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MYST® är designad och etablerad på grundval av
selektivitet, kvalitet och design.
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Vi är jordbrukare och odlar våra produkter enligt
traditionell teknik, strikta riktlinjer och utövar hållbart
jordbruk.
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Vår vision är att kontinuerligt söka efter sådana
produkter och leverera extra speciella egenskaper
med avseende på deras smak, aromer och unika
näringsingredienser.
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Med ett huvudmål att återuppliva och främja
Greklands antika kulinariska arv.
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BLI PARTNER

Varför MYST ?
MYST har som mål att hjälpa sina partners till en ökad omsättning!
Att skapa produkter med exceptionell kvalitet i unik förpackning är framgångsreceptet.
Vår verksamhet slutar inte när vi skickar Era produkter, det är då den börjar!

Lyxigt
Medan varje MYST-produkt lätt kan vara en del av ett lyxigt produktsortiment, strävar vi
efter att skapa en varumärkeskultur som är mindre elitistisk och mer öppen och
tillgänglig för alla.

ÅTERFÖRSÄLJARE
Vårt slutmål är inte att bara sälja våra produkter till återförsäljare, utan att våra produkter
säljs ut genom våra återförsäljare till slutkonsumenten. Vår plan är att göra det genom
nära samarbete för att fördjupa och stärka vår relation.
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kod : 1001030

MYST GOLD
Beskrivning : Finaste kategorin av en extra virgin olivolja
infunderad med ätbara gyllene flingor av 24 karat. MYST®
GOLD innehåller 500 ml extra virgin olivolja som framställs
från oliver odlade i de historiska olivlundarna vid Olympus.

LIVSLÄNGD :

18 månader

Limited
Edition

kapacitet

500ml

kod : 1001060

MYST AEON Silverutgåva
Beskrivning : Silverutgåvan av vårt lyxiga buntfodral
innehåller MYST® BIO och MYST® PURE.
Limited
Edition

kapacitet

LIVSLÄNGD :

18 månader

kod : 1001010

MYST PURE

2X
500ml

Beskrivning : MYST® PURE innehåller 500 ml extra virgin olivolja som framställs från oliver odlade i de historiska
olivlundarna vid Olympus.
LIVSLÄNGD :

18 månader

kapacitet

500ml
Limited
Edition

Limited
Edition

MYST BIO

Beskrivning : MYST® BIO innehåller 500 ml ekologisk
extra virgin olivolja som framställs från oliver odlade i de historiska olivlundarna vid Olympus.

PREMIUM SERIES

LIVSLÄNGD :

kod : 1001070

MYST AEON Guldutgåva

kod : 1001020

18 månader

kapacitet

500ml

Beskrivning : Guldutgåvan av vårt lyxiga buntfodral
innehåller MYST® GOLD och MYST® BIO.
kapacitet

LIVSLÄNGD :

18 månader

2X
500ml
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REGULAR SERIES
kod : 1001011

kod : 1001021

Beskrivning : MYST® EXTRA VIRGIN innehåller
500ml extra virgin olivolja som framställs från oliver
odlade i de historiska olivlundarna vid Olympus.

Beskrivning : MYST ORGANIC 500ml innehåller
500ml ekologisk extra virgin olivolja som framställs från
oliver odlade i de historiska olivlundarna vid Olympus.

MYST EXTRA VIRGIN

LIVSLÄNGD :

18 månader

MYST ORGANIC

kapacitet

500ml

Även om produktionen är lägre i detta skede,
ger oliverna en mer fruktig och skarp ton till
olivsaften, samtidigt som de bidrar till vår hälsa
genom att vara högre i polyfenoler och antioxidanter.

kapacitet

500ml

kod : 1001022

Beskrivning : MYST® EXTRA VIRGIN innehåller
1000ml extra virgin olivolja som framställs från oliver
odlade i de historiska olivlundarna vid Olympus.

Beskrivning : MYST ORGANIC innehåller 1000ml
ekologisk extra virgin olivolja som framställs från oliver
odlade i de historiska olivlundarna vid Olympus.

LIVSLÄNGD :

MYST®-resan börjar i slutet av oktober, vilket
är den perfekta skördeperioden. Beroende på
önskat resultat i smak kan oliver skördas när
som helst under mogningssäsongen. Vi föredrar
tidig skörd när frukten fortfarande är omogen
och grön.

