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PanProd family company has 
been established in Kalamata-

Greece at 1970.
Our company has a long and 

successful history at the 
global trading of qualitative, 

totally natural, Mediterranean 
food products.

Our facilities of 2.000 
square meters are perfectly 
organized, provided with the 
most modern machinery and 
certificated under ISO 9001 

and ISO 22000 from BUREAU 
VERITAS to always achieve, 
under the most appropriate 

conditions, the best result for 
our customers.

The products are stored 
in rooms with controlled 
temperature, specially 

designed to keep them under 
the proper temperature and 

humidity.
They are packaged in a wide 
variety of certified bottles 
and boxes, appropriate to 
keep their characteristics 

safe and stable until their final 
destination, the consumer.

PanProd respects the 
environment by using for the 
creation of all the product 
only materials that can be 

recycled.
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Kalamata Extra Virgin Olive Oil and Extra 
Virgin Olive Oil-Messinian Olive Groves.

First cold pressed products recognized for 
their very low acidity level not exceeding 0.3% 
and their strong, fruity taste. They are coming 
from koroneiki variety trees, growing in the best 
olive groves of Kalamata (PDO) and Messinia in 
Southern Greece. 

European Union recognizes the unique 
advantages and characteristics of Kalamata’s 
Extra Virgin Olive Oil and with its’ directive 
(1065/97) is giving to it the Protected 
Designation of Origin (PDO).

KALLISTO Olives - Paste

Kalamata Olives and Pitted Olives are carefully 
collected, one by one in the traditional way. 

They are rich in flesh and with a strong flavor, 
in a brine of water, extra virgin olive oil and 
vinegar.

Kalamata Olive Paste contains superior quality 
olives, extra virgin olive oil, vinegar, garlic and 
oregano.

KALL I STO : 
Ancient Greek female 
name meaning 
“the prettiest”.  
According to our 
mythology, Zeus felt in 
love with her and he 
afterwards sent her to 
the sky transformed to a 
Star, the Great Bear.
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Η εταιρεία PanProd, ιδρύθηκε 
στην Καλαμάτα το 1970 και 
έκτοτε δραστηριοποιείται με 
επιτυχία στο διεθνές εμπόριο 
ποιοτικών, απόλυτα φυσικών, 

προϊόντων Μεσογειακής 
διατροφής. 

Πιστοποιημένη με ISO 9001 & 
ISO 22000 από την BUREAU 
VERITAS, σε εγκαταστάσεις 

2.000 τετραγωνικών 
μέτρων, άριστα εξοπλισμένη 
με συστήματα τελευταίας 
τεχνολογίας και χώρους 

ελεγχόμενης θερμοκρασίας 
ώστε να διατηρούμε τα 
προϊόντα μας υπό τις 

καλύτερες δυνατές συνθήκες.  

Όλα τα προϊόντα μας 
διατίθενται σε ποικιλία 

πιστοποιημένων συσκευασιών 
ώστε να φθάνουν στον 

τελικό τους προορισμό, τον 
καταναλωτή, αναλλοίωτα και 
διατηρώντας όλο τον πλούτο 

της γεύσης τους και των 
θρεπτικών τους συστατικών. 

Η εταιρεία μας σέβεται το 
περιβάλλον χρησιμοποιώντας 
μόνο ανακυκλώσιμα υλικά  για 

την δημιουργία όλων των 
προϊόντων της. 
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KAΛΛIΣTΩ Έξτρα Παρθένο Ελαιολάδο:

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο - Καλαμάτας (ΠΟΠ) 
και Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο - Μεσσηνιακοί 
Ελαιώνες. 

Προϊόντα πρώτης ψυχρής έκθλιψης, που ξεχωρίζουν 
για την ιδιαιτέρως χαμηλή τους οξύτητα (δεν ξεπερνά 
το 0.3%), και την έντονη φρουτώδη γεύση τους, 
ποικιλίας Κορωνέικης, επιλεγμένα από τους καλύτερους 
ελαιώνες της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζει τα μοναδικά 
πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά του Εξαιρετικού 
Παρθένου Ελαιολάδου Καλαμάτας και με τον κανονισμό 
της (1065/97), του δίνει την Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).

KAΛΛIΣTΩ Ελιές - Πατέ:

Ελιές και Εκπυρηνομένες Ελιές Καλαμών, 
επιλεγμένες με τον παραδοσιακό χειροποίητο 
τρόπο. 

Με πλούσια σάρκα έντονης γεύσης, σε μίγμα από 
νερό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αλάτι και ξύδι. 

Πατέ Ελιάς Καλαμών από άριστης ποιότητας ελιές, 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ξύδι, σκόρδο και 
αρωματικά βότανα.

ΚΑΛΛ ΙΣΤΩ : 
Αρχαίο ελληνικό όνομα 
που σημαίνει 
“η ωραιότερη”.  
Σύμφωνα με την 
μυθολογία μας, ο Δίας 
την ερωτεύεται και την 
στέλνει στον ουρανό 
μεταμορφωμένη σε 
Αστέρι, την Μεγάλη 
Άρκτο.


