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■ Ethisch verantwoord
TARIS is een op en top fairtrade 

bedrijf die zijn lokale boeren 

met liefde ondersteund. Al 

onze olijfoliën worden getest 

in één van onze 35, door de 

International Olive Oil Council 

geaccrediteerde, laboratoria en 

staan onder het Worldwide Olive 

Oil Quality Control Programme.

TARIS, het beste 
van de Egeïsche Zee

Sinds 1915 staat TARIS voor 

kwaliteit, vakkennis en eerlijke 

producten. Reeds meer dan 

honderd jaar zetten wij de 

beste olijven en olijfolie van de 

Egeïsche Zee op de wereldkaart. 

Vandaag is TARIS de grootste unie 

van agriculturele producenten 

in Turkije, eigendom van maar 

liefst 28.000 lokale boeren 

en samengebracht onder 31 

coöperatieven in 6 Turkse steden.

Ongeëvenaarde 
smaak

Bij TARIS worden de olijven 

zorgvuldig en op traditionele 

wijze met de hand geoogst en 

- essentieel voor de kwaliteit 

- meteen daarna aan de hand 

van verschillende technieken en 

procedures geperst of bewaard 

in een aantal van de meest 

technologisch geavanceerde 

faciliteiten ter wereld.

Elk proces staat, net als de 

verschillende streken waarin 

TARIS actief is, garant voor een 

unieke, aromatische smaak. 

TARIS houdt hygiëne, kwaliteit 

en smaak hoog in het vaandel, 

in regel met de Food Codex van 

Turkije en ISO 9000, ISO 22000, 

KOSHER en ECOCERT regulering.

TARIS Olijfolie is de enige 

Turkse olijfolie geaccrediteerd 

en gecertificeerd door de 

International Olive Oil Council 

(IOR). Ook onze Egeïsche olijven 

worden zorgvuldig verwerkt 

zonder schadelijke chemicaliën.



■ duurzaam  
en organisch
Behandel de natuur met respect, 

en je zal er de vruchten van 

plukken. 

TARIS olijven worden duurzaam 

en natuurlijk geteeld, met een 

uitzonderlijke focus op low-

impact. En daar stopt het niet. 

Van materialen tot verpakkingen, 

bij TARIS is alles milieuvriendelijk.

■ Superieure kwaliteit
De kwaliteit van olijfolie begint bij 

de kwaliteit van de olijven. 

Omdat de lokale landbouwers 

bij TARIS perfect ondersteund 

worden door de coöperatieven, 

kunnen zij zich volledig toespitsen 

op het verzorgen van hun 

olijfbomen en de kunst van het 

plukken.

 Dit doen ze al generaties lang.



■ meer dan 5000  
jaar geschiedenis
Denk maar aan de stad Efeze 

- één van de grootste steden 

van het Romeinse Rijk, de 

Tempel van Artemis -  één van 

de zeven wereldwonderen, 

en de overblijfselen van oude 

beschavingen in Aphrodisias en 

Troje.

De Egeïsche Zee speelt een grote 

rol in de wereldgeschiedenis over 

verscheidene culturen heen.

Met olijfbomen meer dan duizend

jaar oud is dit gebied al eeuwen 

lang de bakermat van de olijfolie.

De beroemde historicus 

Herodotus beschreef de Egeïsche 

kust als die met de mooiste 

hemel en het beste klimaat van 

de wereld. 

De Egeïsche Zee, 
‘Riviera van olijfbomen’

Deze streek staat dan ook bekend 

voor zijn olijven van de fijnste 

kwaliteit.

Vandaag nog kan u uitrusten in de 

schaduw van dezelfde olijfboom 

waar eenmaal Herodotus zat 

en u zou de wijze boom horen 

fluisteren, 

‘’Ik behoor tot alles en ik behoor 

tot geen één; ik was hier voor 

u kwam en zal hier zijn als u 

weggaat.‘’
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EXTRA
VIERGE
OLIJFOLIE



■ Award winning
TARIS premium extra vierge olijfolie 

is door de jaren heen meermaals 

geprezen met kwaliteitslabels en 

medailles door de grootste olijfolie 

competities van de wereld.



