




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 εξοπλι-
σμό και μηχανήματα παραγωγής και τυ-
ποποίησης των βιολογικών προϊόντων 
μας. Η παραγωγή μας ελέγχεται ετησίως 
από τον φορέα πιστοποίησης βιολογι-
κών προϊόντων TUV Austria. Το βιολογι-
κό μας μέλι KόRYφαίαS ποιότητας έχο-
ντας 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 βουνο-
κορφές και κοιλάδες, μακριά από την 
αστική μόλυνση και εντατικές καλλι-
έργειες, σας προσφέρουμε γεύσεις και 
αρώματα της Ελληνικής φύσης.

Είκοσι χρόνια τώρα προτεραιότητα μας 
είναι η παραγωγή ΚόRYφαίαS ποιότητας 
βιολογικού μελιού εξαιρετικής ποιότη-
τας και περιορισμένης συλλογής!

KόRYS ’s apiary is located at the 
foothills of Mount Helmos, in the 
Aroanios River valley, near the village 
of Planitero. Our packing plant, with 
license code 13SM4, operates with the 
latest equipment and machinery for 
the production and standardization of 
our organic products. Our products are 
annually checked by TUV Austria Bureau 
of Inspection & Certification for organic 
products. KόRYS top quality organic 
honey can travel all over the world, since 
it’s accompanied with all the necessary 
certificates.

We take great care of our beehives, 
bringing to the market a product that 
respects the consumer. 

ΚόRYS products come from beehives 
set carefully in selected mount hills and 
valleys, away from urban pollution and 
intensive crop farming, offering flavours 
and aromas of the Greek nature.

ΚόRYS… a top quality honey, of limited 
production.



Περίοδος συλλογής: Μάιος - Αύγουστος
Harvest season: May - August

Στις ψηλότερες βουνοκορφές και 
κάτω από τα αλπικά τοπία της Πελοπον-
νήσου 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, έν-
ζυμα, βιταμίνες και παρουσιάζει χαμηλό 
ποσοστό υγρασίας.

We place our beehives to collect 
honeydew from the fir forests growing at 
the highest picks in the Alpine landscapes 
of Peloponnese. Fir honey is a completely 
unique product, with distinctive flavour 
and aroma, and an extremely thick 
texture. Its colour and appearance vary, 
according to its region of origin. Fir honey 
is rich in carbohydrates, organic acids, 
proteins, amino acids, enzymes and 
vitamins, and has low moisture content.

Βιολογικό μέλι ελάτης | Organic fir-vanilla honey
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Περίοδος συλλογής: Αύγουστος - Οκτώβριος
Harvest season: August - October

Το βιολογικό μας μέλι πεύκου συλ-
λέγεται σε μεγάλο υψόμετρο στα πευ-
κοδάση της βόρειας Εύβοιας. Μέλι με 
χρυσαφένιο χρώμα απαλό άρωμα και 
ουδέτερη γεύση. Υψηλής θρεπτικής αξί-
ας, περιέχει σε μεγάλες συγκεντρώσεις 
μεταλλικά άλατα και ιχνοστοιχεία (ασβέ-
στιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, σίδηρο, 
χαλκό). Είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες, 
οργανικά οξέα, πρωτεΐνες, αμινοξέα, έν-
ζυμα, βιταμίνες, νάτριο και κάλιο, ενώ 
έχει λιγότερες θερμίδες σε σχέση με τα 
υπόλοιπα μέλια!

ΚόRYS pine honey is harvested by 
our beehives placed in high altitude pine 
forests of the northern Evia. This specific 
variety of honey is easily recognized 
by its distinctive golden colour, gentle 
aroma and smooth taste; pine honey’s 
high nutritional value comes from the 
various substances that compose it, and 
its high concentration of minerals and 
trace elements (calcium, magnesium, 
zinc, iron, copper). It is also rich in organic 
acids, proteins, amino acids, enzymes, 
vitamins, sodium and potassium and has 
less calories than the other varieties of 
honey!

