
fine tune into
the finest tuna

Alelma
of Alonissos



The produce of a unique ecosystem

In the crystal clear water of Alonissos, an island proud of its unique marine ecosystem, fishing, cooking 

and preserving tuna fish is a tradition, as the local tuna is among the best in the world. 

Building on the tradition of Alonissos in their small processing unit, George Anagnostou and Amalia Kalogianni 

put their knowledge and passion into bringing to consumers a wide range of tuna products of high quality 

and nutritional value. 

The “Alelma of Alonissos” tuna is a gourmet Greek delight, which having gained the respect of the domestic

market is now setting sail for world markets.

ALELMA CREATES RECIPES FOR SUCCESS IN EVERY KITCHEN

GREECE

Alonissos



WHITE TUNA

BLUE FIN TUNA

The blue fin tuna is one of the largest fish to be found in the Mediterranean. 

It is an excellent gourmet choice that can be adapted to any cuisine in countless 

recipes. 

The experience and care of Alelma allow it to select and prepare the finest 

of blue fin tuna. 

Treat yourself to the superior Alelma products 

that have come to be valued by the most demanding 

palates.

The white longfin albacore tuna (Alalunga) is lovingly known in Greece as the little tuna of Alonissos. 

Being one of the smallest species of tuna, it is very tasty as well as very healthy. 

From the sea straight to the jar, the Alelma white tuna is viewed as a prized product. It is recognized all over 

the world for its taste and texture and is used by chefs in several highly appreciated dishes. It will bring an extra 

something to salads and even plain it makes for a delicious appetizer.



Hand-selected fillets of the finest white tuna 

in extra virgin olive oil are cooked to create 

a product of exceptional flavor and quality.

White tuna Alalunga prepared with Alonissos recipe

IN EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

5200365500411

212 g

Expiry time 5 years



White tuna Alalunga prepared with Alonissos recipe

Hand-selected fillets of white tuna 

in extra virgin olive oil 

blend with a delicate smoked flavor.

SMOKED
IN EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

5200365500411

212 g

Expiry time 5 years



White tuna fillets in extra virgin olive oil,

with chili peppers for spicy delights.

White tuna Alalunga prepared with Alonissos recipe

SPICY
IN EXTRA VIRGIN 
OLIVE OIL

5200365500626

212 g

Expiry time 5 years



Tender white tuna fillets prepared with the traditional 

Alonissos recipe, preserved in sunflower oil.

White tuna Alalunga prepared with Alonissos recipe

IN SUNFLOWER
OIL

5200365500442

314 g

Expiry time 5 years



White tuna Alalunga prepared with Alonissos recipe

We add an extra taste to the traditional recipe. 

Tender white tuna fillets with hot peppers 

preserved in sunflower oil.

SPICY
IN SUNFLOWER
OIL WITH RED
PEPPER 

5200365500459

314 g

Expiry time 5 years



White tuna in water 

preserves the flavor and texture 

of the tuna, keeping the calorie 

count low.

White tuna Alalunga prepared with Alonissos recipe

IN WATER

5200365500428

5200365500435

212 g

314 g

Expiry time 3 years



The tuna paste is a new gourmet suggestion 

by “Alelma of Alonissos”. Create gorgeous canapes 

in endless delicious combinations.

Enjoy also, white tuna paste

TUNA PASTE

5200365500602

212 g

Expiry time 5 years



Hand-selected fillets of the finest red fin tuna 

in extra virgin olive oil are cooked to create 

a product of exceptional flavor and quality.

Red fin tuna prepared with Alonissos recipe

IN EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

5200365500503

212 g

Expiry time 5 years



Red fin tuna prepared with Alonissos recipe

Hand-selected fillets of red fin tuna 

in extra virgin olive oil 

blend with a delicate smoked flavor.

SMOKED
IN EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

5200365500510

212 g

Expiry time 5 years



Red fin tuna in water 

preserves the flavor and texture 

of the tuna, keeping the calorie 

count low.

