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Η εταιρεία MYST® σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε με
βάση την επιλεκτικότητα, την ποιότητα και τον μοντέρνο
σχεδιασμό.
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ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Γιατι να επιλέξετε τα προϊόντα μας;
Το όραμα της εταιρείας μας, κάνει τους συνεργάτες μας να βλέπουν αύξηση των
εσόδων τους!
Η δημιουργία προϊόντων με μοναδική συσκευασία και εξαιρετική διατροφική ποιότητα
είναι η συνταγή επιτυχίας. Το έργο μας δεν τελειώνει μόλις στείλουμε τα προϊόντα,
ξεκινάει!

Πολυτέλεια για όλους
Παρόλο που κάθε προϊόν MYST μπορεί εύκολα να αποτελεί μέρος μιας γκάμας
προϊόντων πολυτελείας, στοχεύουμε στη δημιουργία μιας κουλτούρας που είναι
λιγότερο ελίτ αλλά πιο ανοικτή και προσιτή πρός όλους.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
Ο τελικός μας στόχος δεν είναι να πουλάμε απλώς τα προϊόντα μας σε σημεία πώλησης,
αλλά να πωλούνται τα προϊόντα μας μέσω των σημείων πώλησης. Ο τρόπος για να
πετύχει αυτό είναι με την εμβάθυνση και την ενίσχυση της σχέσης μας μαζί τους.
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Limited
Edition
ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001010

MYST PURE

Limited
Edition

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το MYST® PURE περιέχει 500 ml
εξαιρετικό ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο, που
καλλιεργείται στους ιστορικούς ελαιώνες του
Ολύμπου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

18 ΜΗΝΕΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

500ml
ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001060

MYST AEON Ασημένια Έκδοση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Η ασημένια έκδοση της πολυτελής κασετίνας
μας περιέχει το MYST® BIO και το MYST® PURE.
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

18 ΜΗΝΕΣ

Limited
Edition

2X
500ml

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001020

MYST BIO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το MYST® BIO περιέχει 500 ml
εκλεκτό ελληνικό βιολογικό παρθένου ελαιόλαδο, που
καλλιεργείται οργανικά στους ιστορικούς ελαιώνες του
Ολύμπου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

18 ΜΗΝΕΣ

500ml

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001030

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001070

MYST GOLD

MYST AEON Χρυσή Έκδοση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : MYST® GOLD η καλύτερη κατηγορία
ενός ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που
περιέχει νιφάδες 24 καρατίων, καλλιεργείται στους
ιστορικούς ελαιώνες του Ολύμπου και έρχεται σε
συσκευασία 500 ml.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

PREMIUM SERIES

Limited
Edition

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

18 ΜΗΝΕΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

500ml

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Η χρυσή έκδοση της πολυτελής κασετίνας
μας περιέχει το MYST® GOLD και το MYST® BIO.
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

18 ΜΗΝΕΣ

2X
500ml
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REGULAR SERIES
ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001011

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το MYST® EXTRA VIRGIN 500ml
σχεδιάστηκε για να ενώσει την φυσική ποιότητα και τα
διατροφικά χαρακτηριστικά σε μια εξαιρετική λευκή ματ
συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : The MYST ORGANIC 500ml package
unite outstanding natural quality and amazing mat black
design.

MYST EXTRA VIRGIN

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

18 ΜΗΝΕΣ

MYST ORGANIC

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

18 ΜΗΝΕΣ

500ml

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

500ml

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001012

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001022

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το MYST® EXTRA VIRGIN 1000ml
σχεδιάστηκε για να ενώσει την φυσική ποιότητα και τα
διατροφικά χαρακτηριστικά σε μια εξαιρετική λευκή ματ
συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : The MYST ORGANIC 1000ml package
unite outstanding natural quality and amazing mat black
design.