2014

Βιολογικό μέλι πεύκου | Organic pine honey



Περίοδος συλλογής: Σεπτέμβρης - Οκτώβρης
Harvest season: September - October

Συλλέχθηκε μετά από διπλή μετακί-
νηση 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 ποικι-
λίες που αλληλοσυμπληρώνονται. Μέλι 
με ανοιχτόχρωμο κοκκινωπό χρώμα, χα-
ρακτηριστικό άρωμα και δυνατή γεύση 
με επίγευση πικραμύγδαλου! Θεωρείται 
πολύ δυναμωτικό, με εξαιρετική θρεπτι-
κή αξίας. είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτι-
κές ουσίες και φαινόλες και περιέχει σε 
μεγάλες συγκεντρώσεις μεταλλικά άλατα 
και ιχνοστοιχεία.

In order to collect this exceptional 
variety of honey, we place our swarms 
first to the indigenous heather that 
covers the mountains of Achaia and 
then we move them (after swarm) to 
the pine forests of Northern Evia. This 
process gives us a unique honey, as it 
consists of two varieties that complete 
each other. Heather and pine honey has 
a light ruddy colour, intense aroma and 
a strong flavour, leaving and aftertaste 
that evokes this of bitter almond! It 
has great nutritional value, it is rich in 
antioxidants and phenols and contains 
high concentrations of minerals and trace 
elements.

Βιολογικό μέλι ρείκι & πεύκο | Organic heather & pine honey



Περίοδος συλλογής: Ιούνιος - Ιούλιος
Harvest season: June - July

Το βιολογικό μέλι βελανιδιάς συλ-
λέγεται 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 διαδεδομέ-
νο. Το μέλι αυτό έχει πολύ σκούρο (σχε-
δόν 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 αντιοξειδωτι-
κές ουσίες και χαρακτηρίζεται ως μέλι 
εξαιρετικής θρεπτικής αξίας!

Organic oak honey is produced be 
beehives set at high altitude, in the long 
lived oak forests of mainland Greece. 
While there are plenty oak forests, the 
conditions for collecting this honey 
are particularly difficult, and so oak 
honey is sometimes rare to find. It has 
a very dark, amber colour and a distinct 
aroma and a strong taste that reminds 
molasses. According to a recent scientific 
research from the Aristotle University 
of Thessaloniki, oak honey is the richest 
honey in antioxidant substances and it is 
of great nutritional value!
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Βιολογικό μέλι βελανιδιάς (δρυς) | Organic oak honey



Περίοδος συλλογής: Απρίλης - Μάιος
Harvest season: April - May

Το μέλι ανθέων είναι ένα πολυποι-
κιλιακό μέλι που συλλέγεται την άνοιξη 
στα παραθαλάσσια μέρη της νότιας Ελ-
λάδας, από φασκόμηλο, αγριοτρίφυλλο, 
αγκάθι, και πολλά άλλα βότανα και φρύ-
γανα. 
Μέλι με ανοιχτόχρωμο κιτρινωπό χρώ-
μα, 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 ιδιαί-
τερες γεύσεις στις δημιουργίες μας. Κρυ-
σταλλώνει γρήγορα.

Wildflower honey is made by bees 
that collect nectar in spring, by the 
plenty wild flowers and herbs that grow 
by the sea in southern Greece, such as 
sage, thorn, and many other herbs and 
garrigue. Wildflower honey has a pale 
yellow colour and it is extremely aromatic, 
with a strong, spicy, yet balanced flavour. 
It is rich in vitamins, trace elements, 
minerals and amino acids. Perfect for 
cooking and pastry, it provides a unique 
flavour to your creations, but be careful, 
as it crystallizes quickly.

2018

Βιολογικό μέλι ανθέων | Organic wildflower honey



Περίοδος συλλογής: Ιούνιος - Ιούλιος
Harvest season: June - July

Το μέλι καστανιάς συλλέγεται από τα 
άγρια καστανοδάση που φύονται σε με-
γάλα 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 προ-
έρχεται, γεύση ιδιαίτερη και δυνατή,και 
άρωμα που θυμίζει ανθισμένο δάσος κα-
στανιάς.
Είναι μέλι με υψηλή θρεπτική αξία, κα-
θώς περιέχει μεγάλο αριθμό γύρεοκο-
κων, πληθώρα βιταμινών και αμινοξέων, 
και σχεδόν διπλάσια περιεκτικότητα σε 
ιχνοστοιχεία από τα άλλα μέλια.

