturale, păstrate în ulei 
de măsline, fără conservanţi sau coloranţi, măsline cărnoase, culese la maturitate, mediu sărate, cu 
un gust dulceag, o textură onctuoasă și o aromă complexă, care le fac foarte săţioase – greutate 
netă 330 g;

• Ceai de munte din Grecia 45 gr (planta de ceai de munte, Sideritis scardica, creste pe munti, la 
altitudini de peste 900 metri, fiind o plantă cu efect antiinflamator, antioxidant, recomandat in 
tratamentul răcelilor de sezon si al afectiunilor cailor respiratorii); ceai de munte bio la 45 g, de pe 
muntele Holomon, ambalat în pungi de hârtie cu casetă de vizitare sau alt tip de ceai grecesc 
(mentă creaţă-busuiocul cerbilor 20 g);

• Pastă măsline kalamon/măsline verzi, simple sau cu mântărci și roșii uscate/ardei copţi și roșii 
uscate, 130-200 g;

• Loukoumi cu miere din Rhodos, cu diverse arome 250-280 g – în funcţie de disponibilitatea la 
momentul comenzii;

• Halva cu tahini și portocale/fructe de pădure/espresso/fără zahăr, îndulcită cu stevia – 200 g –
produsă de Haitoglou, o companie cu traditie de la 1924, fiind in prezent cel mai mare procesator de 
susan din Europa, cu produse exportate în peste 50 de ţări din lume.;

• Măsline verzi fără sâmburi umplute cu cornișon/roșii uscate, la borcan de 350 g;
• Ardei cu feta, 210 g – ideal pentru aperitive (gust usor picant si dulce, potrivit pentru platouri de 

brânzeturi sau carne);
• Mix condimente din Creta-recipient 80-90 g (diverse sortimente pentru tzatziki/pentru 

spaghete/carne de pui/burger/cartofi etc);
• Gem de portocale produs de Haitoglou – greutate netă 370 g.

Pret total 260 lei

*Cosuletul si ambalajele (hârtie de mătase, lână de lemn, fundă) sunt incluse, pentru a compune un cadou 
delicios si deopotrivă elegant. Culoarea si forma cosuletului pot varia (alb/beige/roșu), in functie de 
disponibilitatea pe stoc la momentul comenzii.



Puteti opta și pentru coșuri de 
dimensiune medie, ovale sau rotunde, 
cu 7-8 produse incluse, cu preţ începând 
de la 220 lei (coș și ambalaje incluse). 



De asemenea, produsele pot fi ambalate festiv în 
coșuri mai mici sau într-o cutie de dimensiune 
medie, rezistentă la transport, cu preţuri de la 150 lei 
(aproximativ 6 produse). 



Suntem primul brand românesc de ulei grecesc și încurajăm
un stil de viață sănătos, în rândul clienților autohtoni.
Povestea Eliada a început în 2019 și se dezvoltă alături de
comunitatea clienților mulțumiți. Dincolo de procesul riguros
de selecție a furnizorilor greci și a produselor gourmet,
echipa noastră supraveghează în fiecare toamnă întreg
procesul de producție a uleiului de măsline (de la culesul
măslinelor, până la modul de prelucrare, depozitare și
îmbuteliere, inclusiv verificarea calității din punct de vedere
organoleptic, cât și asigurarea analizelor fizico-chimice).

Eliada este importator direct de produse grecești premium
(ulei extravirgin de măsline, delicatese derivate din măsline:
pastă de măsline, măsline cu un conținut redus de sare,
măsline gourmet umplute, ceaiuri și condimente și produse
de îngrijire, bazate pe proprietățile benefice ale uleiului de
măsline organic).

Slogan: Eliada, gusturi fine din Ellada!
Shop-ul online ELIADA: www.eliada.eu
Punct de lucru (shop): Calea Unirii, nr 50, parter, Craiova, Dolj

Cine suntem?