Red fin tuna prepared with Alonissos recipe

IN WATER

5200365500527

5200365500534

212 g

314 g

Expiry time 3 years
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Anagnostou G. & Kalogianni A. GP • Alonissos 37005 • Greece • T (+30) 24240 66 207 • F (+30) 24240 66 389 • info@alelma.gr • www.alelma.gr

FREEmERcuRY





We have created a unique product, packed in numbered 

limited edition jars.

We chose the most nutritious part of the Alonissos tuna, 

from the abdominal area and after we carefully separated 

it by hand, we added fresh rosemary and extra virgin olive 

oil.

The tuna is marinated in the jar and matures with extra 

virgin olive oil and fresh rosemary. The result is a delicious 

uplifting experience. 

White tuna Alalunga 
Limited Edition

IN EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

5200365500619

156 g

Expiry time 5 years



Alelma.

δώστε έναν άλλο “τόνο”
στο τραπέζι µε το φηµισµένο

τόνο Αλοννήσου



Προϊόντα από ένα διαφορετικό οικοσύστηµα

Στα ολοκάθαρα νερά του θαλάσσιου οικοσυστήµατος της Αλοννήσου, το ψάρεµα, η επεξεργασία,

το µαγείρεµα και η διατήρηση του τόνου αποτελεί παράδοση, αφού ο τόνος που ψαρεύεται εκεί θεωρείται 

από τους καλύτερους στον κόσµο.

Στο εργαστήρι θαλασσινών γεύσεων Alelma που έφτιαξαν ο Γιώργος Αναγνώστου και η Αµαλία Καλογιάννη, 

εξελίσσοντας την αλοννησιώτικη παράδοση, δηµιουργούν µε µοναδική γνώση και σεβασµό στους 

καταναλωτές µια µεγάλη ποικιλία από προϊόντα τόνου, υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας.

Ο τόνος Αλοννήσου Alelma είναι µια ατόφια ελληνική γκουρµέ απόλαυση, που κατέκτησε µε τη γεύση του 

την ελληνική αγορά και έβαλε πλώρη να κατακτήσει τις αγορές του κόσµου.

ALELMA. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ «ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ» ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΥΖΙΝΑ

EΛΛΑ∆Α

Aλόννησος



O ΛΕΥΚΟΣ ΤΟΝΟΣ

O ΕΡΥΘΡΟΣ ΤΟΝΟΣ

Ο ερυθρός τόνος, γνωστός ως Blue Fin Tuna, είναι ένα από τα µεγαλύτερα ψάρια

που απαντάται σε όλη τη Μεσόγειο.

Είναι µια εκλεκτή γκουρµέ επιλογή που προσαρµόζεται σε κάθε κουζίνα και σε

αµέτρητες συνταγές. 

Η Alelma επιλέγει και µαγειρεύει τους καλύτερους ερυθρούς τόνους

µε εµπειρία και ιδιαίτερη γνώση.

∆οκιµάστε όλα τα εκλεκτά προϊόντα Alelma που

κερδίζουν τις πιο υψηλές γαστρονοµικές απαιτήσεις.

Ο λευκός µακρυπτέρυγος τόνος Alalunga, είναι γνωστός ως τονάκι Αλοννήσου. Είναι ένα από τα µικρότερα 

είδη τόνου και το κρέας του θεωρείται εύγευστο και πολύ υγιεινό.

Από τη θάλασσα στο βαζάκι, ο λευκός τόνος Alelma θεωρείται από τα πιο εκλεκτά προϊόντα. Είναι παγκοσµίως 

γνωστός για τη γεύση του και χρησιµοποιείται από διάφορους chefs σε πολλές συνταγές. Μπορεί να απογειώσει 

την γεύση κάθε σαλάτας ενώ ακόµη και µόνος του µπορεί να γίνει ένας µοναδικός εκλεκτός µεζές.



