Η μελισσοκομεία
KόRYS

Η μελισσοκομεία KόRYS βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Χελμού,
στην κοιλάδα του Αροάνιου ποταμού, κοντά στο χωριό Πλανητέρο. Εκεί
βρίσκεται και το συσκευαστήριο μας, με κωδικό 13SM4, που διαθέτει
σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα παραγωγής και τυποποίησης των
βιολογικών προϊόντων μας. Η παραγωγή μας ελέγχεται ετησίως από τον
φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων TUV Austria. Το βιολογικό
μας μέλι KόRYφαίαS ποιότητας έχοντας όλα τα κατάλληλα πιστοποιητικά έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε όλες τις χώρες του κόσμου.
ΚόRYS... το βιολογικό μέλι μας... με αγάπη για τη μέλισσα και σεβασμό προς τον άνθρωπο!
Μέσα από το βιολογικό μέλι μας ΚόRYS που συλλέγεται σε επιλεγμένες
βουνοκορφές και κοιλάδες, μακριά από την αστική μόλυνση και εντατικές καλλιέργειες, σας προσφέρουμε γεύσεις και αρώματα της Ελληνικής
φύσης.
Είκοσι χρόνια τώρα προτεραιότητα μας είναι η παραγωγή ΚόRYφαίαS
ποιότητας βιολογικού μελιού εξαιρετικής ποιότητας και περιορισμένης
συλλογής!

ΚόRYS
Βιολογικό μέλι
ελάτης

Στις ψηλότερες βουνοκορφές και κάτω από τα αλπικά τοπία της Πελοποννήσου τοποθετούμε τα μελίσσια μας για να συλλέξουν αυτό το μοναδικό μέλι. Τα έλατα που φύονται στον ορεινό όγκο της Πελοποννήσου,
παράγουν ένα εντελώς ιδιότυπο μέλι. Ξεχωριστό με ιδιαίτερη γεύση και
άρωμα, παχύρρευστο που δεν αφήνει ασυγκίνητο κανένα καταναλωτή.
Το χρώμα και η εμφάνιση του ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή προέλευσής του. Είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες, οργανικά οξέα, πρωτεΐνες,
αμινοξέα, ένζυμα, βιταμίνες και παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό υγρασίας.

2017

2015

2014

ΧΡΥΣΌ ΒΡΑΒΕΊΟ
ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ
BIOLMIEL 2014-15

ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΊΟ
ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ
BIOLMIEL 2017

ΚόRYS
Βιολογικό μέλι
πεύκου

Το βιολογικό μας μέλι πεύκου συλλέγεται σε μεγάλο υψόμετρο στα πευκοδάση της βόρειας Εύβοιας. Μέλι με χρυσαφένιο χρώμα απαλό άρωμα και ουδέτερη γεύση. Υψηλής θρεπτικής αξίας, περιέχει σε μεγάλες
συγκεντρώσεις μεταλλικά άλατα και ιχνοστοιχεία (ασβέστιο, μαγνήσιο,
ψευδάργυρο, σίδηρο, χαλκό). Είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες, οργανικά
οξέα, πρωτεΐνες, αμινοξέα, ένζυμα, βιταμίνες, νάτριο και κάλιο, ενώ έχει
λιγότερες θερμίδες σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλια!

2014

ΧΡΥΣΌ ΒΡΑΒΕΊΟ
ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ
BIOLMIEL 2014

ΚόRYS
Βιολογικό μέλι
βελανιδιάς (δρυς)

Το βιολογικό μέλι βελανιδιάς συλλέγεται στα αιωνόβια δρυοδάση της
ηπειρωτικής Ελλάδας και σε υψηλά υψόμετρα. Ενώ τα δρυοδάση μας
είναι πολλά, οι συνθήκες συλλογής αυτού του μελιού το καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο μέλι, και έτσι δεν είναι πολύ διαδεδομένο. Το μέλι αυτό
έχει πολύ σκούρο (σχεδόν μαύρο) χρώμα, ιδιαίτερο άρωμα και γεύση
η οποία θυμίζει λίγο το πετιμέζι! Σύμφωνα με έρευνες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι από τα πλουσιότερα μέλια σε
αντιοξειδωτικές ουσίες και χαρακτηρίζεται ως μέλι εξαιρετικής θρεπτικής αξίας!

2017

2015

ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΊΟ
ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ
BIOLMIEL 2015

ΧΡΥΣΌ ΒΡΑΒΕΊΟ
ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ
BIOLMIEL 2017

ΧΡΥΣΟ ΑΣΤΕΡΙ
GREAT TASTE 2017

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
GREAT TASTE 2018

ΚόRYS
Βιολογικό μέλι
ρείκι & πεύκο

Συλλέχθηκε μετά από διπλή μετακίνηση των μελισσοσμηνών μας, πρώτα
στους ρεικότοπους της ορεινής Αχαΐας και κατόπιν στα πευκοδάση της
Βόρειας Εύβοιας! Πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό μέλι, καθώς αποτελείται
από δύο ποικιλίες που αλληλοσυμπληρώνονται. Μέλι με ανοιχτόχρωμο
κοκκινωπό χρώμα, χαρακτηριστικό άρωμα και δυνατή γεύση με επίγευση πικραμύγδαλου! Θεωρείται πολύ δυναμωτικό, με εξαιρετική θρεπτική
αξίας. είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες και φαινόλες και περιέχει
σε μεγάλες συγκεντρώσεις μεταλλικά άλατα και ιχνοστοιχεία.

