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MYST PRODUCT CATALOGUE

СТАНЕТЕ СЪТРУДНИК

Защо да изберете нашите продукти?
Визията на нашата компания кара нашите партньори да видят увеличение на
приходите си!
Създаването на продукти с уникална опаковка и отлично хранително качество е
рецептата за успех. Нашата работа не свършва веднага щом изпратим продуктите,
тя започва тогава!

Лукс за всеки
Въпреки че всеки продукт на MYST може лесно да бъде част от гама от луксозни
продукти, ние се стремим да създадем култура, която е по-малко елитна, но поотворена и достъпна за всички.

МЕСТА НА ПРОДАЖБА
Крайната ни цел не е просто да продаваме нашите продукти на места за продажба,
а да продаваме нашите продукти чрез местата за продажба. Начинът да постигнем
това е чрез задълбочаване и укрепване на връзката ни с тях.
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Limited
Edition
КОД : 1001010

Екстра върджин зехтин PURE

Limited
Edition

ОПИСАНИЕ : MYST® PURE съдържа 500 мл гръцки
екстра върджин зехтин от маслини, които се
отглеждат в историческите маслинови горички на
Олимп.
ТРАЙНОСТ :

18 месеца

Нето тегло

500мл
КОД : 1001060

MYST AEON Сребърна версия
ОПИСАНИЕ : Сребърната версия на нашия луксозен
калъф съдържа MYST® BIO и MYST® PURE.
Нето тегло

ТРАЙНОСТ :

18 месеца

Limited
Edition

2X
500мл

КОД : 1001020

Биологичен екстра
върджин зехтин BIO
ОПИСАНИЕ : Το MYST® BIO περιέχει 500 ml εκλεκτό
ελληνικό βιολογικό παρθένου ελαιόλαδο, που
καλλιεργείται οργανικά στους ιστορικούς ελαιώνες του
Ολύμπου.
ТРАЙНОСТ :

18 месеца

Limited
Edition

Нето тегло

500мл

КОД : 1001030

Екстра върджин зехтин с
24K злато GOLD

КОД : 1001070

MYST AEON Златна версия

ОПИСАНИЕ : MYST® GOLD, най-добрата категория
гръцки екстра върджин зехтин, съдържаща
24 каратово злато на люспи, се култивира в
историческите маслинови горички на Олимп и се
предлага в опаковка от 500 мл.
ТРАЙНОСТ :

PREMIUM SERIES

18 месеца

Нето тегло

500мл

ОПИСАНИЕ : Златната версия на нашата луксозна кутия
съдържа MYST® GOLD и MYST® BIO.
Нето тегло

ТРАЙНОСТ :

18 месеца

2X
500мл

MYST PRODUCT CATALOGUE

REGULAR SERIES
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КОД : 1001011

Екстра върджин зехтин EXTRA VIRGIN
ОПИСАНИЕ : MYST® EXTRA VIRGIN 500ml е
разработен да комбинира естествено качество и
хранителни характеристики в изключителна матово
бяла опаковка.
ТРАЙНОСТ :

18 месеца

Нето тегло

500мл

Въпреки че производството на този етап е
по-ниско, маслините придават по-плодова
и пикантна нотка на зехтина, като в същото
време допринасят за нашето здраве
чрез увеличаване на полифенолите и
антиоксидантите.

ОПИСАНИЕ : MYST® ORGANIC 500ml е разработен
да комбинира естествено качество и хранителни
характеристики в изключителна черна матова
опаковка.
ТРАЙНОСТ :

18 месеца

Нето тегло

500мл

КОД : 1001022

ОПИСАНИЕ : MYST® EXTRA VIRGIN 1000ml е
разработен да комбинира естествено качество и
хранителни характеристики в изключителна матово
бяла опаковка.

ОПИСАНИЕ : MYST® ORGANIC 1000ml е разработен
да комбинира естествено качество и хранителни
характеристики в изключителна черна матова
опаковка.

ТРАЙНОСТ :

Пътешествието на MYST® започва в края
на октомври, когато е идеалният сезон за
прибиране на реколтата. В зависимост от
желания ефект върху вкуса, маслините могат
да се берат по всяко време на периода на
зреене. Предпочитаме ранната реколта,
когато плодовете са още неузрели и зелени.

