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ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Маслините!!!
Като културно растение маслината се отглежда от незапомнени времена. Доказват го
KAËÈÍÀ ÎÎÄ изображенията по древноегипетските вази и амфори. Според гърците пък маслините са им
å ìàñëèíè!
Êà÷åñòâåíèò
подарени от богинята на мъдростта Атина Палада, покровителка на мирния труд.
Консумацията на маслини расте в последните години в цял свят.
Маслините в портфолиото на "КАЛИНА" ООД се произвеждат от най-големите производители на маслини в
Гърция, Турция и Испания. Това гарантира постоянното, високо качество и ритмичност при доставките на
предлаганите от нас продукти.

Маслинови масла "Еpos" и "Athena" !!!
Маслиново масло "Еpos" е най-високо качество Екстра Върджин масло с автентичен вкус от
маслини,
добити в областта Каламата - Месиния, най-южната част на полуостров Пелопонес OLIVE OIL
Гърция. Произведено е от сорта маслини коронейки, които имат най-добрите характеристики,
за да се получи най високо качество маслиново масло с превъзходен вкус. Маслиновите масла под
марката "Athena" представляват портфолио от екстра върджин маслиново масло, достъпни миксове от
смесването на екстра върджин маслиново масло и високо качествено слънчогледово масло (Salad mix),както и
маслиново масло извличано от кюспе на маслини (Pomace oil).

Антипасти !!!
Гощавката, още от времето на Римската империя до наши дни, винаги започва с предястие антипасти (Antipasto). Това обикновено са сирена, прошуто, колбаси и зеленчуци, които могат
да бъдат мариновани подобно на туршия или запечени на скара. Антипастите често се
консумират и с препечен хляб и зехтин. През 2007 г. "Калина" ООД въвежда на пазара нова марка
под името "Vakos", която има за цел да създаде изцяло нов бранд за продукти от портфолиото
на компанията.Произвежданите продукти под тази марка са пазарно ориентирани в категорията на така
наречените антипасти или зеленчуци с пълнеж от фини сирена, ядки и др. Освен по традиционния начин в мазнина,
произвежданите продукти под бранд "Vakos", се предлагат и в защитена среда, което от своя страна гарантира
пълно удовлетворение на клиентската база в направление свежест и неповторим вкус.

PASTA !!!
Една от най-популярните храни в света и особено в Европа. Заедно с хляб, ориз и други зърнени
храни, тя формира основата на средиземноморската кухня, която се смята за една от найздравословните кухни в света. Днес паста продуктите с марка "Adella" са синоним на високо
качество и изтънчен вкус. Изделията са произведени от 100% твърда пшеница, приготвени по оригинална
италианска рецепта, при строг контрол на входящи суровини, технологичен процес и автоматизацията на
производствения цикъл от суровини до пакетаж на готовото изделие. Продуктите преминават през лабораторен
контрол във всеки един процес и се опаковат съгласно международните стандарти, в напълно автоматизирана и
високо технологична среда и в опаковки отговарящи на съвременните тенденции и вкус на пазара.
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Гръцки черни маслини КАЛИНА
Размер/Фракция

Разфасовка
Нето количество

Super Super Mammoth (Супер супер мамут)

71-90

2,5 кг

Super Mammoth (Супер мамут)

91-100

2,5 кг

Mammoth (Мамут)

101-110

2,5 кг

Super Colossal (Супер колосал)

111-120

2,5 кг

Colossal (Колосал)

121-140

2,5 кг

Giants (Джианс)

141-160

2,5 кг

Extra Jumbo (Екстра джъмбо)

161-180

2,5 кг

Jumbo (Джъмбо)

181-200

2,5 кг

Extra Large (Екстра лардж)

201-230

2,5 кг

Черна без костилка

101-110

2 кг

Черна без костилка

231-260

2 кг

Артикул - наименование

Черна нарязана

гр. Сливен, кв.Индустриален
ул."Родопи" 2В, тел. 044 625 777

2 кг

КАЛИНА ООД

CAN

PET

BIG
CAN

VACUUM BAG

e-mail: office@kalina-foods.com
www.kalina-foods.com
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Турски черни маслини ЕФЕС
Артикул - наименование

Размер/Фракция

Разфасовка
Нето количество

ЕФЕС услу в саламура

171-200

3,5 кг

ЕФЕС услу в саламура (метална кутия)

171-200

4 кг

ЕФЕС услу в саламура

201-260

3,5 кг

ЕФЕС услу в саламура (метална кутия)

201-260

4 кг

ЕФЕС услу в саламура

281-340

3,5 кг

ЕФЕС - Услу в маслиново масло

201-260

3,5 кг

ЕФЕС - Услу в маслиново масло (метална кутия)

201-260

4 кг

ЕФЕС - Услу в маслиново масло

201-260

0,900 кг

EФЕС натурално услу

201-260

2 кг

ЕФЕС натурални маслини Гемлик

290- 320

2 кг

Черни маслини Услу, вакуум

281-340

0,200 кг

Черни маслини Услу, вакуум

281-340

0,400 кг

Черни маслини Услу, вакуум

281-340

0,800 кг

гр. Сливен, кв.Индустриален
ул."Родопи" 2В, тел. 044 625 777

КАЛИНА ООД

CAN

PET

BIG
CAN

VACUUM BAG

e-mail: office@kalina-foods.com
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Гръцки натурални маслини КАЛИНА
Артикул - наименование

