Ελαιόλαδo – Σαπούνια
Olive oil – Soaps

Η ΑΒΕΑ ιδρύθηκε το 1889 και είναι η
αρχαιότερη ελαιουργική βιομηχανία στην
Ελλάδα, ενώ καταλαμβάνει την 24η θέση
στη λίστα των αρχαιότερων βιομηχανιών της
χώρας. Οπουδήποτε κι αν βρισκόσαστε στον
κόσμο μόνο με λίγες σταγόνες Kρητικού
Eλαιολάδου, η ΑΒΕΑ σας φέρνει μια γεύση
του τρόπου ζωής της Κρήτης στο σπίτι σας.
Αυτού του τρόπου ζωής που κληρονομήθηκε
από το Μινωικό Πολιτισμό και έγινε
συνώνυμο της Κρητικής διατροφής.
Το Κρητικό ελαιόλαδο της ΑΒΕΑ
διακρίνεται για τα άριστα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά του. Η απαράμιλλη γεύση
και το εξαιρετικό άρωμά του οφείλονται στο
κρητικό έδαφος, στις ποικιλίες της ελιάς,
στην υψηλή ηλιοφάνεια και το ξηρό κλίμα
που επικρατεί στο νησί.

ABEA was founded in 1889 and is the oldest
olive oil industry in Greece, while it holds the
24th place in the list of the oldest companies
in the country.
Wherever you are in the world, all it takes is a
few drops of our Cretan Olive Oil from ABEA
to bring a taste of Cretan life into your home.
The Cretan way of life was inherited from the
ancient Minoan civilization and became a
synonym of Cretan diet.
The Cretan Olive Oil of ABEA has excellent
organoleptic characteristics. Its unparalleled
flavor and exceptional aroma certainly owe
themselves to the properties of Cretan soil,
the indigenous olive varieties, the high level of
sunshine and the dry climate which prevails
in most areas of the island.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Extra virgin olive oil

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
ΑΒΕΑ προέρχεται αποκλειστικά από
επιλεγμένους ελαιώνες της Κρήτης.
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Βιολογικής καλλιέργειας, με
ξεχωριστό άρωμα και γλυκιά αρχική
και ελαφρώς πικάντικη αργότερα
γεμάτη γεύση.
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Κολυμβαρίου, με ξεχωριστό άρωμα
και γεμάτη φρουτώδη γεύση,
χαρακτηριστική των ελαιοκάρπων
της περιοχής.
Μονοποικιλιακό εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο Κορωνέικης
ποικιλίας, με έντονη την παρουσία
του φρουτώδους της ελιάς και
ελαφρώς γλυκιά γεύση.
Μονοποικιλιακό εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο Τσουνάτης
ποικιλίας, με έντονη και ελαφρώς
πικάντικη γεύση.
The ABEA extra virgin olive oil is
derived exclusively from selected
olive groves of Crete.
Extra virgin Organic olive oil, with
a distinctive aroma and full taste;
sweet at first and later slightly
spicy.
Extra virgin olive oil Kolymvari,
with a distinctive aroma and a full
fruity taste thanks to the characteristics of the olives of the region.
Monovarietal extra virgin olive oil
of the Koroneiki variety, with a
strong presence of the olive fruitiness and a slightly sweet taste.
Monovarietal extra virgin olive oil
of the Tsounati variety, with an
intense and slightly spicy flavor.

Βιολογικό
Organic
250 ml, 500 ml, 750 ml

Τσουνάτη ποικιλία
Tsounati variety
250 ml, 500 ml, 1 lt

ΠΟΠ Κολυμβάρι
PDO Kolymvari
250 ml, 500 ml, 1 lt

Κορωνέικη ποικιλία
Koroneiki variety
250 ml, 500 ml, 1 lt

ΠΓΕ Χανιά Κρήτης –
μπουκάλι Marasca
250 ml, 500 ml, 750
ml, πλαστικό μπουκάλι
1 lt, 2 lt, μεταλλικό
δοχείο 5 lt, ασκός 5 lt,
10 lt, 20 lt
PGI Chania Kritis –
Marasca bottle 250 ml,
500 ml, 750 ml,
pet 1 lt, 2 lt, tin 5 lt, bagin-box 5 lt, 10 lt, 20 lt

ελαιόλαδο / Olive oil
Το ελαιόλαδο «Κλασικό» έχει
ταυτόχρονα την γεύση του ώριμου
και άγουρου φρούτου της ελιάς με ένα
μικρό πικάντικο τόνο. Είναι τέλειο
ως dressing και άριστο για μαγείρεμα.
Το ελαιόλαδο «Ραφινέ» έχει απαλή
γεύση και ουδέτ ερο άρωμα και είναι
ιδανικό για χρήσεις ζαχαροπλαστικής.
“Classic” olive oil has both a
mature and green fruitiness
with a slight piquant note. It is
perfectly used as a dressing and
it is excellent for cooking as well.
“Refined” olive oil has smooth
taste and neutral aroma and it is
ideal for confectionery.
Κλασικό – πλαστικό μπουκάλι 1 lt, 2 lt,
μεταλλικό δοχείο 5 lt, ασκός 5 lt, 10 lt, 20 lt
Classic – pet 1 lt, 2 lt, tin 5 lt, bag-in-box 5 lt, 10 lt, 20 lt