Био екстра върджин зехтин ORGANIC

КОД : 1001012

Екстра върджин зехтин EXTRA VIRGIN

ПРОЦЕСЪТ НА ПОЛУЧАВАНЕ
НА МАСЛИНОВО МАСЛО

КОД : 1001021

18 месеца

Нето тегло

1000мл

Био екстра върджин зехтин ORGANIC

ТРАЙНОСТ :

18 месеца

Нето тегло

1000мл

КОД : 1001015

КОД : 1001025

ОПИСАНИЕ : MYST® EXTRA VIRGIN 5000ml е
разработен да комбинира естествено качество и
хранителни характеристики в изключителна матово бяла
опаковка.

ОПИСАНИЕ : MYST® ORGANIC 500ml е разработен
да комбинира естествено качество и хранителни
характеристики в изключителна черна матова
опаковка.

Екстра върджин зехтин EXTRA VIRGIN

ТРАЙНОСТ :

18 месеца

Нето тегло

5000мл

Био екстра върджин зехтин ORGANIC

ТРАЙНОСТ :

18 месеца

Нето тегло

5000мл
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SELECTED OLIVES

КОД : 1001811

КОД : 1001812

ОПИСАНИЕ : Маслините Каламон имат черен и кафяв
цвят, елипсовидна форма и сладък вкус.

ОПИСАНИЕ : От векове зелените маслини на
Халкидики във формата на бадем се славят със
своята хрупкава плът и прекрасен вкус.

Каламон маслини без костилки

Маслини от Халкидики без костилки

Капацитет

ТРАЙНОСТ :

18 месеца

отцеден 300g
– Нето 500g

отцеден 300g
– Нето 500g

КОД : 1001802

ОПИСАНИЕ : Автентична гръцка рецепта от
известните маслини Каламон и изключително
качествен екстра върджин зехтин MYST.

ОПИСАНИЕ : Автентична гръцка рецепта от
известните маслини Халкидики и изключително
качествен екстра върджин зехтин MYST.

ТРАЙНОСТ :

ΟНашите маслини се берат ръчно в късна
есен и узряват естествено в морска сол в
продължение на 6 месеца, за да запазят
отличния си вкус и отличното си качество.
Напълно натурално без консерванти и
добавки.

18 месеца

КОД : 1001801

Разядка от маслини Каламон

М А С ЛИ Н И И РА З Я Д К И

Капацитет

ТРАЙНОСТ :

18 месеца

Капацитет

180g

Разядка от маслини Халкидики

ТРАЙНОСТ :

18 месеца

Капацитет

180g

MYST PRODUCT CATALOGUE

BARREL AGED
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КОД : 1001501

Отлежал балсамов оцет от ябълки
ОПИСАНИЕ : Тъмнокафявият цвят и силната миризма крият в него
нотки на ябълки и билки, както и характеристиките на финото дърво
от процеса на отлежаване. Произведение на изкуството, запазено в
продължение на десетилетия, което запечатва качеството и вкуса на
даден продукт.
ТРАЙНОСТ :

Три години

Нето тегло

250мл

КОД : 1001502

Отлежал ябълков оцет
ОПИСАНИЕ : Отлежава в дъбови бъчви за дългото време от 6-8 месеца,
където при вторична ферментация киселият вкус се намалява и се
развива палитрата от аромати, която стимулира всички сетива.

ТРАЙНОСТ :

ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА
БАЛСАМОВИЯ ОЦЕТ
След векове на традиционно предаване на рецептата
от уста на уста, един монах от манастир е първият
човек, които написва рецепта за това как се приготвя
„перфектен балсамов оцет от отлежал ябълков оцет“.
Неговият текст, написан много отдавна, ни учи, че
изборът на ябълки, качеството на бъчвите, перфектното
готвене и времето са основните съставки.

Три години

Нето тегло

250мл
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PREMIUM HONEY

КОД : 1001101

Биологичен горски мед
ОПИСАНИЕ : Това интензивно местообитание
произвежда тъмно оранжев мед с много силен
дървесен аромат.

