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logistics information

dimensions: 58x58x163mm

grinder net weight 80g
box net weight 300g

units/pack: 5
units/box: 25
boxes/row: 14
rows/pallet: 6

8.47oz | 240g

ΑΛΑΤΙ ΜΕ 
ΡΙΓΑΝΗ

7.76oz | 220g

salt with oregano
αρωματικό αλάτι με υπέροχη 

ελληνική βουνίσια ρίγανη. 
Ιδανικό για χοιρινά σχάρας, 

πατάτες ψητές και τηγανιτές.

flavorful salt with greek moun-
tain oregano. Ideal for pork on 
the grill, baked, jacket or fried 

potatoes. 

ΑΛΑΤΙ ΚΑΠΝΙΣΤΟ 
ΣΕ ΞΥΛΟ ΟΞΙΑΣ

8.82oz | 250g

beech wood smoked salt
αλάτι καπνισμένο φυσικά 
σε ξύλο οξιάς. Εξαιρετικά 

αρωματικό. Ιδανικό για ψητά, 
μανιτάρια και πατάτες.

sea salt smoked naturally in 
beech wood. Very aromatic. 
Ideal for meat, mushrooms 

and potatoes.

ΑΛΑΤΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ

9.17oz | 260g

salt with oregano
φυσικό αλάτι από τις ελληνικές 

θάλασσες, στην πιο αγνή του 
μορφή

natural salt from greek sea, in its 
purest form. 

7.76oz | 220g

μείγμα θαλασσινού αλατιού 
με βότανα της μεσογείου. 

Ιδανικό για σαλάτες με 
καλοκαιρινά λαχανικά, ψάρια 

και κοτόπουλο.

ορυκτό αρχαίο αλάτι, έρχεται 
από ένα καιρό που τα ιμαλάια 
ήταν κάτω από τη θάλασσα.

blend of sea salt with mediter-
anean herbs . Ideal for greek 

summer salads, fish of chicken. 

ancient mineral salt, coming 
from a time which himalaian 

mountains where under the sea.

mediteranean salthimalayan salt

ΑΛΑΤΙ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΑΛΑΤΙ 
ΙΜΑΛΑΪΩΝ

7.05oz | 200g

sea salt with aromatic lemon. 
Ideal for grilled meat or mush-
rooms, stewed vegetables and 

soups.

 μείγμα θαλασσινού αλατιού με 
αρωματικό λεμόνι. Ιδανικό για 
μανιτάρια και κρέατα σχάρας, 
βραστά λαχανικά και σούπες.

salt with lemon

ΑΛΑΤΙ ΜΕ 
ΛΕΜΟΝΙ

8.47oz | 240g

αρώματα καπνιστού για 
μπάρμπεκιου, μοσχάρι σχάρας, 

steak.

natural smoke aroma, 
ideal for bbqs.

smoked paprika salt

ΑΛΑΤΙ ΜΕ 
ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΠΑΠΡΙΚΑ

ιδανικά για φινίρισμα 
των πιάτων 
πριν το σερβίρισμα

συσκευασμένο σε μύλο XXL 
επαγγελματικών διαστάσεων
We suggest to use it to finish your dishes. 
Packed in a XXL professional grinder.
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