MYST EXTRA VIRGIN

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

18 ΜΗΝΕΣ

MYST ORGANIC

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

18 ΜΗΝΕΣ

1000ml

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

1000ml

Η ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Το ταξίδι του MYST® ξεκινά στα τέλη
Οκτωβρίου, η οποία είναι η ιδανική περίοδος
συγκομιδής. Ανάλογα με το επιθυμητό
αποτέλεσμα στη γεύση, οι ελιές μπορούν να
συλλεχθούν σε οποιοδήποτε σημείο κατά
τη διάρκεια της περιόδου ωριμάνσεως.
Προτιμούμε την πρώιμη συγκομιδή όταν ο
καρπός είναι ακόμα άγουρος και πράσινος.
Παρόλο που η παραγωγή είναι χαμηλότερη σε
αυτό το στάδιο, οι ελιές προσδίδουν μια πιο
φρουτώδη και πικάντικη νότα στο ελαιόλαδο,
ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην υγεία μας
με την αύξηση των πολυφαινολών και των
αντιοξειδωτικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001015

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001025

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το MYST® EXTRA VIRGIN 5000ml
σχεδιάστηκε για να ενώσει την φυσική ποιότητα και τα
διατροφικά χαρακτηριστικά σε μια εξαιρετική λευκή ματ
συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : The MYST ORGANIC 5000ml package
unite outstanding natural quality and amazing mat black
design.

MYST EXTRA VIRGIN

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

18 ΜΗΝΕΣ

MYST ORGANIC

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

5000ml

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

18 ΜΗΝΕΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

5000ml
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SELECTED OLIVES

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001811

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001812

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Οι ελιές Καλαμών έχουν μαύρο και καφέ
χρώμα, ελλειπτικό σχήμα και γλυκιά γεύση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Εδώ και αιώνες οι πράσινες ελιές της
Χαλκιδικής σε σχήμα αμυγδάλου φημίζονται για την
τραγανή σάρκα και την υπέροχη γεύση τους.

Ελιές Καλαμών Εκπυρηνωμένες

Ελιές Χαλκιδικής Εκπυρηνωμένες

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

18 ΜΗΝΕΣ

ΣΤΡ. 280g
ΚΑΘ. 480g

ΣΤΡ. 280g
ΚΑΘ. 480g

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001802

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Μια αυθεντική ελληνική συνταγή από τις
περίφημες ελιές Καλαμών και εξαιρετικής ποιότητας
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο MYST.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Μια αυθεντική ελληνική συνταγή από τις
περίφημες ελιές Χαλκιδικής και εξαιρετικής ποιότητας
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο MYST.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

Οι ελιές μας συλλέγονται με το χέρι αργά
το φθινόπωρο και ωριμάζονται φυσικά με
θαλασσινό αλάτι για 6 μήνες για να διατηρήσουν
την εξαιρετική γεύση και την εξαιρετική τους
ποιότητα. Όλα φυσικά χωρίς συντηρητικά ή
πρόσθετα.

18 ΜΗΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001801

Άλειμμα από Ελιές Καλαμών

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΛΙΕΣ & ΠΑΣΤΕΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

12 ΜΗΝΕΣ

Άλειμμα από Ελιές ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

180g

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

12 ΜΗΝΕΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

180g
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001501

Παλαιωμένο Βαλσάμικο Ξύδι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το σκούρο καφέ χρώμα, η έντονη μυρωδιά, κρύβει μέσα του
νότες μήλων και μυρωδικών καθώς και χαρακτηριστικά λεπτού ξύλου απο
την παλαιώση. Ένα έργο τέχνης, που διατηρείται εδώ και δεκαετίες, το οποίο
σφραγίζει την ποιότητα και τη γεύση ενός προϊόντος.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

250ml

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001502

Παλαιωμένο Μηλόξιδο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Παλαίωση σε δρύινα βαρέλια για μεγάλο χρονικό διάστημα
6 - 8 μήνες όπου με δευτερεύουσες ζυμώσεις μειώνεται η ξινή γεύση και
αναπτύσσεται μια παλέτα αρωμάτων που ανεβάζει όλες τις αισθήσεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

ΤΟ ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
Μετά από αιώνες μιας προφορικής παράδοσης, ένας
μοναχός από ένα μοναστήρι ήταν από τους πρώτους
που έγραψαν μια συνταγή για πως θα κάνουν το «τέλειο
βαλσάμικο απο παλαιωμένο μηλόξιδο». Το κείμενό
του, γράφτηκε πριν από πολύ καιρό, μας διδάσκει ότι η
επιλογή των μήλων, η ποιότητα των βαρελιών, το τέλειο
μαγείρεμα και ο χρόνος είναι τα βασικά συστατικά.