· ulei extravirgin de măsline, ulei extravirgin organic, ulei extravirgin agoureleo (din
recoltă timpurie sau early harvest)

· măsline atent selecționate, simple, cu ierburi sau umplute, unele fiind cu conținut redus
de sare (din Amfissa, dinHalkidiki, din Thassos, din regiunea Kalamata etc);

· specialități din măsline, cum ar fi, pastă de măsline negre sau verzi, îmbogățite cu
diverse ierburi și plante (oregano,mânătărci, roșii uscate, ardei copți);

· pastă de tahini (semințe de susan zdrobite), dulceață/gemuri de portocale, smochine;

· dulciuri specifice (halva cu miere/stevia și tahini, loukoumi cu migdale sau miere,
fursecuri-corăbioare cu migdale întregi);

· ceaiuri și condimente din Creta (ceai de munte-Sideritis scardica, mix de plante pentru
imunitate, busuiocul cerbilor etc), plante de ceai de pe muntele Holomon, mixuri de
condimente pentru tzatziki, musaca, casete tip cadou cu condimente etc;

· produse cosmetice din Grecia, PhysisCare-gama Olivka, dedicate femeilor, bazate pe
ingrediente naturale într-un procent foarte ridicat, ingredientul nelipsit fiind uleiul de
măsline extravirgin organic grecesc; fiind înregistrate în baza de date europeană CPNP
(Cosmetic Products Notification Portal).

În shopul Eliada veţi regăsi următoarele produse:



• Toți producătorii cu care colaborăm din zona
de Nord sau Sud a Greciei continentale, se
afla cel puțin la a treia generație ca
procesatori de ulei extravirgin, au grijă față
de produsul finit și îmbină măiestria unui
meșteșug străvechi cu standardele actuale
de siguranță alimentară;

• Fiecare producție anuală de ulei are un
buletin de analize, care certifică atât
aciditatea scăzută, cât și proprietățile fizico-
chimice (cum ar fi cantitatea de polifenoli,
precum oleocantal sau oleaceină, benefici
pentru sănătate);

• Toate tipurile de ulei de măsline
comercializate în shop sunt extravirgine,
extrase la rece, la temperatură sub 27◦ C, au
aciditate scăzută (sub 0,5), unele dintre
acestea având aciditatea chiar de 0,3 (cum ar
fi, uleiul Eliada SuperPremium 2021 –
momentan stocul este epuizat) sau aciditate
0,2 (Agoureleo 2021 și Argilos);

Cum ne diferenţiem:
• Ne numărăm printre puținele shopuri
specializate din România, care vă pot oferi
ulei extravirgin de măsline agoureleo din
recoltă timpurie, cu un conținut ridicat de
polifenoli, atât de importanți pentru sănătate
și tonus. Agoureleo (gr) este un ulei cu
proprietăți terapeutice, fiind extras din
măsline verzi-chiar în ziua recoltării; acestea
nu se pot culege decât manual de pe crengile
de măslin, ceea ce duce la păstrarea fructelor
în stare intactă, fără a fi atinse de procesul de
oxidare. Agoureleo este un ulei mai
concentrat din perspectiva nutrienților și cu
un gust mai intens, având în vedere că un
litru de ulei clasic se extrage din 4- 5 kg de
măsline, în funcție de recolta fiecărui an, în
timp ce un litru de agoureleo se extrage din
peste 10 kg demăsline;

• În anul 2020 am obținut prin unul dintre
producătorii noștri greci (MAKEDONIKI
ELAIOURGIA SA), medalie de aur la
concursul Οlympia Health & Nutrition
Awards 2020 din Atena (unde s-au jurizat
1088 de probe de ulei), cu un produs realizat
în exclusivitate pentru Eliada, produs care s-a
comercializat doar pe piața românească.

Câteva dintre produsele din oferta noastră le
regăsiți în prezentarea alăturată:



• Ulei de măsline de categorie superioară, obținut direct 
din măsline și exclusiv prin procedee mecanice, prin 
extracție la rece (<27◦C);

• Produs din măsline din varietatea Hondroelia, verzi;
• Măslinele sunt culese manual, înainte de coacere 

(măslinele verzi nu se pot scutura cu ajutorul utilajelor 
mecanice sau cu vibrații), iar uleiul este extras chiar în 
ziua recoltării;

• Gust puternic, cu accente de nucă verde și roșii uscate, cu 
o notă finală ușor picantă și amăruie;

