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WELCOME HOME

2020 Awards
One of the most awarded 
greek olive oil

DIOOC 2020
Gold Award
Dubai Oli Oil Competition. Gold 
quality award.

NYIOOC 2020
Gold Award
New York International Olive Oil 
Competition. Gold quality award.

LIOOC 2020
Silver Award
London International Olive Oil 
Competition. Silver quality award.

OLYMPIA 2020
Gold Award
Olympia Health & Nutrition 
Awards. Gold Medal based on high 
biophenols

AIOOC 2020
Silver Award
Athena International Olive Oil 
Competition. Silver quality award.



EARLY HARVEST EXTRA VIRGIN 

Extra vierge agoureleo “MARMARO” 
is olijfolie van superieure kwaliteit, 
gemaakt van onrijpe olijven van de 
variëteit “Chondroëlia Chalkidikis” die 
met de hand geplukt zijn. De oogst van 
de heldergroene olijven vindt plaats 
tussen 15 september en 15 oktober. De 
extractie gebeurt door koude persing, 
met uitsluitend mechanische methoden. 
De agoureleo heeft een intens aroma en 
een licht bittere tot pikante nasmaak. 
Hij wordt gekenmerkt door een laag 
zuurgehalte en is rijk aan antioxidanten.

Het oleocanthalgehalte ligt hoger dan 
het gemiddelde van de stalen van de 
internationale olijfoliestaalname (135 
mg/kg), opgenomen in een onderzoek 
dat uitgevoerd werd door de University 
of California, Davis.

De dagelijkse consumptie van 20 
g van het geanalyseerde monster 
verschaft 7,4 mg derivaten van tyrosol 
en hydroxytyrosol. Olijfoliën die meer 
dan 5 mg per 20 g bevatten, behoren 
volgens verordening 432/2012 van de 
Europese Unie tot de categorie oliën 
die beschermen tegen de oxidatie van 
de bloedlipiden. De stoffen oleocanthal 
en oleasine hebben een belangrijke 
biologische werking en er worden 
ontstekingsremmende, antioxiderende, 
cardioprotectieve en neuroprotectieve 
eigenschappen aan toegeschreven.

We zijn een familiebedrijf, gevestigd te 
Polygyros in de Griekse streek Chalkidiki. 
De productnaam “MARMARO” komt 
van één van de plaatsen waar onze 
olijfgaarden zich bevinden, tussen 
de dorpjes Kalyves en Olynthos. We 
produceren extra vierge agoureleo, dat 
is extra olijfolie van de eerste persing 
van vroeg geoogste olijven.

Bottle in white paint: 

- 500ml (75x349mm)
- 200ml (57x239mm)
- 100ml (47x197mm)

9pcs box

Metal Tins:

- 500ml (65x185mm)

9pcs box

Metal Tins:

- 200ml (65x100mm)

9pcs box

Metal Tins:

- 500ml (65x185mm)
- 200ml (65x100mm)

9pcs box

Bottle limited edition:
 
- 200ml (57x239mm)

12pcs box