18 månader

kod : 1001012

MYST EXTRA VIRGIN

Olivoljeprocess

LIVSLÄNGD :

18 månader

MYST ORGANIC

kapacitet

1000ml

LIVSLÄNGD :

18 månader

kapacitet

1000ml

kod : 1001015

kod : 1001025

Beskrivning : MYST® EXTRA VIRGIN innehåller
5000ml extra virgin olivolja som framställs från oliver
odlade i de historiska olivlundarna vid Olympus.

Beskrivning : MYST ORGANIC innehåller 5000ml
ekologisk extra virgin olivolja som framställs från oliver
odlade i de historiska olivlundarna vid Olympus.

MYST EXTRA VIRGIN

LIVSLÄNGD :

18 månader

MYST ORGANIC

kapacitet

5000ml

LIVSLÄNGD :

18 månader

kapacitet

5000ml
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SELECTED OLIVES

kod : 1001811

kod : 1001812

Beskrivning : Kalamata-oliver har svart och brun färg,
elliptisk form och söt smak.

Beskrivning : I århundraden har Halkidikis gröna oliver
i form av en mandel varit kända för sitt krispiga kött och
underbara smak.

Kalamata-Oliver Urkärnade

Halkidiki-Oliver Urkärnade

kapacitet

LIVSLÄNGD :

18 månader

Drä. 280g
NET. 480g

Drä. 280g
NET. 480g

kod : 1001802

Beskrivning : Ett autentiskt grekiskt recept från de
berömda Kalamata-oliverna och extra jungfruolivolja av
exceptionell kvalitet MYST.

Beskrivning : Ett autentiskt grekiskt recept från de
berömda Halkidiki-oliverna och extra jungfruolivolja av
exceptionell kvalitet MYST.

LIVSLÄNGD :

Våra oliver skördas för hand på senhösten och får
mogna naturligt med havssalt i 6 månader för att
behålla sin utmärkta smak och utmärkta kvalitet.
Allt detta helt naturligt, utan konserveringsmedel
eller tillsatser.

18 månader

kod : 1001801

Olivröra från Kalamata-oliver

OLIVER & PÅLÄGG

kapacitet

LIVSLÄNGD :

18 månader

kapacitet

180g

Olivröra från Halkidiki-oliver

LIVSLÄNGD :

18 månader

kapacitet

180g
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kod : 1001501

Äppelbalsamvinäger
Beskrivning : Denna mörka balsamvinäger med den intensiva lukten som
döljer dofter av äpplen och inslag av fint trä. Ett konstverk som upprätthålls
under årtionden och som förseglar kvalitet och smaken av en produkt som kan
trotsa tid.
LIVSLÄNGD :

3 år

Nettovikt

250ml

kod : 1001502

Åldrad äppelcidervinäger
Beskrivning : En vinäger med intensiv doft av äpplen och inslag av trä som
åldras i ekfat under 6-8 månader. Ett konstverk med ett recept underhållet i
decennier.

LIVSLÄNGD :

BALSAMRESAN
Efter århundradena av en muntlig tradition var en
munk från ett kloster bland de första att skriva
ner ett recept för att få den “perfekta äppelbalsamvinägeren”. Hans text, skriven för länge sedan, lär oss att valet av äpplen, fatens kvalitet,
perfekt matlagning och tid är de grundläggande
ingredienserna.

3 år

Nettovikt

250ml
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PREMIUM HONEY

kod : 1001101

Ekologisk Skogshonung
Beskrivning : Denna penetrerande och kraftfulla
livsmiljö uttryckes i en honung av en mörk bärnstensfärgad färg och en mycket intensiv träig arom.

LIVSLÄNGD :

3 år

kapacitet

400g

kod : 1001111

Vildtallhonung
Beskrivning : Denna honung är subtil och full av energi
med en mörk bärnstensfärg, nötiga dofter och träaktiga
inslag, den är perfekt med kalla dressingar, pasta, vildsvamp och de fantastiska ostarna.
LIVSLÄNGD :

3 år

kapacitet

400g

kod : 1001121

Honung av vild timjan

DEN VILDA HONUNGENS
HISTORIA
Vår honungs skörd ägar rum i mycket sällsynta,
jungfruskogar. Det breda utbudet av bergiga
höjder erbjuder en rik mångfald från en överflod av inhemska växter på skogsområden bort
från all mänsklig aktivitet som kan skada miljön.
De viktigaste källorna till nektar är områdets
växter som ett lövblad, vild timjan, vild oregano,
vild björnbär, ek, kastanj, tall och olika taggar.