Ulei extravirgin Eliada Agoureleo 2021 
– ulei extravirgin din recoltă timpurie

Uleiul este produs chiar în ziua recoltării, din 
măslinele verzi, necoapte, culese manual de pe 
crengile de măslin. Conținutul ridicat de clorofilă 
al măslinelor pârguite dă nuanța distinctivă de 
verde, diferită de cea a altor tipuri de ulei 
extravirgin care pot varia până la nuanțe de 
auriu strălucitor sau arămiu. 
În timp ce un litru de ulei clasic se extrage din 3-4 kg de
măsline coapte, 1 litru de Agoureleo (gr) se extrage din peste
10 kg de măsline verzi, având un gust mai intens si mai mulți
nutrienți.
În timp ce un litru de ulei clasic, extras din măsline coapte,
poate avea 180-200 mg polifenoli/litru, un litru de agoureleo
depășește 500 mg/litru și poate ajunge chiar peste 1500
mg/kg, în funcție de producția fiecărui an și de măiestria
tehnologului (spre exemplu, la producția lui 2019 am obținut
1368 mg/kg, vezi Galerie).





Cu miros asemănător roșiilor uscate la soare, gust puternic distinctiv 
de nucă verde și o notă finală ușor picantă și amăruie, uleiul 
agoureleo completează delicios reţetele de paste, legumele gătite la 
aburi, diverse salate și peștele proaspăt sau poate fi servit simplu, cu 
pâine caldă sau prăjită.

AGOURELEO HALKIDIKIS conţine o cantitate ridicată de
antioxidanţi, în special oleaceină și oleocantal, polifenoli cu rol
important în reducerea nivelului colesterolului, combaterea
inflamaţiilor, reglarea nivelului glicemiei și chiar a greutăţii
corporale.

Sugestii de servire:

Informații nutriționale / 100ml: Informații nutriționale / 100ml: Valoare
energetica – 825kcal/3404 kj, Proteine – 0g, Carbohidrați – 0g, Zahar –
0g, Grăsimi- 92g, din care grăsimi saturate – 12g, mononesaturate – 72g,
polinesaturate – 8g, Sare – 0mg, Colesterol – 0g.
Caracteristici la ambalare: Aciditate max. 0.21, K268 < 0.121, K232 <
1.674, D.K. – 0.002, peroxid < 20, Ceruri < 100 mg/kg meq (cf. Buletin
Analize 95011/08.11.2021).
Greutate netă: 500 ml. Ambalaje disponibile: canistră 500 ml, sticlă
premium 500 ml, pouch de 1,5 L.
Produs și îmbuteliat de Agriston Trade Single. E.P.E, 60th Km. Pal. Ethn.
Odou Kavalas – Thessalonikis, 64008, Paralia Ofriniou, Greece, EL 40-725,
pentru ELEOLADO SRL.



Ulei extravirgin 
Eliada Gold 2021

Ulei de măsline extravirgin de calitate superioară este obţinut exclusiv prin mijloace mecanice, direct din 
măsline indigene proaspăt recoltate din Halkidiki, aparţinând soiului “Hondroelia” – Denumire de 
Origine Protejată (D.O.P). 
• O atenţie deosebită se manifestă pe parcursul tuturor etapelor procesului de producţie, în scopul 

păstrării integrale a valorilor nutriţionale ale uleiului de măsline extravirgin. Presarea se face la rece 
(sub 27° C) chiar în ziua recoltării măslinelor ajunse la maturitate. 

• Gust echilibrat, mai puţin picant decât cel din recoltă timpurie (fiind extras din măsline coapte), ceea 
ce îl face mai versatil în folosirea lui la preparate crude sau gătite. Aciditate < 0.5, Ceruri < 100 mg/kg, 
peroxid<20.

Informaţii nutriţionale/ 100ml:
Val. energetică – 825kcal/3404kj, Proteine – 0g, Carbohidraţi – 0g, Zaharuri – 0g, Grăsimi – 92g, Saturate 
-13g, Mono-nesaturate 71g, Poli-nesaturate-8g, Colesterol- 0g, Fibre-0g, Sare-0g.

