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The tear of olive©

the tear 
of olive

Σε ποικιλία συσκευασιών 

των 250ml, 500 ml, 750ml, 

1L, 3L, & 5L

Ένα κορυφαίο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, από την οικογένεια μας για την οικογένεια σας!!! 
Για πάνω από 50 χρόνια, η οικογένεια μας καλλιεργεί ελαιώνες στην Καλαμάτα. Μεγάλο μας προνόμιο, 
να έχουμε την δυνατότητα να μοιραστούμε αυτή την οικογενειακή μας κληρονομιά, από τους ελαιώνες μας 
κατευθείαν στο τραπέζι σας. Απολαύστε και εσείς αυτό το αρχαίο μοναδικό μυστικό της μεσογειακής διατροφής.



Η Greekonly.com δημιουργήθηκε με σκοπό τη γνωστοποίηση του ελαιολάδου μας, αρχικά στο στενό περιβάλλον 
μας, σε γνωστούς και φίλους και στη συνέχεια στο ευρύ κοινό. Θέλαμε να μοιραστούμε το βασικό συστατικό -και 
μυστικό για πολλούς- της μεσογειακής διατροφής, που την καθιστά Νο1 ανάμεσα στις υπόλοιπες σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια, είναι να αποκτήσει το μερίδιο του αγοραστικού κοινού που αναλογεί 
στην ποιότητα του, τόσο στην εγχώρια αγορά (Ελλάδα), όσο και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. 
Η επιλογή του ονόματος -greekonly- προήλθε, φυσικά, από την προέλευση όλων των εξαγωγικών προϊόντων μας,
τα οποία ¨γεννιούνται”, συσκευάζονται και τυποποιούνται εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

Η εταιρία μας
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Στην κέντρο ενός τριγώνου με πλούσια ιστορία αιώνων στην παραγωγή ελαιολάδου. Όλο το ελαιόλαδο 
μας παράγεται στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Εκεί σε μία περιοχή, που είναι από την 
αρχαιότητα γνωστή για την ποιότητα των ελιών και την καλλιέργεια του ελαιολάδου της, οι συγκυρίες 
μας έφεραν να είμαστε παρόν και να δραστηριοποιούμαστε. Αυτό το γεωγραφικό τρίγωνο με μακραίωνη 
ιστορία, οριοθετείται από τρείς τόπους μεγάλης ιστορικής σημασίας: την Καλαμάτα, την αρχαία Ολυμπία 
και την Επίδαυρο. Οι μοναδικές συνθήκες της περιοχής μας είναι οι πλέον κατάλληλες για την καλλιέργεια 
των ελαιόδεντρων. Γι’ αυτό και το ελαιόλαδό μας είναι κορυφαίας ποιότητας, με χαμηλή οξύτητα, με 
λαμπερό χρυσοπράσινο χρώμα, και πλούσιο σε αρώματα και διατροφικές αξίες. Η μικρή μας χώρα είναι 
μεγαλειώδης και περήφανη στα “εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα”.  Η παραγωγή της Ελλάδας ξεπερνά  
το 80% σε αυτήν την κορυφαία ποιοτική κατηγορία, την στιγμή που σε όλες τις άλλες μεσογειακές χώρες 
αυτό δεν ξεπερνά το 10%.  

Οι επιλεγμένοι ελαιώνες μας
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Οι πιστοποιήσεις που έχουμε λάβει από τους αρμόδιους φορείς, επισφραγίζουν τα όσα πρεσβεύουμε σαν 
εταιρία και μας δίνουν κίνητρο να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Σκοπός μας... να φτάνει στο τραπέζι σας ένα 
λάδι αρίστης ποιότητας αντάξιο της μεσογειακής διατροφής.
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THIS CERTIFIES THAT 

 
GEORGIOS GEORGANTZELIS CO. 

153, K. PALAMA STR. 
NIKAIA 18452 

GREECE 
 

has been duly registered, by Lehrman Beverage Law, PLLC (Food-Agent.com), 
with the U.S. Food and Drug Administration in compliance with 

The Bioterrorism Act of 2002 
The U.S. Federal Food, Drug & Cosmetic Act & 

The Food Safety Modernization Act 
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CERTIFICATE OF REGISTRATION 
2016 
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 This certificate is not issued by FDA or the U.S. Government.  It is issued by Food-Agent.com and Lehrman Beverage Law, PLLC.  
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