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

250ml
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PREMIUM HONEY

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001101

Βιολογικό Μέλι Δάσους
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Αυτός ο έντονος βιότοπος παράγει ένα
μέλι σκούρο πορτοκαλί χρώμα με ένα πολύ έντονο
ξυλώδες άρωμα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

400g

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001111

Μέλι Άγριου Πεύκου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ένα ντελικάτο μέλι σε σκούρο
κεχριμπαρένιο χρώμα, καρυκεύματα και ξύλινες
νότες, είναι ιδανικό με κρύες σάλτσες, ζυμαρικά, άγρια
μανιτάρια και ποιοτικά τυριά.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

400g

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001121

Μέλι Αγριοθύμαρο

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Το μέλι μας είναι πολύ σπάνιο, η συγκομιδή του
γίνεται σε παρθένα δάση. Το ευρύ φάσμα του
ορεινού υψομέτρου προσφέρει μια πλούσια
ποικιλομορφία από μια πληθώρα φυσικών
φυτών σε δασικές τοποθεσίες μακριά από
οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι
κύριες πηγές του νέκταρ είναι τα φυτά της
περιοχής όπως τα άγρια φύλλα, άγριο θυμάρι,
άγρια ρίγανη, άγριο βατόμουρο, βελανιδιά,
κάστανο, πεύκο και διάφοροι θάμνοι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Φωτεινό και λουλουδάτο, έχει γλυκιά
πλούσια γεύση με λεπτές όξινες αποχρώσεις. Η
φινέτσα του συνδυάζεται με φρέσκα φρούτα και
φρουτοσαλάτες και συνταγές αρνιού.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

400g
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ORGANIC TEA

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001901

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001903

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Τσάι του βουνού Όλυμπος ή αλλιώς
«Το Νέκταρ των Θεών»!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανακαλύψτε το μείγμα RELAX «ένα τσάι
που θα ζεσταίνει την ψυχή σας».

Βιολογικό Μείγμα Βοτάνων RELAX

Βιολογικό Τσάι Ολύμπου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

20g

Βιολογικό Μείγμα Βοτάνων ETHEREAL
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το μείγμα ETHEREAL είναι ένα
φυσικό, χωρίς καφεΐνη φυτικό μείγμα διουρητικής
αποτοξίνωσης.

ΤΟ ΝΕΚΤΑΡ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
Οι βοτανολόγοι μας επιλέγουν τα πιο
υγιεινά, πιο ισχυρά βότανα της Ελληνικής
Γης. Στην MYST, ερευνούμε διεξοδικά τα
μείγματά μας. Εξισορροπώντας την γεύση
και τα βέλτιστα οφέλη σε κάθε κούπα. Κάθε
μείγμα δημιουργήθηκε με έναν σκοπό και μια
εξαιρετικής γεύση.

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

30g

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001904

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001902

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

30g

Βιολογικό Μείγμα Βοτάνων RECOVER
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Tο μείγμα RECOVER μας θα ανεβάσει
την υγεία σας και θα κάνει πολύ πιο εύκολο το ξεκινήμα
της καθημερινότητας σας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

20g
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ORGANIC HERBS
ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001201

Βιολογικό Θυμάρι Ολύμπου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το θυμάρι είναι ένα αρωματικό
βότανο, είναι αειθαλές φυτό, με ιατρικά, μαγειρικά και
διατροφικά οφέλη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

30g

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001211

ΒιολογικΗ Ρίγανη Ολύμπου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Η βιολογική ρίγανη του Ολύμπου είναι
ένα φυτό γεμάτο οφέλη για την υγεία.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

30g

Βιολογικό Δενδρολίβανο Ολύμπου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το δεντρολίβανο είναι ένα από τα βασικά
συστατικά της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας.