Beskrivning : Den heliga timjan med lila och violetta
blommor med en exceptionell arom. Ljus och blommig,
den har en söt smak med subtila sura toner.

LIVSLÄNGD :

3 år

kapacitet

400g
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ORGANIC TEA

kod : 1001901

kod : 1001903

Beskrivning : Grekiskt bergste från Olympus eller
”Gudarnas nektar”!

Beskrivning : Oavsett om du kämpar med sömnlöshet,
lever med ångest eller vill slappna av i din kropp, så har vi teet
du behöver för att hjälpa dig att må bättre. Upptäck
RELAX-blandningen “ett te som värmer din själ”.

Ekologisk blandning av
Olympus örter RELAX

Ekologiskt Te Från Olympus

LIVSLÄNGD :

3 år

kapacitet

20g

Beskrivning : ETHEREAL-blandningen är en naturlig, koffeinfri vegetabilsk urindrivande detoxblandning. Det hjälper
också till att stimulera nervsystemet.

Att ta hand om din kropp ska vara enkelt och
smaka bra. Med hjälp av hälsosamma och
kraftfulla örter och adaptogener som salvia
och isop, kommer vår Recover-blandning att
förbättra din hälsa och göra det mycket lättare
att börja ditt dagliga liv.

kapacitet

20g

Ekologisk blandning av
Olympus örter RECOVER

Ekologisk blandning av
Olympus örter ETHEREAL

Gudarnas nektar

3 år

kod : 1001904

kod : 1001902

LIVSLÄNGD :

LIVSLÄNGD :

3 år

kapacitet

20g

Beskrivning : Att ta hand om din kropp ska vara enkelt och
smaka bra. Med hjälp av hälsosamma och kraftfulla örter och
adaptogener som salvia och isop, kommer vår
RECOVER-blandning att förbättra din hälsa och göra
det mycket lättare att börja ditt dagliga liv.

LIVSLÄNGD :

3 år

kapacitet

20g
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ORGANIC HERBS

kod : 1001221

Ekologisk Torkad Rosmarin

kod : 1001201

Ekologisk Torkad Timjan
Beskrivning : Timjan är en aromatisk ört, en aromatisk flerårig vintergrön växt, med medicinska, kulinariska och näringsmässiga fördelar.

LIVSLÄNGD :

3 år

kapacitet

kapacitet

30g

Ekologisk Torkad Basilika

Beskrivning : MYST Organisk Oregano av Olympus är en
blommande växt som är full av hälsofördelar.

Våra första minnen är bilder av våra farföräldrar
som återvänder från berget med balar på ryggen. Vi har lång familjetradition inom odling,
bearbetning och förpackning av fina organiska
örter. Våra örter är organiskt certifierade, handplockade och producerade i sluttningarna av
Olympus-berget.

3 år

kod : 1001231

Ekologisk Torkad Oregano

DE LEGENDARISKA ÖRTERNA FRÅN
OLYMPUS

LIVSLÄNGD :

30g

kod : 1001211

LIVSLÄNGD :

Beskrivning : Rosmarin i antikens Grekland tillägnades gudinnan Afrodite, eftersom den lindades runt henne när hon kom upp
ur havet. Rosmarin är en av huvudingredienserna i det grekiska
köket och medelhavsköket.

3 år

kapacitet

30g

Beskrivning : Basilika är en underbar, aromatisk växt
som värderas högt i medelhavsköket. Det var alltid närvarande i trädgårdarna och balkongerna i grekiska städer
och byar.
LIVSLÄNGD :

3 år

kapacitet

30g
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SEA SALT BLOSSOM

kod : 1001251

kod : 1001253

Beskrivning : Ren, naturlig saltblomma, perfekt komplement för dina gastronomiska skapelser.

Beskrivning : Den här fantastiska kombinationen av havssalt
med tillägg av torkad paprika, tomater och Kalamata-oliver
används som klassisk kryddasalt eller i slutet av tillagningen.