Chestnut honey is harvested from 
the wild chestnut trees growing at high 
altitude in the mountains of Arcadia. 
The bees collect nectar and honeydew 
by the wild flowers and leaves of the 
wild chestnut. Its colour varies from 
light brown to dark black, depending 
on which part of the plant it comes 
from. It has unique strong taste and the 
aroma of a blooming chestnut forest. It 
is distinguished by its high nutritional 
value, as it contains a large amount of 
pollen, many vitamins and amino acids, 
and almost twice as much trace minerals, 
compared to other varieties of honey.

Βιολογικό μέλι καστανιάς | Organic chestnut honey



Περίοδος συλλογής: Σεπτέμβρης - Οκτώβρης
Harvest season: September - October

Κάτω από δύσκολες συνθήκες στα 
ξηροθερμικά, πετρώδη και παραθαλάσ-
σια μέρη της Αργολίδας και της Λακωνίας 
(στο νοτιότερο σημείο της ηπειρωτικής 
Ευρώπης), οι μέλισσες μας συλλέγουν 
αυτό το σπάνιο και ξεχωριστό μέλι από 
τα άνθη της χαρουπιάς. Μέλι ανοιχτό-
χρωμο με πολύ ιδιαίτερη γεύση και άρω-
μα που θα καταπλήξει τους λάτρεις των 
πικάντικων γεύσεων! Το μέλι χαρουπιάς 
είναι πλούσιο σε ασβέστιο βιταμίνες και 
σίδηρο.

Under difficult conditions on land- 
rothermal, stony and seaside parts of 
Argolis and Laconia (in the southernmost 
part of the continent Europe), our bees 
collect this rare and special honey from 
the carob trees. Honey light coloured 
very special flavor and aroma will 
amaze those who love spicy flavors!  
The carob honey is rich in iron, calcium 
and vitamins.

Βιολογικό μέλι χαρουπιάς | Organic carob honey



Περίοδος συλλογής: Ιούνιος - Ιούλιος
Harvest season: June - July

Το θυμαρίσιο μέλι μας παράγεται 
στους βραχώδεις θυμαρότοπους της Λα-
κωνίας. Εκεί τα μελίσσια μας επισκέπτο-
νται τα θυμάρια αλλά και άλλα δεκάδες 
φρύγανα για να μας προσφέρουν αυτό 
το ιδιαίτερο μέλι! Μοναδικό στο είδος 
του κατατάσσεται στις καλύτερες ποικι-
λίες μελιού παγκοσμίως. Το χρώμα του 
είναι ξανθό και η γεύση του πολύ δυνα-
τή και ευχάριστη. Εξαιρετικά αρωματικό 
μέλι με μεγάλη διατροφική αξία, καθώς 
είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία, βιταμίνη 
Α, β-καροτίνη, σύμπλεγμα βιταμινών Β, 
μέταλλα και άλλα θρεπτικά συστατικά. 
Φημίζεται για τις αντισηπτικές και τονω-
τικές ιδιότητες του αλλά και την αντιο-
ξειδωτική του δράση. 

Our thyme honey is produced in 
rocky Laconian land,where our bees visit 
thyme and dozens of other brushwood 
to offer us this special & unique honey! 
Thyme honey is one of a kind and ranked 
among the best varieties of honey 
worldwide. Blonde in color and strong 
in taste, an extremely aromatic honey, 
taste pleasant with great nutritional 
value. Rich in trace elements, vitamin 
A, beta-carotene, vitamin B complex, 
minerals and other nutrients. It is well 
known for its antiseptic, tonic properties 
and its pungent action.

Βιολογικό μέλι θυμαρίσιο | Organic thyme honey



Περίοδος συλλογής: Ιούλιος - Αύγουστος
Harvest season: July - August

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 ικανοποιή-
σει και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. 
Μέλι που αν το δοκιμάσεις μια φορά, το 
ξεχνάς δύσκολα.

Our top-quality forest honey is 
produced from trees in the forests of 
Northern Greece, after swarming our 
beehives hundreds of miles away from 
our headquarters, where the bees collect 
honeydew from the trees and the bushes 
in the dense forests.
Forest honey has a dark colour, a gentle 
smell, thick texture and a strong flavour. 
We recommend this honey even in the 
most demanding consumer, since once 
you try it, you will sure ask for more.