ΧΡΥΣΟ ΑΣΤΕΡΙ
GREAT TASTE 2017

ΚόRYS
Βιολογικό μέλι
ανθέων

Το μέλι ανθέων είναι ένα πολυποικιλιακό μέλι που συλλέγεται την άνοιξη στα παραθαλάσσια μέρη της νότιας Ελλάδας, από φασκόμηλο, αγριοτρίφυλλο, αγκάθι, και πολλά άλλα βότανα και φρύγανα.
Μέλι με ανοιχτόχρωμο κιτρινωπό χρώμα, πλούσιο σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, μεταλλικά άλατα και αμινοξέα. Ιδιαίτερα αρωματικό με γεύση
δυνατή, πικάντικη αλλά ταυτόχρονα ισορροπημένη.
Χρησιμοποιείται άριστα στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική δίνοντας ιδιαίτερες γεύσεις στις δημιουργίες μας. Κρυσταλλώνει γρήγορα.

ΧΡΥΣΟ ΑΣΤΕΡΙ
GREAT TASTE 2018

ΚόRYS
Βιολογικό μέλι
καστανιάς

Το μέλι καστανιάς συλλέγεται από τα άγρια καστανοδάση που φύονται
σε μεγάλα υψόμετρα στα βουνά της ορεινής Αρκαδίας. Παράγεται από
το νέκταρ και τις μελιτώδεις εκκρίσεις των ανθών και των φύλλων της
άγριας καστανιάς.
Είναι μέλι με χρώμα που ποικίλλει, από ανοιχτό καφέ μέχρι και σκούρο
μαύρο, ανάλογα από ποιο μέρος του φυτού προέρχεται, γεύση ιδιαίτερη και δυνατή,και άρωμα που θυμίζει ανθισμένο δάσος καστανιάς.
Είναι μέλι με υψηλή θρεπτική αξία, καθώς περιέχει μεγάλο αριθμό γύρεοκοκων, πληθώρα βιταμινών και αμινοξέων, και σχεδόν διπλάσια περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία από τα άλλα μέλια.

ΧΡΥΣΟ ΑΣΤΕΡΙ
GREAT TASTE 2018

ΚόRYS
Βιολογικό μέλι
δάσους

Το μέλι δάσους είναι μέλι ανώτερης ποιότητας που παράγεται στα δάση
της βορείου Ελλάδας. Συλλέγεται μετά από μεταφορά των μελισσοσμηνών μας σε απόσταση εκατοντάδες χιλιομέτρων από την έδρα μας, από
τις μελιτώδεις ουσίες που παράγουν μεγάλη ποικιλία δένδρων και θάμνων, μέσα στα πυκνά δάση.
Έχει σκούρο χρώμα, πολύ απαλό και ιδιαίτερο άρωμα, παχύρρευστη υφή
και πολύ δυνατή γεύση, που θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μέλι που αν το δοκιμάσεις μια φορά, το ξεχνάς δύσκολα.

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
GREAT TASTE 2018

Πολυβραβευμένο
βιολογικό μέλι
KόRYS
Είκοσι χρόνια προσπαθούμε και κρατάμε την ποιότητα των προϊόντων
μας στο ψηλότερο σημείο. Η μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή για τις προσπάθειες και τους κόπους μας έρχεται μέσα από τη στήριξη των πελατών και συνεργατών μας! Μεγάλη χαρά και περηφάνια μας δίνουν όμως
και οι διακρίσεις που αποσπούν τα μέλια μας στις διεθνείς εκθέσεις
βιολογικών μελιών BIOLMIEL που γίνονται στην Ιταλία, αλλά και την
ξακουστή έκθεση GREAT TASTE AWARDS που παίρνουν μέρος χιλιάδες
είδη τροφίμων και γίνεται στην Αγγλία. Εκεί τα βιολογικά μέλια ΚόRYS
που έλαβαν μέρος βραβεύτηκαν με τους παρακάτω τίτλους:
2014

βιολογικό μέλι Ελάτης - Χρυσό βραβείο BIOLMIEL 2014

2014

βιολογικό μέλι Πεύκου - Χρυσό βραβείο BIOLMIEL 2014

2015

βιολογικό μέλι Ελάτης - Χρυσό βραβείο BIOLMIEL 2015

2015

βιολογικό μέλι Βελανιδιάς - Αργυρό βραβείο BIOLMIEL 2015

2017

βιολογικό μέλι Βελανιδιάς – Χρυσό βραβείο BIOLMIEL 2017

2017

βιολογικό μέλι Ελάτης – Αργυρό βραβείο BIOLMIEL 2017
βιολογικό μέλι Βελανιδιάς - Χρυσό αστέρι GREAT TASTE 2017
βιολογικό μέλι Ρείκι-πεύκο - Χρυσό αστέρι GREAT TASTE 2017
βιολογικό μέλι Βελανιδιάς - Δύο χρυσά αστέρια GREAT TASTE 2018
βιολογικό μέλι Δάσους - Δύο χρυσά αστέρια GREAT TASTE 2018
βιολογικό μέλι Καστανιάς - Χρυσό αστέρι GREAT TASTE 2018
βιολογικό μέλι Ανθέων - Χρυσό αστέρι GREAT TASTE 2018

Οι ποσότητες της κάθε σοδειάς είναι περιορισμένες, και οι ποικιλίες των
μελιών αλλάζουν κάθε χρονιά ανάλογα με τις μελιτοεκρίσεις των βουνών και τις καιρικές συνθήκες!

Παναγιώτης Κούβαρης
Υπεύθυνος Πωλήσεων

Πλανητέρο Καλαβρύτων
+30 6947807639
KORYS Organic Honey
	kouvarispan@yahoo.gr
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