Ραφινέ – πλαστικό μπουκάλι 1 lt
Refined – pet 1 lt

Πυρnνέλαιο / Olive pomace oil
Το πυρηνέλαιο «Λιοκάρπι» είναι
το ιδανικό λάδι για τη μαγειρική, τα
τηγανητά, τη ζαχαροπλαστική και την
αρτοποιία. Παράγεται από την καρδιά
του καρπού του ελαιόδεντρου και οι
ιδιότητες του χαρακτηρίζονται αρκετά
όμοιες με εκείνες του ελαιολάδου.
Olive pomace oil «Liokarpi» is the
ideal olive oil for cooking, frying,
confectionery and bakery. It is
produced from the heart of olive tree
and its characteristics are similar to
the olive oil.

Πυρηνέλαιο
πλαστικό μπουκάλι
1 lt, 2 lt, 10 lt
μεταλλικό δοχείο 5 lt
ασκός 5 l,t 10 lt, 20 lt
Pomace olive oil
pet 1 lt, 2 lt, 10 lt, tin 5 lt
bag-in-box 5 lt, 10 lt, 20 lt

oliva Σαπούνια / Soaps
Κάθε προϊόν OLIVA
απλώς δανείζεται λίγα
από τα πολύτιμα μυστικά
της φύσης. Ελαιόλαδο,
για τα πλούσια μέταλλα,
αμινοξέα και τις βιταμίνες
(Β6, Α, Ε, Κ), που θρέφουν
το δέρμα και τα μαλλιά.
Λεβάντα, για τις πολύτιμες
καταπραϋντικές και
αντισηπτικές της ιδιότητες.
Πορτοκάλι, για τη βιταμίνη C,
Α και τα αντιοξειδωτικά που
αναζωογονούν το δέρμα.
Μέλι, για τη βιταμίνη Ε
και D, την αντιμικροβιακή
δράση του και για βαθιά
ενυδάτωση των μαλλιών.
Όλα τα προϊόντα OLIVA
είναι βιοδιασπώμενα, με
υποαλλεργική σύνθεση, η
οποία δεν επηρεάζει το ρΗ
του σώματος.
OLIVA ... γιατί η φύση
γνωρίζει.
Each OLIVA product
captures a few of the
hidden secrets of nature.
Olive oil, as it is a pure
source of vitamins (B6,
A, E, K), minerals and
aminoacids, which all
nourish the skin and
the hair. Lavender, for
its valuable soothing
and antiseptic qualities.
Orange, for vitamin C, A
and antioxidants that
rejuvenate the skin. Honey,
for vitamin E and D, deep
hydration of the hair and
its antimicrobial action.
All OLIVA products
are biodegradable, with
hypoallergenic synthesis,
which does not affect the
ph of the body.
Oliva... nature at its best.

Ξενοδοxειακή σειρά / Hotel Amenities

Αφρόλουτρο
Κρέμα σώματος
Σαπούνι ελαιόλαδο λεβάντα / πορτοκάλι ελαιόλαδο - πορτοκάλι ελαιόλαδο - πορτοκάλι
Shower gel olive oil - Body lotion olive oil Soap olive oil orange 35 ml
orange 35 ml
lavender / orange 25 g

Σαμπουάν
ελαιόλαδο - μέλι
Shampoo olive oil honey 35 ml

Κρέμα μαλλιών
ελαιόλαδο - μέλι
Conditioner olive oil honey 35 ml

Καταναλωτική σειρά / Consumer products

Λευκό σαπούνι
ελαιόλαδο - πορτοκάλι
White soap olive oil orange 125 g

Λευκό σαπούνι
ελαιόλαδο - λεβάντα
White soap olive oil lavender 125 g

Κρεμοσάπουνο
ελαιόλαδο - λεβάντα
Hand wash soap olive
oil - lavender 300 ml

Πράσινο σαπούνι
ελαιολάδου / Green
olive soap 125 g

Αφρόλουτρο
ελαιόλαδο - πορτοκάλι
Shower gel olive oil orange 300 ml

Πράσινο σαπούνι ελαιολάδου
με κουκούτσι ελιάς και μέλι
Green olive soap with olive
seeds and honey 125 g

Κρέμα σώματος
ελαιόλαδο - πορτοκάλι
Body lotion olive oil orange 300 ml

Πράσινο σαπούνι ελαιολάδου / μέλι
Green olive soap / honey 125 g

Σαμπουάν
ελαιόλαδο - μέλι
Shampoo olive oil honey 300 ml

Κρέμα μαλλιών
ελαιόλαδο - μέλι
Conditioner olive oil honey 300 ml
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