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Το κτήμα Κάκκαβος 
και τα προϊόντα του 
 
Το κτήμα βρίσκεται στο Μεσολόγγι, απέναντι από 
τις Αλυκές που παράγουν το παγκοσμίου φήμης 
αλάτι. Το Κτήμα Κάκκαβος εστιάζει στην παρα-
γωγή και τυποποίηση εξαιρετικού ελαιολάδου, 
ελιάς τύπου Καλαμών και συσκευάζει αλάτι Με-
σολογγίου. 
Το ελαιόλαδό μας, από ελιές κορωνέικης ποικιλίας 
με φρουτώδη γεύση και βαθύ πράσινο χρώμα, 
είναι από τα κορυφαία προϊόντα παγκοσμίως.  
Η επιτραπέζια ποικιλία Καλαμών, γνωστή και ως η 
βασίλισσα της ελιάς, είναι η πιο εύγευστη και τρα-
γανή φυσική μαύρη ελιά. Η βιολογική μέθοδος 
παραγωγής και μεταποίησης  - σε συνδυασμό με 

το αλάτι από τις Αλυκές Μεσολογγίου - δημιουρ-
γεί ένα αξεπέραστης  ποιότητας  τελικό προϊόν.  
Μπορείτε να δείτε να δοκιμάσετε και να ενημερω-
θείτε για τα προϊόντα μας στα γραφεία μας στη 
Σπύρου Μουστακλή 32, Μεσολόγγι. Οι τεχνολόγοι 
τροφίμων του κτήματός μας είναι στη διάθεσή 
σας για τυχόν απορίες και πληροφορίες. 
Η συσκευασία και συντήρηση των προϊόντων γί-
νεται με φυσικό τρόπο, χωρίς συντηρητικά με το 
αποτέλεσμα να γίνεται αμέσως αντιληπτό στη 
γεύση. Το Κτήμα Κάκκαβος, με πολυετή παρουσία 
στην  εγχώρια και  διεθνή αγορά, αποτελεί εγ-
γύηση για την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων 
που επιλέγετε. 
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
 
Παράγουμε ελαιόλαδο αρίστης ποιότητας και αρ-
κετά μεγάλη ποσότητα κάθε χρόνο. Τα χαρακτηρι-
στικά του είναι υψηλών προδιαγραφών, 
προσφέρουμε γευστικές δοκιμές και χημικές αναλύ-
σεις. 
Οι συσκευασίες του ελαιόλαδου είναι σε γυάλινο 
μπουκάλι των 250ml, 500ml και 1lt και τενεκές 3lt 
και 5lt 



ΕΛΙΕΣ 
 
Το κτήμα μας παράγει ελιές καλαμών αρίστης ποι-
ότητας. Οι ελιές μας ειναι σε διάφορα μεγέθη, τις 
οποίες εμείς τις παρασκευάζουμε με φυσικό τρόπο. 
 
1. Οι συσκευασίες ελιάς είναι σε pet δοχεία των 
170gr, 270gr, 500gr, 1kg, 3kg, 6kg, 12kg 
2. Γυάλινα βάζα των 180 και 215gr για ελιές Καλα-
μών, κλασικές, εκπυρηνωμένες, ροδέλα, πράσινες 
Αγρινίου, πράσινες γεμιστές με σκόρδο ή πιπεριά. 
3. Πάστα ελιάς σε οικογενειακή συσκευασία pet 
του 1kg 
4. Πάστα Καλαμών και Πράσινη, κλασική ή πικά-
ντικη σε γυάλινο βάζο των 180gr





AΛΑΤΙ 
 
Το παγκοσμίου φήμης αλάτι Μεσολογγίου κατευ-
θείαν στο πιάτο σας. 
Φυσικό ανεπεξέργαστο προϊόν. 
 
1. Ανθός αλατιού σε γυάλινο βαζάκι των 180gr και 
σακούλα του 1kg 
2. Ψιλό επιτραπέζιο σε πλαστική αλατιέρα των 
370gr 
3. Σακούλα ψιλό αλάτι των 500gr και του 1kg 
4. Σακούλα ημίχονδρο των 500gr και του 1kg 
5. Σακούλα χονδρό των 500gr και του 1kg 



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Το κτήμα ΚΑΚΚΑΒΟΣ είναι σε θέση να αναλάβει τις 
ακόλουθες εργασίες:  
 
• Παλετοποίηση 
• Συσκευασία 
• Πιστοποίηση - Εγγύηση 
• Μεταφορά σε μεταφορική επιλογής σας 
• Ασφάλεια εμπορευμάτων 
• After sale υποστήριξη 
• Συνέπεια αποστολής 
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