


Το Κτήµα Κοτσώνη βρίσκεται στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο, στην 

περιφέρεια των   Αρχαίων Μυκηνών και του Άργους. Μια λοφώδης περιοχή 

που από την αρχαιότητα φηµίζεται για το φυσικό της κάλλος αλλά και την 

εύφορη γη, που διακρίνεται για την καταλληλότητά της στην καλλιέργεια της 

ελιάς. Οι άνθρωποι του Κτήµατος ασχολούνται µε την παραγωγή ελαιόλαδου 

περισσότερο από 100 χρόνια, γράφοντας τη δική τους ιστορία στο καλό λάδι! 

Το Κτήµα Κοτσώνη ακολουθεί τις πιο σύγχρονες µεθόδους παραγωγής και 

τυποποίησης ελαιολάδου. Οι ελαιώνες, που είναι αφιερωµένοι στην παραγωγή 

Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου, ακολουθούν τη µέθοδο της καλλιέργειας 

χαµηλής έντασης. Στο ελαιοτριβείο, ακολουθείται η µέθοδος της ψυχρής 

έκθλιψης, µέθοδος που διατηρεί όλες τις βιταµίνες του ελαιόλαδου και 

εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα λαδιού! Οι ελαιώνες που παράγουν Οργανικό 

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, βρίσκονται σε  Ενιαίο Κτήµα (Single Estate), 

εξασφαλίζοντας 100% έλεγχο στη διαδικασία παραγωγής και είναι 

Μονοποικιλιακοί, γεγονός που διασφαλίζει την σταθερή ποιότητα και γεύση 

του ελαιολάδου. 

Το Κτήµα παράγει, κυρίως, την ποικιλία Μανάκι, η οποία χαρακτηρίζεται από τη 

φρουτώδη, συµπαγή αλλά καθόλου πικρή γεύση της,  και ξεχωρίζει για την 

κρεµώδη υφή της και τις «γευστικές αναµνήσεις» από αµύγδαλα και αγκινάρα. 

Σε µικρότερη κλίµακα και κυρίως από συνεργαζόµενους ελαιοπαραγωγούς 

καλλιεργείται και η Κορωνέικη ποικιλία που φηµίζεται για τη φρέσκια, 

φρουτώδη γεύση ελιάς που αφήνει στη γλώσσα αλλά και για τη συµπαγή υφή 

της που αναδίδει το άρωµα των πράσινων φύλλων της ελιάς. Και οι δύο 

ποικιλίες είναι διεθνώς αναγνωρισµένες για την ποιότητα και την εξαιρετική 

τους γεύση.

Ποιότητα, σεβασµός στο περιβάλλον, έντιµα προϊόντα και ήθος. Αυτές είναι 

οι αξίες, που υπερασπίστηκε για περισσότερα από 100 χρόνια η οικογένεια 

Κοτσώνη και που συνεχίζει να υποστηρίζει µέχρι σήµερα, πιστεύοντας πως 

µόνο µε αυτές µπορεί να χτίσει ένα βιώσιµο µέλλον γι΄αυτήν και τους 

συνεργάτες της! 



3000 B.C.
Organic Extra Virgin Olive Oil

Η γεύση του γλυκιά, φρουτώδης και απαλή στον ουρανίσκο. Η επίγευσή του 
αφήνει µια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας χάρη στις «νότες» από αµύγδαλο 
και αγκινάρα. Το 3000 B.C. – Organic, µε τη συµπαγή και κρεµώδη υφή του, 
είναι ένα ελαιόλαδο που επιβάλλει την παρουσία του στο καθηµερινό τραπέζι, 
αφού είναι γεννηµένο από ελιές µιας µόνο ποικιλίας, Μανάκι (Monovarietal), 
που µεγαλώνουν σε Ενιαίο Κτήµα (Single Estate), εξασφαλίζοντας πλήρη 
έλεγχο της παραγωγής του και σταθερή γεύση και ποιότητα. 
3000 B.C. - Organic: Παράδοση και βιολογική καλλιέργεια συναντώνται στη 
µοναδική του γεύση. 

Το 3000 B.C. – Organic διατίθεται σε συσκευασίες 
των 250 ml και 500 ml.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Καλλιέργεια φιλική προς το περιβάλλον.
  Πιστοποιηµένο Βιολογικό – BIOHELLAS.
  Ενιαίο Κτήµα (Single Estate).
  Μονοποικιλιακό, Μανάκι
 Μια ποικιλία που συναντάµε κυρίως στην Αργολίδα και είναι γνωστή και ως Μανάκι Άργους.

  Πρώιµης Συλλογής (Early Harvest), µε το χέρι.
  Ψυχρής Έκθλιψης.
  Κατάλληλο για µια πιο υγιεινή διατροφή αφού είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, 
 όπως καροτενοειδή, πολυφαινόλες, βιταµίνη Ε και χλωροφύλλη.

  Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απ’ ευθείας από ελιές 
 και µόνο µε µηχανικές µεθόδους.