Produs și îmbuteliat de Agriston Trade Single, 64008 Paralia Ofriniou, Grecia, EL 40-725 pentru
ELEOLADO SRL, România, Craiova, Calea Unirii, nr. 21, bl. 21 ABC, www.eliada.eu; Certificat de analize
disponibil.



• Măsline negre tip prune, uscate la cuptor, ambalate în vacuum la 180 g.
• Măslinele negre întregi se culeg când sunt complet coapte, apoi sunt prelucrate în mod natural în

sare uscată si apoi uscate la cuptor.
• Sunt 100% naturale, fără aditivi, fără conservanţi. Au nivel redus de sare (0,5%), comparativ cu alte

produse similare.
• Măsline cărnoase, cu gust ușor acidulat și un aftertaste de migdale amare.
• Producătorul Family Farms P.C practică un sistem integrat de management agricol.

Ingrediente: măsline negre tip prune, ulei de floarea-soarelui, ulei de măsline. Valori nutriţionale/100
g: valoare energetică 197 kcal/824kj, grăsimi totale 12,1g din care saturate 2,3 g, carbohidraţi 19,9 g
din care zaharuri 3,2 g, proteine 2,1 g, sare 0,55 g. Se păstrează într-un loc răcoros și întunecat, iar
după deschidere se păstrează la frigider. Produs pentru Family Farms P.C, Chelmou, nr 29, Agios
Stefanos, 14565, Attiki, Grecia, tel: +302102202177.

Măsline negre tip prune, 
uscate la cuptor 
- cu conţinut redus de sare



Măsline stafidite din 
Halkidiki, 330 g

Măsline ușor uscate (stafidite) din Halkidiki, 100% naturale, păstrate în ulei de măsline, fără 
conservanți sau coloranți, cu un conținut redus de sare, comparativ cu produse similare.

Măslinele de Halkidiki sau Chondroelia (Hondroelia) sunt măsline cărnoase, foarte mari, culese 
la maturitate, iar în varianta stafidite natural (ușor uscate și apoi ținute în ulei de măsline), 
obțin un gust dulceag, o textură onctuoasă și o aromă complexă, care le fac foarte sățioase.

Ingrediente: măsline din Halkidiki, ulei extravirgin de măsline, sare. Informații nutriționale/100 
g: valoare energetică 242 kcal grăsimi totale 25,3 g, grăsimi saturate 3,5 g, colesterol 0 g, 
carbohidrați 1 g, fibre 1,5 g, sare 3 g.   



Pastă de măsline negre sau verzi de Amfissa, 200 g

Pastă de măsline negre. 
Ingrediente: măsline negre din Amfissa, ulei 
de măsline, sare, oțet. Greutate netă 200 g. 
Valori nutriționale pentru 100 g: 1200kj / 
360 kcal, grăsimi 8,9 g, din care saturate 1,1 
g, carbohidrați 1 g, din care zaharuri <0,3 g, 
proteine 1,5 g, sare 1,2 g. 

Măslinele folosite la acest produs sunt doar din 
recolta fermei de familie Paraskevas, situată în 
Amfissa, la poalele sitului arheologic din Delfi.
Producător: Ferma de familie Paraskevas Kyriakos 
(Παρασκευάς Κυριάκος), 12 Tzamala, Amfissa, 
Grecia, TK 331 00, Număr: +30 6947260108, 
https://paraskevasolives.com/

Pastă de măsline verzi, greutate netă 200 gr. Ingrediente: 
măsline verzi din Amfissa, ulei de măsline, sare, oregano, 
oțet. A se păstra într-un loc răcoros și uscat.
După deschidere, păstrați-l în frigider și consumați în 
termen de maxim 8-10 zile.
Valori nutriționale pentru 100 g: 706 kj/172 kcal, grăsimi 17 g 
din care saturate 5,7 g, carbohidrați 0,8 g, dintre care 
zaharuri g, fibre 2,6 g, proteine 1,2 g, sare 4 g.



Pastă de tahini 100% natural

Tahini, greutate netă 300 g. Ingrediente: 
100% semințe de susan zdrobite. Uleiul 
de deasupra borcanului este natural, 
tahini fiind un produs natural, extras doar 
din semințe, fără adaosuri sau aditivi. 
Agitați borcanul, înainte de folosire. 
Originea semințelor: non U.E. 