Τα καλύτερα φιλέτα λευκού τόνου

σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, µαγειρεύονται

για να δηµιουργήσουν ένα προϊόν ξεχωριστής γεύσης 

και ποιότητας.

Λευκός τόνος Αλοννήσου Alalunga

ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

5200365500411

212 g

∆ιάρκεια ζωής 5 χρόνια



Λευκός τόνος Αλοννήσου Alalunga

Επιλεγµένα φιλέτα λευκού τόνου σε εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο, µε λεπτή καπνιστή γεύση.

ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ
ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
5200365500411

212 g

∆ιάρκεια ζωής 5 χρόνια



Φιλέτα λευκού τόνου σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 

µε κόκκινη καυτερή πιπεριά για πικάντικες απολαύσεις.

Λευκός τόνος Αλοννήσου Alalunga

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟΣ
ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

5200365500626

212 g

∆ιάρκεια ζωής 5 χρόνια



Η παραδοσιακή συνταγή του τόνου Αλοννήσου. 

Τρυφερά φιλέτα λευκού τόνου διατηρηµένα 

σε ηλιέλαιο.

Λευκός τόνος Αλοννήσου Alalunga

ΣΕ ΗΛΙΕΛΑΙΟ

5200365500442

314 g

∆ιάρκεια ζωής 5 χρόνια



Λευκός τόνος Αλοννήσου Alalunga

Προσθέτουµε ξεχωριστή γεύση σε µία παραδοσιακή 

συνταγή. Ελαφριά πικάντικη νότα στα φιλέτα 

του λευκού τόνου, διατηρηµένα σε ηλιέλαιο.

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟΣ
ΣΕ ΗΛΙΕΛΑΙΟ
ΜΕ ΚΑΥΤΕΡΗ
ΠΙΠΕΡΙΑ

5200365500459

314 g

∆ιάρκεια ζωής 5 χρόνια



Ο λευκός τόνος σε νερό 

διατηρεί τη γεύση, την υφή 

και τις χαµηλες θερµίδες 

του τόνου.

Λευκός τόνος Αλοννήσου Alalunga

ΣΕ ΝΕΡΟ

5200365500428

5200365500435

212 g

314 g

∆ιάρκεια ζωής 3 χρόνια



Mια νέα gourmet εκδοχή του τόνου Αλοννήσου Alelma 

για πιο απαιτητικούς είναι και η πάστα τόνου Αλοννήσου.

∆ηµιουργήστε υπέροχα καναπεδάκια και ατελείωτους 

γευστικούς συνδυασµούς.   

Τώρα, απολαύστε και πάστα λευκού τόνου

ΠΑΣΤΑ ΤΟΝΟΥ

5200365500602

212 g

∆ιάρκεια ζωής 5 χρόνια
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Aναγνώστου Γ. & Kαλογιάννη A. ΟΕ • Aλόννησος 37005 • T (+30) 24240 66 207 • F (+30) 24240 66 389 • info@alelma.gr • www.alelma.gr





Φτιάξαµε ένα µοναδικό προϊόν, και το κλείσαµε σε λίγα 

και σπάνια αριθµηµένα βάζα.

∆ιαλέξαµε το θρεπτικότερο κοµµάτι του τόνου 

Αλοννήσου, από την περιοχή της κοιλίας και αφού 

το ξεχωρίσαµε πολύ προσεκτικά µε το χέρι, βάλαµε 

φρέσκο δενδρολίβανο και προσθέσαµε εξαιρετικό 

παρθένο ελαιόλαδο.

Ο τόνος µαρινάρεται µέσα στο βάζο και ωριµάζει 

µαζί µε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το φρέσκο 

δενδρολίβανο. Το αποτέλεσµα, είναι µια γευστική 

πανδαισία που απογειώνει. 

Λευκός τόνος Alalunga 
Limited Edition

ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

5200365500619

156 g

∆ιάρκεια ζωής 5 χρόνια


