SINCE 1961

EΛΑΙΩΝΑΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

λάδι από τη γη µας

DANAE BOTTLE / ΦΙΑΛΗ

DORICA BOTTLE / ΦΙΑΛΗ

MARASCA BOTTLE / ΦΙΑΛΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ / ΤINS

PET BOTTLE / ΦΙΑΛΗ

ΑΠΟ TO 1961

Η εταιρεία Ανδρουλάκη είναι µία οικογενειακή επιχείρηση µε έδρα τον Πύργο
Μονοφατσίου Κρήτης. Ιδρύθηκε το 1961 από τον Παύλο Ανδρουλάκη και έχει
καταφέρει να πρωτοπορεί στην τυποποίηση και στην εξαγωγή κρητικού
ελαιολάδου.

EΛΑΙΩΝΑΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

λάδι από τη γη µας

Βρίσκεται αυτή τη στιγµή µεταξύ των µεγαλύτερων επιχειρήσεων σε ολόκληρη
την Ελλάδα στον τοµέα της παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται και
σε άλλες δραστηριότητες που αφορούν την οικονοµική ανάπτυξη της Κρήτης.
Η εταιρεία Ανδρουλάκη έχει µία υπερσύγχρονη µονάδα τυποποίησης ελαιολάδου
και προσφέρει ελαιόλαδα ανώτερης ποιότητας, που συνοδεύονται από τις
απαραίτητες πιστοποιήσεις και αναλύσεις, ώστε να ανταποκρίνονται ακόµα
και στις πιο υψηλές απαιτήσεις.

Androulakis company, a family-owned company, has its headquarters at Pyrgos
of Monophatsi Crete. It was founded by Pavlos Androulakis in 1961 and has
pioneered in the standardization and the export of Cretan olive oil.
While expanding with gigantic steps and outlining accelerative speed and
dynamic presence in a sensitive and vital field for the economic development
of Crete.
Androulakis company has a state-of-the-art olive-oil processing factory, as a
result, is commited to offer superior quality olive oil to consumers all over the
world. The company applies a quality management system according to
ISO 22000:2005 and working under the most recent EU regulations concerning
the products.

ISO 22000:2005 HACCP

Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε µηχανικές µεθόδους.
Superior category olive oil obtained directly from olives and solely by mechanical means.

Ποικιλία / Sort of Olives
Κορωνέικη / Koroneiki

Συστατικά / Ingredients

100% Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
100% Extra Virgin Olive Oil

Οξύτητα / Acidity
max 0.29% < 0.8

Τιμή υπεροξειδίου /
Peroxide Value
≤ 20meq

Υπεριώδη απορρόφηση /
Ultra Violet absorption

K232 max 2.50
K270 max 0.22
ΔΚ max - 0.01
Waxes ≤ 200mg/lt

Συσκευασίες / Packaging
Marasca φιάλη / bottle:

Διατροφική δήλωση
Nutrition declaration

Danae φιάλη / bottle:

Ενέργεια/Energy

Dorica φιάλη / bottle:

Λιπαρά/Fats
εκ των οποίων/of which
Κορεσµένα/Saturates
Μονοακόρεστα/Monounsaturates
Πολυακόρεστα/Polyunsaturates
Υδατάνθρακες/Carbohydrate

60 ml - 100ml - 250ml - 500ml - 750ml - 1lt
60 ml - 100ml - 250ml - 500ml - 750ml - 1lt
60ml - 100ml - 250ml - 500ml - 750ml - 1lt

New Verdi φιάλη / bottle:
250ml - 500ml - 750ml - 1lt

Μεταλλικά δοχεία / Τins:

60ml - 100ml - 250ml - 500ml 750ml - 1lt - 3lt - 4lt - 5lt
60ml - 100ml - 250ml 500ml - 750ml - 1lt

Pet φιάλη / Pet bottle:
250ml - 500ml - 1lt-2lt-5lt

3389.2kJ/

824.4kcal

91.6g
12.8g
70.5g
8.2g
0g

Σάκχαρα/Sugars

0g

Πρωτεΐνες/Proteins

0g

Αλάτι/Salt

0g

Mε βάση τη δίαιτα 2000 θερµίδων, που αντιστοιχούν στις µέσες ηµερήσιες ανάγκες ενός ενήλικα (*GDA)
*GDA (Guideline Daily Amount) - Percent daily values are based on a 2000 calories diet
Διατηρείται σε µέρος δροσερό και σκιερό Please store in a cool and dark place

ανά 100ml
per 100ml
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