ΤΑ ΘΡΥΛΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
Οι πρώτες μας αναμνήσεις είναι εικόνες των
παππούδων μας να επιστρέφουν από το
βουνό με μπάλες βοτάνων στην πλάτη τους.
Έχουμε μακρά οικογενειακή παράδοση στην
καλλιέργεια, επεξεργασία και συσκευασία
εκλεκτών βιολογικών βοτάνων. Τα βότανα μας
είναι πιστοποιημένα βιολογικά, παράγονται
και συλλέγονται με το χέρι απο τις πλαγιές του
Ολύμπου.

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

30g

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001231

ΒιολογικόΣ Βασιλικός Ολύμπου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ο βασιλικός είναι ένα από τα βασικά
συστατικά της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

BBQ SPICE MIX RUB
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το MYST Barbecue Rub Spicy Mix είναι ένα
μείγμα θαλασσινού αλατιού, πάπρικας, καυτερής πιπεριάς με
καπνιστό άρωμα. Ταιριάζει ιδιαίτερα με τηγανητό και ψητό
μοσχάρι, χοιρινό και κοτόπουλο. Ακόμα, δοκιμάστε το σε
μαρινάδες ή ως μπαχαρικό για τηγανητές πατάτες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001221

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001241

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

30g

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

130g

MYST PRODUCT CATALOGUE
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SEA SALT BLOSSOM

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001251

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001253

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Αγνό, φυσικό ανθός αλατιού. ιδανικό
συμπλήρωμα για τις γαστρονομικές σας δημιουργίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Αυτός ο εκπληκτικός συνδυασμός
θαλασσινού αλατιού με την προσθήκη αποξηραμένης
πιπεριάς, ντομάτας και ελιών καλαμών χρησιμοποιείται ως
αλάτι φινιρίσματος ή στο τέλος του μαγειρέματος.

ΑΝΘΟΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΝΘΟΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

200g

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

200g

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001254

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Αυτό το τραγανό αλάτι με την προσθήκη
φυσικού ξύσμα λεμονιού συνδυάζει την τέλεια
ισορροπημένη γεύση με ένα εξαιρετικό άρωμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Αυτό το κοκκινωπό θαλασσινό αλάτι με την
προσθήκη αποξηραμένου πιπεριού τσίλι, χρησιμοποιείται ως
αλάτι φινιρίσματος ή στο τέλος του μαγειρέματος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

Το ταξίδι μας ξεκίνησε αναμειγνύοντας αρώματα
των ελληνικών βοτάνων και λαχανικών με ένα
εξαιρετικό ανθό αλατιου που συλλέγεται από
την Αλυκή Κίτρος στους πρόποδες του Ολύμπου.

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001252

ΑΝΘΟΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΜΕ ΛΕΜΟΝΙ

ΑΝΘΟΣ ΑΛΑΤΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΝΘΟΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΜΕ ΤΣΙΛΙ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

200g

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

3 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

200g
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GOURMET JAMS
ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001401

GOURMET Μαρμελάδα Ροδάκινο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το όμορφο, χρυσοκαφέ ροδάκινο είναι

ένα από τα πρώτα απεσταλμένα της άνοιξης. Ένα φρούτο
γλυκό και μαλακό, ιδανικό για να γίνει μαρμελάδα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

370g

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πολλοί άνθρωποι θα συμφωνήσουν ότι
δεν υπάρχει φρούτο σε αυτόν τον κόσμο τόσο τέλειο
όσο μια νόστιμη, κόκκινη φράουλα. Η μαρμελάδα MYST
γκουρμέ φράουλα είναι ένας πειρασμός για να την
γευτείτε σε μια φέτα ψωμί.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

370g

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001441

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το ελληνικό σύκο είναι νόστιμο, χυμώδες
και γλυκό, το φρούτο αυτό θεωρείτε η γνήσια βασίλισσα
της Ελλάδας. Η μαρμελάδα MYST γκουρμέ σύκου είναι
μια πραγματική απόλαυση, στην οποία η ανάσα του
καλοκαιριού γίνεται αισθητή όλο το χρόνο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Αυτή η χαρακτηριστική μαρμελάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