ТРАЙНОСТ :

Три години

Капацитет

400g

КОД : 1001111

Мед от див бор
ОПИСАНИЕ : Деликатен мед с тъмно кехлибарен
цвят, подправки и дървесни нотки, той е идеален
за студени сосове, паста, диви гъби и качествени
сирена.
ТРАЙНОСТ :

Три години

Капацитет

400g

КОД : 1001121

Μέλι Αγριοθύμαρο

ИСТОРИЯТА НА ДИВИЯ МЕД
Нашият мед е много рядък и се добива
в девствени гори. Широкият диапазон
на планинската надморска височина
предлага богато разнообразие от различни
естествени растения в горски райони,
далеч от всяка човешка дейност. Основни
източници на нектар са растенията в района
като диви листа, дива мащерка, див риган,
дива малина, дъб, кестен, бор и различни
храсти.

ОПИСАНИЕ : Ярка и флорална, има сладък наситен
вкус с фини киселинни нюанси. Финесът й се
съчетава с пресни плодове и плодови салати и
рецепти с агнешко месо.
ТРАЙНОСТ :

Три години

Капацитет

400g

MYST PRODUCT CATALOGUE
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ORGANIC TEA

КОД : 1001901

КОД : 1001903

ОПИСАНИЕ : Чай от планината Олимп или по друг
начин “Нектарът на боговете”!

ОПИСАНИЕ : Открийте RELAX сместа “чай, който ще
стопли душата ви”.

Био микс от билки от Олимп | RELAX

Органичен чай от Олимп

ТРАЙНОСТ :

Три години

Капацитет

20g

Био микс от билки от Олимп | ETHEREAL
ОПИСАНИЕ : Сместа ETHEREAL е натурална билкова
смес без кофеин за диуретична детоксикация.

Нектарът на боговете
Нашите ботаници избират найздравословните и мощни билки от гръцката
земя. В MYST, ние задълбочено проучваме
нашите смеси. Балансираме вкуса и
оптималните ползи във всяка чаша. Всяка
смес е създадена с цел и страхотен вкус.

Три години

Капацитет

30g

КОД : 1001904

КОД : 1001902

ТРАЙНОСТ :

ТРАЙНОСТ :

Три години

Капацитет

30g

Био микс от билки от Олимп | RECOVER
ОПИСАНИЕ : нашата смес RECOVER ще подобри
здравето ви и ще улесни началото на деня ви.

ТРАЙНОСТ :

Три години

Капацитет

20g
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ORGANIC HERBS
КОД : 1001201

Биологична мащерка от Олимп
ОПИСАНИЕ : Мащерката е ароматна билка,
вечнозелено растение с лечебни, кулинарни и
хранителни ползи.
ТРАЙНОСТ :

Три години

Капацитет

30g

КОД : 1001211

Биологичен риган от Олимп
ОПИСАНИЕ : Риганът може да се използва в ястия,
съдържащи птиче месо, хляб, картофи, сирене фета,
салати, доматени сосове, баници, като може също да
се използва за мариноване на месо и риба.
ТРАЙНОСТ :

Три години

Капацитет

30g

Органичен Гърцки Сушен Розмарин
ОПИСАНИЕ : Розмаринът е една от основните
съставки на гръцката и средиземноморска кухня.

ЛЕГЕНДАРНИТЕ БИЛКИ НА ОЛИМП
Първите ни спомени са образите на
нашите баби и дядовци, които се връщат
от планината с вързопи билки на гърба.
Имаме дълга семейна традиция в
отглеждането, преработката и опаковането
на фини биологични билки. Нашите билки
са сертифицирани като биологични и
са произведени и събрани на ръка от
склоновете на Олимп.

Три години

Капацитет

30g

КОД : 1001231

Биологичен Гръцки Сушен Босилек
ОПИСАНИЕ : Босилекът е една от основните
съставки на гръцката и средиземноморска кухня.

ТРАЙНОСТ :

BBQ SPICE MIX RUB
ОПИСАНИЕ : MYST Barbecue Rub Spicy Mix е смес от
морска сол, червен пипер, люта чушка с аромат на пушек.
Съчетава се с пържено и печено телешко, свинско
и пилешко месо. Опитайте го и в маринати или като
подправка за пържени картофи.

ТРАЙНОСТ :

КОД : 1001221

ТРАЙНОСТ :

КОД : 1001241

Три години

Капацитет

30g

Две години

Капацитет

130g

MYST PRODUCT CATALOGUE
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SEA SALT BLOSSOM

КОД : 1001251

КОД : 1001253

ОПИСАНИЕ : Чисто, естествено цвете на солта, идеално
допълнение към вашите гастрономически творения.