SALTBLOMMA NATURLIG

LIVSLÄNGD :

3 år

SALTBLOMMA MEDELHAVETS

kapacitet

200g

kapacitet

200g

kod : 1001254

Beskrivning : Detta knapriga salt med tillsats av naturligt
citronskal kombinerar den perfekt balanserade smaken med
en fantastisk arom.

Beskrivning : Detta rödaktiga havssalt med tillsats av torkad chilipeppar används som klassisk kryddasalt eller i slutet av tillagningen.

LIVSLÄNGD :

Vår resa började med att blanda aromer av grekiska örter och grönsaker med en exceptionell
saltblomma insamlad från Alyki, Kitros, vid foten
av Olympus.

3 år

kod : 1001252

SALTBLOMMA MED CITRON

SALTBLOMMA

LIVSLÄNGD :

3 år

SALTBLOMMA MED CHILI

kapacitet

200g

LIVSLÄNGD :

3 år

kapacitet

200g
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GOURMET JAMS

kod : 1001401

kod : 1001431

Beskrivning : Vacker, gulgyllen persika är en av vårens

Beskrivning : Många människor håller med om att det
inte finns något bär i denna värld så perfekt som en läcker,
röd jordgubbe. MYST Gourmet Jordgubbsmarmelad gör sig
bäst på en skiva bröd, en bit ost eller i din favoritdessert.

GOURMET Persikamarmelad

GOURMET Jordgubbsmarmelad

första utsändare. Köttet är sött och mjukt, perfekt för att
göra det till marmelad. Sofistikerad doft av persikamarmelad läggs ofta till majestätiska godisar, särskilt de som är
gjorda av choklad.

LIVSLÄNGD :

2 år

Burkkapacitet

370g

Burkkapacitet

370g

kod : 1001441

Beskrivning : Päronformad, läcker, saftig och söt, är
fikonfrukten Greklands äkta drottning. MYST Gourmet
Fikonmarmelad är en riktig godbit där sommarpusten
känns hela året.

Beskrivning : Denna karakteristiska sylt framställs med

LIVSLÄNGD :

2 år

Gourmet Tomatmarmelad

Burkkapacitet

370g

endast tomater från den grekiska jorden som har valts ut
vid rätt tidpunkt för att säkerställa dess sötsyrliga smak och
intensiva röda färg.

LIVSLÄNGD :

2 år

Burkkapacitet

370g

kod : 1001451

kod : 1001421

Dessa fruktgodisen har platser i våra hjärtan. Men
sanningen är att traditionellt var och en av dem är
mer än 50% tillsatt socker. Därför har vi tagit denna populära, höga sockergodbit och gjort ett mer
modernt, välsmakande, näringsrikt sätt att sylta
ut genom att uppgradera fruktkraften och minska
sockerinnehållet med 33%.

2 år

kod : 1001411

GOURMET Fikonmarmelad

MINDRE SOCKER,
INTE MINDRE SÖT

LIVSLÄNGD :

GOURMET Surt Körsbärsmarmelad

GOURMET Apelsinmarmelad

Beskrivning : Den syrliga smaken och aromen gör den-

Beskrivning : Förutom att vara idealisk för tårtor eller
ätas med det klassiska rostat bröd och smör, kan denna
marmelad ganska bra ackompanjeras av gula ostar och
blåmögelostar.

na sylt till ett perfekt pålägg. Det är ett perfekt komplement
till söta specialiteter såväl som till kötträtter.

LIVSLÄNGD :

2 år

Burkkapacitet

370g

LIVSLÄNGD :

2 år

Burkkapacitet

370g

MYST PRODUCT CATALOGUE

13

SPOON SWEET

kod : 1001610

kod : 1001630

Beskrivning : Skedgodiset av vilda surkörsbär är läckert
men ljuvligt sötsyrligt. Det påminner om grekisk tradition
och kan användas som överdrag till färsk frukt, glass, yoghurt och ost, samtidigt som den även kan bakas i kex och
kakor.

Beskrivning : Apelsinskedgodiset är en av våra mest
spännande smaker. Ett av entusiasternas favoriter, vars citrusnoter kompletterar behagligt smaken av grekisk yoghurt.