Αυτές οι φρουτένιες λιχουδιές κρατούν
θέσεις στην καρδιά μας. Αλλά η αλήθεια είναι
ότι παραδοσιακά κάθε ένα από αυτά έχει
περισσότερο από 50% πρόσθετη ζάχαρη. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο πήραμε αυτό το
δημοφιλή προϊόν σε υψηλή περιεκτικότητα
ζάχαρη και έχουμε κάνει έναν πιο μοντέρνο,
νόστιμο και παράλληλα θρεπτικό προϊόν.
Αυξήσαμε την ισχύ των φρούτων και μειώσαμε
την περιεκτικότητα σε ζάχαρη κατά 33%.

GOURMET Μαρμελάδα Φράουλα

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001411

GOURMET Μαρμελάδα Σύκου

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΖΑΧΑΡΗ,
όχι λιγότερο γευστική

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001431

2 ΧΡΟΝΙΑ

GOURMET Μαρμελάδα Ντομάτας

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

370g

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001421

GOURMET Μαρμελάδα Βύσσινο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Η ξινή γεύση και το ιδιαίτερο άρωμα

κάνουν αυτή την μαρμελάδα ένα τέλειο άλειμμα. Είναι
μια τέλεια προσθήκη σε γλυκές σπεσιαλιτέ καθώς και σε
πιάτα με κρέας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

2 ΧΡΟΝΙΑ

αποκτάται χρησιμοποιώντας μόνο ντομάτες απο την
ελληνική γη που έχουν διαλεχθεί ακριβώς την κατάλληλη
στιγμή για να διασφαλιστεί η γλυκόξινη γεύση και το
έντονο κόκκινο χρώμα της.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

2 ΧΡΟΝΙΑ

370g

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001451

GOURMET Μαρμελάδα Πορτοκάλι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Εκτός από το ότι είναι ιδανική για τάρτες

ή τρώγεται με το κλασικό τοστ και βούτυρο, αυτή η
μαρμελάδα μπορεί να συνοδεύτει δυνατά με κίτρινα τυριά
μπλε τυριά.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

370g

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

370g

MYST PRODUCT CATALOGUE
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SPOON SWEET

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001610

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001630

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το γλυκό του κουταλιού με άγριο βύσσινο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι είναι μια από

Γλυκό του Κουταλιού Άγριο Βύσσινο
είναι ένα νόστιμο αλλά απολαυστικά γλυκόξινο. το γλυκό
θυμίζει την ελληνική παράδοση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως επικάλυψη για φρέσκα φρούτα, παγωτό, γιαούρτι και
τυριά, ενώ μπορεί επίσης να ψηθεί σε μπισκότα και κέικ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

2 ΧΡΟΝΙΑ

260g

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

260g

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001620

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001640

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το γλυκό του κουταλιού κυδώνι είναι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το γλυκό του κουταλιού σύκο έχει αναγνωρίσιμη

Γλυκό του Κουταλιού Σύκο

ιδανική για όσους θέλουν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες
για τη γεύση της Ελλάδας χωρίς να εμβαθύνουν πολύ στο
άγνωστο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

Αυτό το παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού
παρασκευάζεται με φυσικά συστατικά. Τα
φρούτα μας βράζονται αργά σε νερό και
ζάχαρη για 2-3 ημέρες έως ότου το σιρόπι
αρχίσει να επιτυγχάνει την τέλεια γλυκύτητα
και να απελευθερώσει όλα τα αρώματά τους.
Παράγεται χωρίς τεχνητά αρτύματα, χρωστικές
ή συντηρητικά. Αυτή η αυθεντική τοπική συνταγή
που συνδυάζεται απόλυτα με παγωτό βανίλια ή
πάνω σε γιαούρτι ως επιδόρπιο.