Βιολογικό μέλι δάσους | Organic forest honey



Οι ποσότητες της κάθε σοδειάς είναι 
περιορισμένες, και οι ποικιλίες των μελι-
ών αλλάζουν κάθε χρονιά ανάλογα με τις 
μελιτοεκρίσεις των βουνών και τις καιρι-
κές συνθήκες!

The amount of each harvest is limited. 
The varieties of honey may change 
annually, depending on honeydew and 
weather conditions.

2014
2014

2015
2017

2018
2018

2018
2015

2017
2018

Organic fir honey – Golden award BIOLMIEL 2014 

Organic pine honey – Golden award BIOLMIEL 2014

Organic fir honey – Golden award BIOLMIEL 2015

Organic oak honey – Silver award BIOLMIEL 2015

Organic oak honey – Golden award BIOLMIEL 2017

Organic fir honey – Silver award BIOLMIEL 2017

Organic wildflower honey – Golden award BIOLMIEL 2018

Organic fir honey – Silver award BIOLMIEL 2018

Organic fir/Vanilla honey – Silver award BIOLMIEL 2018

Organic oak honey – Silver award BIOLMIEL 2018

Organic oak honey – Golden star GREAT TASTE 2017

Organic heather & pine honey – Golden star GREAT TASTE 2017

Organic oak honey – Two golden stars GREAT TASTE 2018

Organic forest honey – Two golden stars GREAT TASTE 2018

Organic chestnut honey – Golden star GREAT TASTE 2018

Organic wildflower honey – Golden star GREAT TASTE 2018

Organic wildflower honey – Golden star GREAT TASTE 2019

Organic fir/Vanilla honey – Platinum Olymp Awards 2019

Organic oak honey – Gold Olymp Awards 2019

Organic pine honey – Bronze Olymp Awards 2019

awards



Περίοδος συλλογής: Μάιος – Αύγουστος
Περίοδος συλλογής: Μάιος – Αύγουστος

Τι είναι το μέλι;
Είναι η αυθεντική ουσία ενός τόπου. Το απόσταγμα σε γεύση, 
χρώμα και άρωμα. Δεν μπορείς να φας το χώμα, τα φύλλα, τα λουλούδια.   
Όμως έρχονται οι μέλισσες, αυτοί οι φτερωτοί μεσάζοντες,  οι γευστικοί 
μεταπράτες, και τρυγούν το ελάχιστο βάρος της σταγόνας που εμπεριέχεται 
στον εκάστοτε χώρο.
Και πλάθοντάς την σε μέλι, μας δίνουν την ευκαιρία  να δοκιμάσουμε αυτό που,  
ενώ είμαστε πλάι του, δεν έχουμε πρόσβαση.



Περίοδος συλλογής: Μάιος – Αύγουστος
Περίοδος συλλογής: Μάιος – Αύγουστος

So what is honey?
It is the authentic essence of a place. The extract in flavor, color and scent.
You cannot eat soil, leaves or flowers. However, bees-these winged  mediators  
and “taste resellers”-harvest the smallest amount  of  drops which comprise any space.
Therefore,  they offer us the chance to taste,  what we do not have actual access to, 
despite being next to it.



Περίοδος συλλογής: Μάιος – Αύγουστος
Περίοδος συλλογής: Μάιος – Αύγουστος

  Planitero - Kalavryta Greece
  +30 6977992442 
  +30 6947807639 
  KORYS Organic Honey

   koryshoney@gmail.com
    kouvarispan@yahoo.gr

 koryshoney.gr

  Πλανητέρο Καλαβρύτων
  6977992442 
  6947807639 
  KORYS Organic Honey

   koryshoney@gmail.com
    kouvarispan@yahoo.gr

 koryshoney.gr

Vassilis Koutroulakis
Beekeeper 

Panagiotis Kouvaris
Sales Manager

Βασίλης Κουτρουλάκης 
Μελισσοκόμος

Παναγιώτης Κούβαρης 
Υπεύθυνος Πωλήσεων