Skedgodis från vild surkörsbär

LIVSLÄNGD :

2 år

Burkkapacitet

260g

2 år

Burkkapacitet

260g

kod : 1001640

Beskrivning : Ett annat unikt och klassiskt val: kvitten-

Beskrivning : Skedgodiset av fikon har en igenkännlig
smak men erbjuder en unik konsistens som är typisk för
grekiska skedgodis. Konserverade fikon är en sirapslik och
utsökt dessert gjord på enkla, naturliga ingredienser.

Skedgodis från av fikon

skedgodis är idealiskt för dem som vill tillfredsställa önskemålen om smaken av Grekland utan att gräva för djupt
in i det okända.

LIVSLÄNGD :

Detta traditionella skedgodis är beredd med
naturliga ingredienser. Våra frukter kokas försiktigt i sirap med vatten och socker i 2-3 dagar tills
sirapen sätter sig för att uppnå perfekt sötma och
släpper ut alla sina aromer. Det produceras utan
artificiella smakämnen, färgämnen eller konserveringsmedel.

LIVSLÄNGD :

kod : 1001620

Skedgodis från av Kvitten

TRADITIONELLA SÖTSAKER

Skedgodis från av apelsinskal

2 år

Burkkapacitet

260g

LIVSLÄNGD :

2 år

Burkkapacitet

260g
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kod : 1001701

kod : 1001721

Beskrivning : Noggrann utvalda grekiska kvalitetsbönor
med utsökt fyllig smak.

Beskrivning : Noggrann utvalda grekiska kvalitetslinser
med utsökt fyllig smak.

Nordgrekiska Medelstora Bönorna

LIVSLÄNGD :

2 år

kapacitet

500g

2 år

kapacitet

500g

kod : 1001722

Beskrivning : Noggrann utvalda grekiska kvalitetsbönor med
utsökt fyllig smak.

Beskrivning : Noggrann utvalda grekiska kvalitetslinser
med utsökt fyllig smak.

LIVSLÄNGD :

De lokala odlarnas noggranna urval av fält, i
kombination med det idealiska mikroklimatet
i Grekland, säkerställer en produkt som kännetecknas av sin ”fulla” och speciella smak.

LIVSLÄNGD :

kod : 1001702

Nordgrekiska Små Bönorna

RIS & BALJVÄXTER

Små Linser

2 år

Stora Linser

kapacitet

500g

LIVSLÄNGD :

2 år

kapacitet

500g
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kod : 1001711

Parboiled Matris
Beskrivning : Långkornigt ris, som under värmebehandling får en
gyllene färg från beståndsdelarna i sitt yttre skal, som sedan avlägsnas.
Den anses vara idealisk för pilaff eftersom det förblir grynigt, speciellt
och fluffigt.
LIVSLÄNGD :

2 år

kapacitet

500g

kod : 1001712

Matris

Beskrivning : Mellankornigt ris med stora vita korn och intensiv mjölkaktig färg i mitten. Den huvudsakliga egenskapen hos detta ris är dess
stora förmåga att absorbera fett samtidigt som det frigör sin stärkelse,
vilket gör det lämpligt för ugnsbakade rätter och risotto.

LIVSLÄNGD :

2 år

kapacitet

500g

kod : 1001713

Brunris

Beskrivning : Brunris anses tillhöra kategorin fullkornsprodukter, är rikt
på fibrer och rekommenderas i samband med en hälsosam och balanserad kost. Det kräver mer tillagningstid än andra sorters ris.

VALET AV RIS
Här på MYST® har vi letat efter perfekta
baljväxter och ris. Vårt företag fick sin kunskap
genom att köpa och handla några av de
“fullsmakande” baljorna på marknaden och
förde dem till köken över hela världen.

LIVSLÄNGD :

1 år

kapacitet

500g
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www.myst.gr

KONTAKTA OSS

Grekland
+30 694 0798 211

Internationella
försäljningsförfrågningar
sales@myst.gr

Sverige
+46 (0) 73 312 02 20
+46 (0) 70 819 00 93

Allmänna frågor
hello@myst.gr

Lager i Grekland

Grekiskt kontor

Periferiakos Komvos
Skotinas Katerini
Pieria, 60063 Greece

Thesi Kanalos 0
Skotina Katerini
Pieria, 60063 Greece

Lager i Sverige

Svenskt kontor

Avestagatan 27
163 53 Spånga
Stockholm, Sverige

Avestagatan 27
163 53 Spånga
Stockholm, Sverige

