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Fine products from 
the Greek Land.

Εξαιρετικά
προϊόντα

από την Ελληνική γη.



The family of thw founder of the company has a long tradition in the field of olive and olive oil.
His grandfather with his large family in a mountain village in Achlades which is located in the area of of Keramia, Chania, 

Crete established an olive mill to run with his sons.
The next generation continued and expanded the company in Athens, with the trade in olive, olives and wine.

The third generation continues in Thessaloniki trying to keep the memory of the tradition and at the same time to follow 
the new needs and conditions of the modern times.

For this purpose, the company  “SUNNY OLIVES” was created, to deal with olives and olive oil, using 
the long experience of the family.

   Η οικογένεια του ιδρυτή της εταιρείας έχει μακρά παράδοση στο χώρο της ελιάς και του ελαιολάδου.
Ο παππούς του ζώντας με την μεγάλη οικογένεια του σε ένα ορεινό χωριό στις Αχλάδες Κεραμειών στα Χανιά 

της Κρήτης, έστησε ένα ελαιοτριβείο για να το δουλέψει με τους γιους του.
Η επόμενη γενιά συνέχισε και επεκτάθηκε στην Αθήνα με το εμπόριο ελαιολάδων, ελιών και κρασιού.
Η τρίτη γενιά συνεχίζει στην Θεσσαλονίκη προσπαθώντας να κρατήσει την μνήμη της παράδοσης και 

ταυτόχρονα να ακολουθήσει τις νέες ανάγκες και συνθήκες της σύγχρονης εποχής.
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η εταιρεία SUNNY OLIVES για να ασχοληθεί με το ελαιόλαδο και την ελιά, 

αξιοποιώντας έτσι την μακρά εμπειρία της οικογένειας.



     Επιλέγουμε άριστες πρώτες ύλες και ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες τυποποίησης , συσκευασίας και 
αποθήκευσης, έτσι ώστε να αναδεικνύεται η εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων μας.

 Για την διασφάλιση υψηλής ποιότητας και συνέπειας, η τυποποίηση των προϊόντων γίνεται σε σύγχρονες 
γραμμές παραγωγής, από το αρχικό ως το τελικό στάδιο.

     We choose the best raw materials and we follow the strictest standardization, packaging and storage proce-
dures so as to bring to prominence the quality of our products.

 To ensure the high quality and consistency, the standardization of our products is done in modern production 
lines from the first stage to the final one.



Ελαιόλαδο
- αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και 
παρθένα ελαιόλαδα.
Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία εξευγενισμού και έλαια που έχουν 
παραχθεί απευθείας από ελιές.
Τυποποιείται σε pet 1lit και σε tin 5lit. 
Επίσης σε γυάλινη συσκευασία 1lit.

Olive oil
- composed of re�ned olive oils and virgin olive oils.
Oil comprising exclusively oils that have undergone 
re�ning and oils obtained directly from olives.
The olive oil is standardized in pet 1lit and tin of 5lit.
Also it is in glass packaging of 1lit.

Πυρηνέλαιο
Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που 
προέρχονται από επεξεργασία πυρήνων ελιάς και 
ελαίων που παράγονται απευθείας από ελιές.
Τυποποιείται σε pet 1lit και σε tin 5lit.
Επίσης σε γυάλινη συσκευασία 1lit.

Olive - Pomace oil
Oil comprising exclusively oils obtained by processing 
olive pomace oil and oils obtained directly from olives.
The Olive Pomace - oil is standardized in pet 1lit
and tin of 5lit.
Also it is in glass packaging of 1lit.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας
από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους.
Τυποποιείται σε γυάλινη συσκευασία των 500ml.

Extra Virgin Olive Oil Organic
Superior category olive oil obtained directly from olives and
solely by mechanical means.
The Organic Extra Virgin Olive Oil is standardized in glass
packaging of 500ml.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας
από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους.
Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο SUNNY OLIVES
παράγεται από επιλεγμένες ελιές.
Το ελαιόλαδό μας τυποποιείται σε γυάλινες συσκευασίας
των 250ml, 500ml, 750ml, 1lit. 
Επίσης σε pet 1lit και σε tin 5lit.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα τυποποίησης και συσκευασίας
του ελαιολάδου σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας σας.

Products
Extra Virgin Olive Oil
Superior category olive oil obtained directly from olives and
solely by mechanical means.
The SUNNY OLIVES extra virgin olive oil is produced by
selective olives.
The olive oil is standardized in glass packaging of 250ml,
500ml, 750ml and 1lit. Also it is in pet 1lit and tin of 5lit.
There is also the possibility of standardizing and packaging
the olive oil according to your company’s needs.

Premium Extra Virgin
 Olive Oil
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    Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα ποιότητας για τη διασφάλιση των τροφίμων 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000, τηρώντας όλες τις επιμέρους διαδικασίες έτσι ώστε τα προϊόντα μας 

να είναι σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές τις οποίες έχει θέσει η εταιρεία.
Επίσης συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση,

χημικό εργαστήριο.

    Our company has installed and applied a quality system to ensure our food line, according to the International 
Model ISO 22000, following every particular procedure so that our products are in accordance with the high 

specifications our company has set.
 We also co-operate with a chemistry lab, recognized by the Greek State and the European Union.

ISO 22000

BUREAU VERITAS
Certi�cation



    Κύριο συστατικό της Μεσογειακής διατροφής, το ελαιόλαδο περιγράφεται σαν “Μεγάλος Θεραπευτής” από τον 
Ιπποκράτη και σαν “Υγρό Χρυσάφι” από τον Όμηρο.

H μεσογειακή διατροφή θεωρείται από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ως πρότυπο υγιεινής διατροφής, λόγω της 
πρόληψης και αντιμετώπισης διαφόρων παθήσεων, αλλά και λόγω της μακροζωίας των πληθυσμών που την 

καταναλώνουν. Πυρήνας της διατροφής αυτής, είναι το ελαιόλαδο.
Το ελαιόλαδο περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά, ένα ευεργετικό είδος λιπαρών που μπορεί  να μειώσει  τον κίνδυνο εμφάνισης 

καρδιακών παθήσεων. Επίσης περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες  έχουν αντικαρκινική δράση. 
Η χρήση του σαν καλλυντικό επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στο δέρμα, καθώς ενυδατώνει 

σε βάθος και μαλακώνει το δέρμα.
Η θετική επίδραση της χρήσης του ελαιολάδου αντικατοπτρίζεται στην υγεία των Μεσογειακών λαών, ανάμεσα στους 

οποίους είναι και οι Έλληνες,  οι οποίοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ελαιόλαδου από κάθε άλλο λαό.

The main ingredient of the Mediterranean Nutrition the olive oil is described as the “Great Healer”
 by Hippocrates and as “Liquid Gold” by Homer.

 The Mediterranean Nutrition is considered as the model of healthy nutrition, by the Global Scientific Community as it 
prevents and deals with different diseases, but also because of the longevity of the populations that consume it. 

The core of this nutrition is olive oil.
The olive oil has monosaturated fat, a good kind of fat that can decrease the danger of heart diseases. It also has 

antioxidizing substances, which can act against cancer.
Its use in cosmetics brings beneficial results to the skin, as it hydrates deeply and softens the skin.

 The positive effect of using olive oil is shown on the health of the Mediterranean popular among which there are the Greeks, 
who are the biggest olive oil consumers than any other race.
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