ОПИСАНИЕ : Тази невероятна комбинация от морска
сол с добавка от сушени чушки, домати и маслини
Каламон се използва като завършваща сол или в края на
готвенето.

НАТУРАЛНО ЦВЕТЕ НА СОЛТА

ТРАЙНОСТ :

Три години

ЦВЕТЕ НА СОЛТА СРЕДИЗЕМНОМОРСКА

Капацитет

200g

Капацитет

200g

КОД : 1001254

ОПИСАНИЕ : Тази хрупкава сол с добавка на
естествени стърготини от кора на лимон съчетава
перфектно балансирания вкус със страхотен аромат.

ОПИСАНИЕ : Тази червеникава морска сол с добавка
на сушен лют червен пипер чили се използва като
завършваща сол или в края на готвенето.

ТРАЙНОСТ :

Нашето пътешествие започна със смесване
на ароматите на гръцките билки и зеленчуци
с изключителното цвете на солта, което се
събира от Алики Китрус в подножието на
Олимп.

Три години

КОД : 1001252

ЦВЕТЕ НА СОЛТА С ЛИМОН

FLEUR DE SEL

ТРАЙНОСТ :

Три години

ЦВЕТЕ НА СОЛТА С ЧИЛИ

Капацитет

200g

ТРАЙНОСТ :

Три години

Капацитет

200g
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GOURMET JAMS
КОД : 1001401

КОД : 1001431

ОПИСАНИЕ : Красивата златистокафява праскова

ОПИСАНИЕ : Много хора ще се съгласят, че на този

Конфитюр от праскови

Конфитюр от ягоди

е един от първите пратеници на пролетта. Сладък
и мек плод, идеален за приготвяне на конфитюр.
Изтънченият аромат на конфитюра от праскови често
се добавя към очарователни деликатеси, особено
такива, които съдържат шоколад.

ТРАЙНОСТ :

Две години

Капацитет

370g

Две години

Капацитет

370g

КОД : 1001441

ОПИСАНИЕ : Гръцката смокиня е вкусна, сочна и
сладка, и този плод се смята за истинската кралица
на Гърция. Гурме конфитюрът MYST от смокини е
истинско лакомство, в което се усеща дъхът на лятото
през цялата година.

ОПИСАНИЕ : Това характерно сладко се получава

ТРАЙНОСТ :

Тези плодови деликатеси заемат специално
място в сърцата ни. Но истината е, че
традиционно всеки от тях съдържа над 50%
добавена захар. Поради тази причина взехме
този популярен продукт с високо съдържание
на захар и създадохме един по-модерен,
вкусен и в същото време питателен продукт.
Увеличихме силата на плодовете и намалихме
съдържанието на захар с 33%.

ТРАЙНОСТ :

КОД : 1001411

Конфитюр от смокини

ПО-МАЛКО ЗАХАР
не по-малко вкусно

свят няма по-перфектен плод от вкусната червена
ягода. Гурме конфитюрът MYST от ягоди е изкушение
да го опитате върху филийка хляб. Съчетава се
перфектно с палачинки, сирене и сладкиши.

Две години

Сладко от домати

Капацитет

370g

КОД : 1001421

Две години

Капацитет

370g

Конфитюр от Портокалов

ОПИСАНИЕ : Киселият вкус и специалният аромат

правят този конфитюр перфектен. Той е идеално
допълнение към сладки специалитети, както и към
месни ястия.

Две години

ТРАЙНОСТ :

КОД : 1001451

Конфитюр от вишни

ТРАЙНОСТ :

само от домати от гръцката земя, които са подбрани в
точния момент, за да гарантират сладко-кисел вкус и
интензивен червен цвят.

ОПИСАНИЕ : Освен че е идеален за тарти или
да се хапва с класическия препечен хляб и масло,
това сладко може да бъде силно гастрономическо
изживяване, придружено от сини сирена.

Капацитет

370g

ТРАЙНОСТ :

Две години

Капацитет

370g

MYST PRODUCT CATALOGUE
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SPOON SWEET

КОД : 1001610

КОД : 1001630

ОПИСАНИЕ : Сладкото от дива вишна е вкусно, но и с
особено приятен сладко-кисел вкус. Сладкото напомня за
гръцката традиция и може да се използва като покритие за
пресни плодове, сладолед, кисело мляко и сирене, и може
да се пече и в бисквитки и сладкиши.