3000 B.C.
Extra Virgin Olive Oil

Με την πρώτη δοκιµή καταλαβαίνεις την καθαρότητα της καταγωγής του. 
Γεννηµένο από ελιές που µεγαλώνουν σε επιλεγµένους ελαιώνες και θρεµµένο 
από τα υπόγεια νερά της περιοχής, το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 3000 B.C 
σε κερδίζει µε το άρωµα και τη γεύση του. Η υφή του, απαλή και ταυτόχρονα 
συµπαγής, είναι αποτέλεσµα της προσοχής κατά τη συλλογή του καρπού αλλά 
και της ψυχρής έκθλιψης κατά την παραγωγή του. Ένα ελαιόλαδο φτιαγµένο 
µε προσοχή που κερδίζει την προσοχή του γευσιγνώστη.

Το 3000 B.C. – EVOO διατίθεται σε συσκευασίες των 250 ml και 500 ml.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Ποικιλίες Μανάκι, Κορωνέικη.
  Από επιλεγµένους ελαιώνες (Finest Selection).
  Συλλογή µε το χέρι.
  Ψυχρής Έκθλιψης.
  Κατάλληλο για µια πιο υγιεινή διατροφή αφού είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά,
 όπως καροτενοειδή, πολυφαινόλες, βιταµίνη Ε και χλωροφύλλη.

  Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απ’ ευθείας από ελιές
 και µόνο µε µηχανικές µεθόδους. 

3000. B.C Organic E.V.O.O.

Finalist at the 2013 

New York International 

Olive Oil Competition 

Package Designs



Treats of Life
Organic Extra Virgin Olive Oil 

«Φίλεµα», όπως λέµε κέρασµα και προσφορά. Και τι καλύτερη προσφορά σε 
όσους µοιράζεσαι τη ζωή σου, από την αρωµατική, φρουτώδη και φυσική 
γεύση ενός Βιολογικού Ελαιόλαδου. Το Treats of Life - Organic, φέρνει στο 
καθηµερινό σας τραπέζι όλα τα οφέλη υγείας του ελαιόλαδου και µαζί την 
εγγύηση της πιο φυσικής παραγωγής αφού οι ελιές που το δηµιούργησαν, 
µεγάλωσαν και ωρίµασαν σε ένα καθ’ όλα προστατευµένο περιβάλλον µε 
όλες τις σύγχρονες πρακτικές της πιστοποιηµένης βιολογικής καλλιέργειας. 
Treats of Life - Organic, µοναδικό στη γεύση και ταυτόχρονα µια από τις 
καλύτερες επιλογές υγιεινής διατροφής!

Το Treats of Life – Organic διατίθεται σε γυάλινα µπουκάλια των
500ml και 750ml.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Πιστοποιηµένο Βιολογικό – BIOHELLAS.
  Ποικιλίες Μανάκι, Κορωνέικη.
  Συλλογή µε το χέρι.
  Ψυχρής Έκθλιψης.
  Κατάλληλο για µια πιο υγιεινή διατροφή αφού είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά,
 όπως καροτενοειδή, πολυφαινόλες, βιταµίνη Ε και χλωροφύλλη.

  Γυάλινη φιµέ συσκευασία, για προστασία από τον ήλιο, µε ελεγχόµενη ροή.
  Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απ’ ευθείας από ελιές 
 και µόνο µε µηχανικές µεθόδους.

Treats of Life
Extra Virgin Olive Oil 

Πιστό στην παράδοση και «καλοαναθρεµµένο», το Treats of Life έρχεται να 
µοιραστεί µαζί σας την κουλτούρα του ελληνικού φιλέµατος. Μια λέξη που 
δύσκολα βρίσκεις σε άλλες γλώσσες µια που µέσα της περικλείει έννοιες 
όπως: φροντίδα, προσφορά, κέρασµα και  πάνω απ΄όλα αγάπη. Αυτή είναι η 
φιλοσοφία, που φέρνει στο καθηµερινό σας τραπέζι το Treats of Life, την 
απλότητα ενός κεράσµατος και µαζί τα οφέλη του ελαιόλαδου, µιας από τις 
πλέον φυσικές και υγιεινές τροφές στον κόσµο! Η γεύση του, φρουτώδης, 
αρωµατική, φυσική, έρχεται να σφραγίσει την απόλαυση να µοιράζεσαι µε 
τους ανθρώπους της ζωής σου, ό,τι καλύτερο διαθέτεις!

Το Treats of Life – EVOO διατίθεται σε γυάλινα µπουκάλια των 500ml, 
750ml, 1Lt και σε µεταλλικά δοχεία των 3Lt και 5Lt.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Ποικιλίες Μανάκι, Κορωνέικη.
  Συλλογή µε το χέρι.
  Ψυχρής Έκθλιψης.
  Κατάλληλο για µια πιο υγιεινή διατροφή αφού είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά,
 όπως καροτενοειδή, πολυφαινόλες, βιταµίνη Ε και χλωροφύλλη.

  Γυάλινη φιµέ συσκευασία, για προστασία από τον ήλιο, µε ελεγχόµενη ροή.
  Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απ’ ευθείας από ελιές 
 και µόνο µε µηχανικές µεθόδους.



The Kotsonis Estate Co.
Έδρα: Ηπείρου 33, 15 341 Αγία Παρασκευή, Αθήνα
 210 65 40 742     210 65 40 742     info@thekotsonisestate.gr
Κτήµα: Βελανιδιά, 21 200 Άργος - Μυκήνες, Πελοπόννησος
 www.thekotsonisestate.gr
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