■ Aivaly
EXTRA VIERGE OLIJFOLIE

AIVALY staat bekend als de meest 

uitzonderlijke olie van noordwest 

Anatolia. De in december 

handgeplukte olijven zijn de 

meest premium olijven van de 

Ayvalik regio. De traditionele 

persing zorgt voor een frisse, 

fruitige smaak met een licht 

peperige toets.

■ Erkence
EXTRA VIERGE OLIJFOLIE

ERKENCE wordt geproduceerd uit vroeg geoogste olijven – eind oktober tot 

begin november – in Burhaniye, de thuisbasis van de oudste coöperatie van 

Anatolië. Deze prachtige, goudgele olijfolie heeft een zachte, grazige smaak 

met een mild aroma van natuurlijke kruiden en walnoot.

■ Moskonisi
EXTRA VIERGE OLIJFOLIE

Proef de koele noordelijke wind 

van Kaz Mountains van de olijven 

die aan de zee op het kleine 

eiland Alibey, ten noordwesten 

van de Egeïsche kust, geteeld 

zijn. Naast zijn volle smaak en 

prachtige kleur, heeft MOSKONISI 

– letterlijk “het welriekende 

eiland” – ook een zalige geur.

■ Kidonia
EXTRA VIERGE OLIJFOLIE

KIDONIA vat de authentieke 

essentie van de olijven uit de 

Ayvalik regio samen. Deze olie 

verwent je smaakpapillen met 

een breed boeket en een licht 

aroma van amandelen. Hij won de 

Monde Selection Gold Medal.

■ Eolia
EXTRA VIERGE OLIJFOLIE

EOLIA – letterlijk “rijk aan olijven” 

– werd reeds in de oudheid 

omschreven als de moeder van 

alle olijfoliën. Deze olie reflecteert 

de ongedwongen en serene 

sfeer van de Edremit regio. Bij 

het degusteren ruik en proeft u 

toetsen van zeewier en walnoten.



■ North - Ayvalik / Edremit
EXTRA VIERGE OLIJFOLIE

Gemaakt van 100% Ayvalik en Edremit olijven. 

Milde smaak met een fris-fruitig en grasachtig 

aroma en zeer vloeibaar. Superieure olijfolie 

met een maximale aciditeit van 0,8%.



■ South - Memecik
EXTRA VIERGE OLIJFOLIE

Gemaakt van Zuid-Egeïsche olijven. Iets 

scherpere smaak met een dominantere 

fruit smaak en minder vloeibaar. Superieure 

olijfolie met een maximale aciditeit van 0,8%.



■ Taris Riviera
PURE OLIJFOLIE

Een mix van Taris geraffineerde olijfolie 

met Taris extra vierge olijfolie. Lichte 

kleur en milde smaak. Ideaal voor koude 

of warme gerechten en om te frituren.



■ Organik
EXTRA VIERGE OLIJFOLIE

Biologische olijven worden geteeld zonder chemische meststoffen 

of bestrijdingsmiddelen. Sterker zelfs, ook de omliggende regio’s 

moeten vrij van chemicaliën zijn. Organik is goedgekeurd door het 

Ecocert-label met een uniek bewijsnummer.
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OLIJVEN



■ hele groene
OLIJVEN

Gerijpt door natuurlijke gisting na 

krassen, hebben deze zorgvuldig 

geselecteerde Edremit olijven een 

bijzondere smaak, ideaal voor zij 

die de ietwat scherpe smaak van 

olijven verkiezen.

■ gebarsten groene
OLIJVEN

Geoogst als ze nog groen, 

ontdaan van hun bitterheid en 

licht gezoet, hebben deze olijven 

een specifieke smaak, eigen aan 

hun streek. Verkrijgbaar uit de 

Yamalak, Domat of Memecik 

streek.

ELK ZIJN 
SMAAK



■ biologische zwarte
OLIJVEN

Geteeld zonder gebruik van 

kunstmest of agrarische 

pesticiden, worden deze 

biologisch geteelde olijven 

verwerkt door middel van 

natuurlijke gisting.