ОПИСАНИЕ : Сладкото от портокали е един от най-вълнуващите
ни вкусове. Едно от любимите на феновете на сладка, цитрусовите
му нотки допълват приятно вкуса на гръцкото кисело мляко.

Сладко от портокалова кора

Сладко от диви вишни

ТРАЙНОСТ :

Две години

Капацитет

260g

Капацитет

260g

КОД : 1001640

ОПИСАНИЕ : Друг уникален и класически избор:
сладкото от дюли е идеално за тези, които искат да
задоволят желанията си за вкуса на Гърция, без да се
задълбочават в неизвестното.

ОПИСАНИЕ : Сладкото от смокиня има вкус, който лесно се
разпознава, но предлага уникална текстура, характерна за
гръцките десертни сладка.

ТРАЙНОСТ :

Този традиционен десерт се приготвя от
натурални съставки. Нашите вишни се
сваряват бавно във вода и захар за 2-3 дни,
докато сиропът започне да постига перфектна
сладост и освободи всичките си аромати.
Произведежда се без изкуствени овкусители,
оцветители и консерванти. Тази автентична
местна рецептато се съчетава идеално с
ванилов сладолед или върху кисело мляко
като десерт.

Две години

КОД : 1001620

Сладко от дюли

ТАЙНАТА ЗАД НАШИТЕ СЛАДКА

ТРАЙНОСТ :

Две години

Сладко от смокини

Капацитет

260g

ТРАЙНОСТ :

Две години

Капацитет

260g
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КОД : 1001701

КОД : 1001721

ОПИСАНИЕ : Внимателният подбор на нивите от местните
производители в съчетание с идеалния микроклимат на
Гърция, осигуряват продукт, характеризиращ се със своите
специални вкусови качества и “богат” вкус.

ОПИСАНИЕ : Внимателният подбор на нивите от местните
производители в съчетание с идеалния микроклимат на
Гърция, осигуряват продукт, характеризиращ се със своите
специални вкусови качества и “богат” вкус.

Среден боб

ТРАЙНОСТ :

Фина леща

Две години

Капацитет

500g

ТРАЙНОСТ :

Две години

Капацитет

500g

КОД : 1001702

КОД : 1001722

ОПИСАНИЕ : Внимателният подбор на нивите от местните

ОПИСАНИЕ : Внимателният подбор на нивите от местните

Дребен боб

Едра леща

производители в съчетание с идеалния микроклимат на
Гърция, осигуряват продукт, характеризиращ се със своите
специални вкусови качества и “богат” вкус.

ТРАЙНОСТ :

Две години

производители в съчетание с идеалния микроклимат на
Гърция, осигуряват продукт, характеризиращ се със своите
специални вкусови качества и “богат” вкус.

Капацитет

500g

ТРАЙНОСТ :

Две години

Капацитет

500g

MYST PRODUCT CATALOGUE
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КОД : 1001711

Ориз Бонет
ОПИСАНИЕ : Дългозърнест ориз, който придобива златист
цвят от компонентите на външната си кора по време на
топлинната обработка, която след това се отстранява. Смята се
идеален за пилаф, защото остава зърнест.
ТРАЙНОСТ :

Две години

Капацитет

500g

КОД : 1001712

Ориз Каролина
ОПИСАНИЕ : Среднозърнест ориз с едри бели зърна и

наситен млечен цвят в центъра. Основното свойство на този
ориз е голямата му способност да абсорбира мазнините, като
същевременно отделя нишестето си, което го прави подходящ
за печени изделия и ризото.

ТРАЙНОСТ :

Две години

Капацитет

500g

КОД : 1001713

Кафяв ориз
ОПИСАНИЕ : Счита се, че кафявият ориз принадлежи към

GREEK RICE

категорията на пълнозърнестите продукти, богат е на фибри и се
препоръчва в контекста на здравословна и балансирана диета.
Изисква повече време за готвене в сравнение с другите видове
ориз.

ТРАЙНОСТ :

В MYST® търсихме да намерим перфектните
бобови култури и ориз. Нашата компания
натрупа знанията си, като се довери и
изпробва някои от най-богатите на вкус
бобови култури и ориз, пусна ги на пазара
и ги направи достъпни за кухните по целия
свят.

12 месеца

Капацитет

500g
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Свържете се с нас

Обадете ни се
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+30 694 0798 211
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