Informații nutriționale/100 g: valoare energetică 2783kJ / 673kcal, grăsimi 
60,3 g din care saturate 9,5 g, mononesaturate 23,7 g, polinesaturate 24,9 g, 
carbohidrați 3,6 g, din care zaharuri 1,4 g, fibre 7,8 g, proteine 25,3 g, sare 0 g. 
Poate conține urme de arahide sau alte nuci. Depozitare: într-un loc răcoros 
și uscat, până la data de expirare de pe ambalaj (05/04/2024). Produs în 
Grecia de Haitoglou Bros S.A, ΚΑLOCHORI 570 09, Salonic, ΤEL: +30 2310 
389700, FAX: +30 2310 751747. 



Halva cu tahini, 
îndulcită cu stevie
Pentru momente de răsfăț – halvaua cu tahini și stevie,
produsă de Haitoglou Bros poate fi o alternativă mai bună la
dulciurile clasice preparate cu zahăr (spre deosebire de
halvaua clasică, unde valoarea energetică este în medie de 560
kcal/100 g, cea îndulcită cu stevia are o valoare mai scăzută).
Haitoglou Family Foods, companie cu tradiție de la 1924 este
în prezent cel mai mare procesator de susan din Europa, cu
produse exportate în peste 50 de țări din lume.

Ingrediente: tahini (semințe de susan zdrobite, fibre
(polidextroză), îndulcitori (maltitol, izomalt, glicozide de
stevie), ulei de palmier, extract de Saponaria Officinalis
(săpunariță). Informații nutriționale/100 g: valoare energetică
1903kJ/ 462kcal, grăsimi 32,6 g, din care saturate 6,5 g,
mononesaturate 13,3 g, polinesaturate 11,5 g, carbohidrați
21,6 g, din care zaharuri 1,7 g, fibre 29,5 g, proteine 13,9 g,
sare 0 g. Poate conține urme de alune, nuci, fistic sau migdale.
Depozitare: într-un mediu răcoros și uscat, până la data de
expirare de pe ambalaj. Produs în Grecia de Haitoglou Bros
S.A, ΚΑLOCHORI 570 09, Salonic.



Crescut până la înălțimea de 1165 m, cules manual, uscat în mod natural. Încă din vremea lui
Hipocrat, părintele medicinei, ceaiul de munte din Grecia rămâne cea mai populară plantă
grecească, datorită proprietăților sale antioxidante

Companie cu mai mult de 30 de ani de experiență, Holomon Organic Herbs, cu o exploatație situată în mijlocul
naturii, pe muntele Holomon (munte din Halkidiki, cu o înălțime de 1165 m), cu o biodiversitate care a dus la
includerea acestui munte ca parte protejată din rețeaua Natura 2000.
Producătorul îmbină cunoștințele tradiționale și consultarea cu specialiști în botanică și agronomie, în vederea
păstrării echilibrului naturii.
La Eliada shop vă așteaptă acum o varietate de ceaiuri și plante aromatice, culese manual, precum ceai de
munte, mentă, oregano sau mixuri de plante cu proprietăți curative, certificate ca produse bio.
Ambalaje: 25 g sau 45 g. Greutate netă 25 sau 45 g, se pot face 25 sau 45 de cești de ceai.
Certificare agricultură bio, GR-BIO-05.
Produs și ambalat de Papakonstantinou S, PC 63100, Taxiarhis, Halkidiki, Grecia, tel +30 23710 94394.

Ceai de munte organic (Sideritis)



Vă așteptăm la Eliada shop, 
pentru a degusta produsele 

tradiționale grecești.

Date de contact:
Adresa de corespondență: Calea Unirii, nr 21, bl 21 ABC, sc 1, Craiova, Dolj, Romania
Punct de lucru (shop): Calea Unirii, nr 50, parter, Craiova, Dolj
CUI 41084270, J16/1398/08.05.2019
TELEFON: +40 731 32 22 97

http://www.eliada.eu/ , https://www.facebook.com/byEleolado
E-MAIL: office@eliada.eu
Nume firmă: Eleolado SRL; Denumire brand: ELIADA (marcă înregistrată la OSIM, sub nr
170058).
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