■ gepekelde zwarte
OLIJVEN

Minutieus met de hand geplukt op 

een optimale rijpheid, worden deze 

olijven natuurlijk gefermenteerd. 

Ze hebben een bittere, rijke smaak. 

Verkrijgbaar op water met weinig 

zout, op water of alleen op zout uit 

de Edremit of Gemlik streek.



■ Fruit van de tree of Life 
De olijfboom is een wonder van 

de natuur. In mediterrane mythen, 

wordt hij de “Immortal Tree” of “Tree 

of Life” genoemd omdat hij eeuwen 

kan overleven. De olijfboom bloeit 

in de lente. De olijven vruchten 

rijpen in de zomermaanden. Hun 

kleur verandert van violet naar 

groen en zwart.

■ gevulde olijven

Zorgvuldig geselecteerde groene 

olijven, met de hand geplukt op 

een optimale rijpheid.  

Deze olijven worden licht gezoet, 

ontpit en vervolgens gevuld met 

amandelen, look, rode pepers of 

zongedroogde tomaten.



■ zwarte en groene 
olijvenpasta

Zorgvuldig geselecteerde groene 

olijven, met de hand geplukt op 

een optimale rijpheid.  

Deze olijven worden licht gezoet 

en vermengd met olijfolie,  

diverse kruiden en zout. 

■ groene olijvensalade

Ontpitte groene olijven worden 

gemengd met zure augurken en 

diverse kruiden. Ideaal in salades 

of als aperitiefhapje.
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TRANSPORT
& 
VERPAKKING



De North Ayvalik-Edremit, South Memecik, Organik, 

Riviera en geraffineerde olijfolie zijn verkrijgbaar in 

verschillende volumes en verpakkingen. Hieronder 

vindt u een tabel met de mogelijkheden en hun 

respectievelijke transport benodigdheden.

OLIJFOLIE

PRODUCT OMSCHRIJVING PER EURO 

PALLET

PER 20FT. 

CONTAINER

PER 40FT. 

CONTAINER

           
250 ml Marasca glas 24 66 1584 726 17424 1518 36432

500 ml Marasca glas 12 76 912 836 10032 1748 20976

750 ml Marasca glas 12 70 840 770 9240 1610 19320

1000 ml Standard PET 12 45 540 495 5940 1035 12420

1000 ml Tin blik 12 54 648 594 7128 1242 14904

2000 ml Tin blik 6 55 330 605 3630 1265 7590

3000 ml Tin blik 6 40 240 440 2640 920 5520

5000 ml Tin blik 4 44 176 484 1936 1012 4048

Kidonia, Eolia, Moskonisi, Aivaly zijn enkel verkrijgbaar in 

glazen Alpha fles 250ml / 500ml en in tin blik 2000ml.

Organik is ook verkrijgbaar in glazen Alpha fles 250ml / 500ml.

Erkence is enkel verkrijgbaar in glazen fles 500ml



  volume

  soort verpakking

  aantal flessen per doos (min. afname)

 aantal flessen

  aantal dozen

Onze olijven zijn verkrijgbaar in 

verschillende volumes en verpakkingen. 

Hieronder vindt u een tabel met de 

mogelijkheden en hun respectievelijke 

transport benodigdheden.

PRODUCT OMSCHRIJVING PER EURO 

PALLET

PER 20FT. 

CONTAINER

PER 40FT. 

CONTAINER

           
210 gr Glazen pot 12 130 1560 2470 29640 5070 60840

370 gr Glazen pot 12 117 1404 1900 22800 3900 46800

500 gr Glazen pot 12 104 1248 1710 20520 3510 42120

500 gr Vacuüm 20 36 720 686 13720 1372 27440

900 gr Tin blik 6 110 660 1980 11880 3960 23760

1000 gr Glazen pot 12 36 432 686 8232 1372 16464

1000 gr Vacuüm 12 36 432 686 8232 1372 16464

1260 gr Tin blik 6 77 462 1386 8316 2772 16632

5000 gr PET ton 4 30 120 465 1860 930 3720

10 kg Tin blik * * 60 * 1080 * 2205

20 kg Ton * * 36 * 840 * 1269

OLIJVEN
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