Размер/Фракция

Разфасовка
Нето количество

Натурални маслини

3,5/7 кг

Натурални маслини

13 кг

Маслини Натурална мека

5 кг

Маслини Каламата мека

5 кг

Маслини Каламата

201-230

3,5/7 кг

Маслини Каламата

201-230

13 кг

Маслини Каламата екстра

181-200

7 кг

Маслини Каламата екстра

181-200

13 кг

Маслини Каламата

121-140

2 кг

Пастет от маслини Каламата
101-110/161-180

3,5 кг

Натурални маслини тип "Блонд"

101-110/161-180

13 кг

гр. Сливен, кв.Индустриален
ул."Родопи" 2В, тел. 044 625 777

PET

BIG
CAN

4 кг

Натурални маслини тип "Блонд"

Стафида

CAN

5 кг

КАЛИНА ООД

VACUUM BAG

e-mail: office@kalina-foods.com
www.kalina-foods.com
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Гръцки натурални маслини "Премиум"
+ вакуум опаковки
Артикул - наименование

Опаковка

Изцедено тегло

Зелени маслини без костилка

PP

650 гр.

Зелени маслини с бадем

PP

650 гр.

Зелени маслини с бейби краставичка

PP

650 гр.

Маслини Каламата

PP

750 гр.

Зелени маслини

PP

750 гр.

Маслини Каламата

вакуум

200 гр.

Натурални маслини

вакуум

200 гр.

Зелени маслини с бадем

вакуум

200 гр.

Зелени маслини с натурална чушка

вакуум

200 гр.

Зелени маслини

вакуум

200 гр.

CAN

PET

BIG
CAN

VACUUM BAG

гр. Сливен, кв.Индустриален
ул."Родопи" 2В, тел. 044 625 777

КАЛИНА ООД

e-mail: office@kalina-foods.com
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Гръцки зелени (с пълнеж) маслини Калина
Артикул - наименование

Размер/Фракция

Разфасовка
Нето количество
CAN

Зелени маслини

91-100/141-160

3,5/7 кг

Зелени маслини без костилка

161-180/181-200

3.0/6.0 кг

Зелени маслини без костилка

161-180/181-200

10 кг

Зелени маслини с натурална чушка

161-180/181-201

3,5 кг

Зелени маслини с чушка

161-180/181-200

4 кг

Зелени маслини с чушка

161-180/181-200

10 кг

Зелени маслини с бадем

91-100/101-110

3.5/6 кг

Зелени маслини с бадем

91-100/101-110

10 кг

Зелени маслини с бейби краставичка

91-100/101-110

3,5/6 кг

Зелени маслини с бейби краставичка

91-100/101-110

10 кг

Микс от натурални маслини

PET

3,5 кг

Салата от маслини

1 кг

Салата от маслини

3 кг

Зелени маслини без костилка с подправки

3 кг

Зелени маслини с подправки
Пастет от зелени маслини

гр. Сливен, кв.Индустриален
ул."Родопи" 2В, тел. 044 625 777

BIG
CAN

VACUUM BAG

3,5 кг
1 кг

КАЛИНА ООД

e-mail: office@kalina-foods.com
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Маслинови масла
Артикул - наименование

Тип опаковка

Тегло

ЕПОС МАСЛИНОВО МАСЛО 100% Extr.Virg.

Glass bottle

0.250 л

ЕПОС МАСЛИНОВО МАСЛО 100% Extr.Virg.

Glass bottle

0,500 л

ЕПОС МАСЛИНОВО МАСЛО 100% Extr.Virg.

Tin bottle

0,500 л

ЕПОС МАСЛИНОВО МАСЛО 100% Extr.Virg.

Glass bottle

1л

ЕПОС МАСЛИНОВО МАСЛО 100% Extr.Virg.

PET bottle

1л

ЕПОС МАСЛИНОВО МАСЛО 100% Extr.Virg.

PET bottle

5л

ЕПОС МАСЛИНОВО МАСЛО 100% Extr.Virg.

Tin bottle

5л

ATHENA САЛАТЕН МИКС

PET bottle

1л

ATHENA САЛАТЕН МИКС

Big can

5л

PET bottle

1л

ATHENA ПОМАС МАСЛИНОВО МАСЛО

гр. Сливен, кв.Индустриален
ул."Родопи" 2В, тел. 044 625 777

КАЛИНА ООД

e-mail: office@kalina-foods.com
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Зеленчукови антипасти КАЛИНА
Вид

Опаковка

Отцедено тегло

Пикантни червени чушлета "Чери" с микс от сирена

PP

100 гр

Пикантни червени чушлета "Чери" с микс от сирена

PP

1.300 кг

Пикантни зелени чушлета "Македоники" с микс от сирена

PP

150 гр

Пикантни зелени чушлета "Македоники" с микс от сирена

PP

1.300 кг

Пикантни червени чушлета "Камбанаки" с микс от сирена

PP

100 гр

Пикантни червени чушлета "Камбанаки" с микс от сирена

PP

1.300 кг

Сушен домат с каперси и подправки

PP

1.300 кг

гр. Сливен, кв.Индустриален
ул."Родопи" 2В, тел. 044 625 777

КАЛИНА ООД

e-mail: office@kalina-foods.com
www.kalina-foods.com
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КАЛИНА ООД
гр. Сливен, кв.Индустриален, ул."Родопи" 2В, тел. 044 625 777, факс: 044 624 890
e-mail: office@kalina-foods.com, www.kalina-foods.com