τις πιο συναρπαστικές γεύσεις μας. Ένα από τα αγαπημένα των
θαυμαστών, οι νότες εσπεριδοειδών του συμπληρώνουν απολαυστικά
τη γεύση πάνω σε ελληνικό γιαούρτι.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γλυκό του Κουταλιού κυδώνι

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΛΥΚΑ ΜΑΣ

Γλυκό του Κουταλιού Φλούδα Πορτοκαλιού

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

260g

γεύση αλλά προσφέρει μια μοναδική υφή που είναι
χαρακτηριστική των ελληνικών γλυκών του κουταλιού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

260g
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001701

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001721

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Η προσεκτική επιλογή χωραφιών από τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Η προσεκτική επιλογή χωραφιών από τους
ντόπιους καλλιεργητές, σε συνδυασμό με το ιδανικό μικροκλίμα
της Ελλάδας, εξασφαλίζουν προϊόν που χαρακτηρίζεται από την
ιδιαίτερη νοστιμιά και την «γεμάτη» γεύση του.

Φασόλια Μέτρια

Φακές Ψιλές

ντόπιους καλλιεργητές, σε συνδυασμό με το ιδανικό μικροκλίμα
της Ελλάδας, εξασφαλίζουν προϊόν που χαρακτηρίζεται από την
ιδιαίτερη νοστιμιά και την «γεμάτη» γεύση του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

500g

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

500g

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001702

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001722

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Η προσεκτική επιλογή χωραφιών από τους
ντόπιους καλλιεργητές, σε συνδυασμό με το ιδανικό μικροκλίμα
της Ελλάδας, εξασφαλίζουν προϊόν που χαρακτηρίζεται από την
ιδιαίτερη νοστιμιά και την «γεμάτη» γεύση του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Η προσεκτική επιλογή χωραφιών από τους
ντόπιους καλλιεργητές, σε συνδυασμό με το ιδανικό μικροκλίμα
της Ελλάδας, εξασφαλίζουν προϊόν που χαρακτηρίζεται από την
ιδιαίτερη νοστιμιά και την «γεμάτη» γεύση του.

Φασόλια Ψιλά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

Φακές Χονδρές

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

500g

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

500g

MYST PRODUCT CATALOGUE
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ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001711

Ρύζι Μπονέτ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Μακρύσπερμο ρύζι που παίρνει το χρυσαφένιο

χρώμα από τα συστατικά του εξωτερικού φλοιού του, κατά την
υγροθερμική επεξεργασία, ο οποίος απομακρύνεται στη συνέχεια.
Θεωρείται ιδανικό για πιλάφι λόγω του ότι παραμένει σπυρωτό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

500g

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001712

Ρύζι Καρολίνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Μεσόσπερμο ρύζι με μεγάλους λευκούς κόκκους
και έντονο γαλακτερό χρώμα στο κέντρο του. Η βασική ιδιότητα
του ρυζιού αυτού είναι η μεγάλη ικανότητα του να απορροφά τα
λίπη απελευθερώνοντας παράλληλα το άμυλο του κάνοντας το
κατάλληλο για φαγητά φούρνου αλλά και ριζότο.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

500g

ΚΩΔΙΚΟΣ : 1001713

Ρύζι Καστανό

GREEK RICE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το καστανό ρύζι θεωρείται ότι ανήκει στην
κατηγορία των προϊόντων ολικής άλεσης, είναι πλούσιο σε φυτικές
ίνες και προτείνεται στα πλαίσια μιας υγιεινής και ισορροπημένης
διατροφής. Απαιτεί περισσότερο χρόνο μαγειρέματος σε σχέση με
τις υπόλοιπους τύπους ρυζιού.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :

Στην MYST®, ψάχναμε να βρούμε τα τέλεια
όσπρια και ρύζια. Η εταιρεία μας απέκτησε τις
γνώσεις της εμπορεύοντας και δοκιμάζοντας
μερικά από τα πιο “γεμάτα γέυση” όσπρια και
ρύζια στην αγορά, κάνοντας τα διαθέσιμα για
τις κουζίνες σε όλο τον κόσμο.

1 ΧΡΟΝΟ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

500g
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www.myst.gr

ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καλέστε μας

Τμήμα Πωλήσεων

+30 694 0798 211

Γενικές Πληροφορίες

sales@myst.gr

hello@myst.gr
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