
«From our very own Kumquat trees, grown in the 
fertile grounds of the Acheron river valley»



Ingredients:  
90% kumquat fruit, 
sugar, lemon juice

Available in jars of: 

400gr100gr

Marmalade

Energy: 

Fat: 

of which saturates:

Carbohydrates:

of which sugars:

Fibre: 

Protein:

Salt:

1035Kj / 244Kcal

0.3gr

<0.1gr

58.7g

55.3g

2.4g

0.4g

0.03g

NUTRICION DECLARATION per 100gr

Q-VALLEY marmalade will impress you with its rich flavor. 

Handmade using our traditional recipe with freshly cut kumquat fruit 
from our own produce, following the ISO 22000 certified management 
system.  

100% NATURAL PRODUCT,  
free of artificial colors and preservatives.

100%  
natural products

 Free of artificial colors 
and preservatives

2Kg



Q-VALLEY chutney is an explosive and memorable combination of 
kumquat fruit & ginger that will take you by surprise. 

Handmade with our special recipe, using freshly cut kumquat fruit 
from our own produce, following the ISO 22000 certified management 
system. 

100% NATURAL PRODUCT,  
free of artificial colors and preservatives.

Energy: 

Fat: 

of which saturates:

Carbohydrates:

of which sugars:

Fibre: 

Protein:

Salt:

952Kj / 225Kcal

0.3gr

<0.1gr

53.3g

51.4g

3.1g

0.6g

0.05g

NUTRICION DECLARATION per 100gr

Chutney
Ingredients:  
80% kumquat fruit, 20% 
ginger, sugar, vinegar, 
lemon juice

2Kg100gr

Available in jars of: 

Marmalade

100%  
natural products

 Free of artificial colors 
and preservatives



The Q-VALLEY kumquat spoon sweet will give you a unique taste 
experience of the kumquat fruit. 

Handmade with a traditional recipe that goes way back, with freshly cut 
kumquat fruit from our own produce, following the ISO 22000 certified 
management system. 

100% NATURAL PRODUCT,  
free of artificial colors and preservatives.

2Kg

Available in jars of: 

Ingredients:  
90% kumquat fruit, 
sugar, lemon juice

400gr

Energy: 

Fat: 

of which saturates:

Carbohydrates:

of which sugars:

Fibre:

Protein:

Salt:

1035Kj / 244Kcal

0.3gr

<0.1gr

58.7g

55.3g

2.4g

0.4g

0.03g

NUTRICION DECLARATION per 100gr

Spoon  
Sweet



Q TRADE was founded in 2017 by Konstantinos Beskas, fulfilling his dream 
of farming in the place where he was born and raised, Glyki Thesprotia, a 
small village near the springs of the river Acheron.

Beskas family chose to cultivate kumquat fruit for its 
special flavor and nutritional value, creating a range 
of traditional kumquat products under the 
brand Q VALLEY, aimed at the Greek and 
International market.

Up to this day, 3000 kumquat trees are 
being cultivated in 30 acres of land in Glyki, 
grown under the directives required for 
the certification of organic farming. The 
geographical location of the land and the 
mild climate of the area create the perfect 
conditions for this crop to thrive.

The company’s primary goal is to produce, 
package and distribute fresh kumquat 
fruit, investing in innovative technologies 
for this purpose. We also process 
kumquats using traditional methods to 
produce marmalade, chutney & spoon 
sweet, in accordance with ISO 22000 certified 
food safety management systems.



Gliki, Thesprotia, GR. 46200, Greece
Tel: +30 2666 041 333, +30 6948 182 135 - Email: info@qtrade.gr

www.qvalley.gr

The kumquat fruit is rich in fiber, making it beneficial for 
appetite control and satiety. It contains high concentration 
of vitamin C and A, as well as trace elements such as 
calcium, potassium, copper and iron.

It is highly advisable to be eaten whole, including the peel. 

Kumquat peels are rich reservoirs of plant compounds 
and have antioxidant, anti-inflammatory and cholesterol-
lowering properties. 

In addition to its health benefits, kumquat is a delicious 
temptation as it offers an irresistible and addictive 
combination of sweet, bitter and sour taste.

KUMQUAT FRUIT



«Από κουμκουάτ δικής μας παραγωγής, μεγαλωμένα 
στην εύφορη κοιλάδα του Αχέροντα ποταμού»



Η Q TRADE ιδρύθηκε το 2017 από τον Κωνσταντίνο Μπέσκα, 
πραγματοποιώντας έτσι το όνειρο του να ασχοληθεί με τις αγροτικές 
καλλιέργειες, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, τη Γλυκή 
Θεσπρωτίας, ένα παραμυθένιο χωριό κοντά στις πηγές του 
ποταμού Αχέροντα.

Η οικογένεια Μπέσκα επέλεξε το κουμκουάτ 
ως καλλιέργεια για την ιδιαίτερα ξεχωριστή 
γεύση του αλλά και τη διατροφική του αξία 
και δημιούργησε τη σειρά παραδοσιακών 
προϊόντων Q VALLEY kumquat, με στόχο  
την ελληνική αγορά και το εξωτερικό. 

Σήμερα, στα 30 στρέμματα καλλιεργούνται ήδη  
3000 δέντρα κουμκουάτ, ακολουθώντας πιστά,  
τα μέτρα που απαιτούνται για την πιστοποίηση 
βιολογικής καλλιέργειας. 

Η παραγωγή διατίθεται ως νωπό φρούτο & 
μεταποιείται με χειροποίητο παραδοσιακό 
τρόπο ως μαρμελάδα, chutney & γλυκό του 
κουταλιού, σύμφωνα με το πιστοποιημένο 
σύστημα διαχείρισης ISO 22000, για την 
ασφάλεια των τροφίμων. 



Συστατικά:  
Κουμκουάτ 90%,  
ζάχαρη, χυμό λεμόνι

Διατίθεται  
σε συσκευασία:

400gr100gr

Μαρμελάδα

Ενέργεια:

Λιπαρά:

Εκ των οποίων κορεσμένα:

Υδατάνθρακες:

Eκ των οποίων σάκχαρα:

Εδώδιμες ίνες:

Πρωτεϊνες:

Αλάτι:

1035Kj / 244Kcal

0.3gr

<0.1gr

58.7g

55.3g

2.4g

0.4g

0.03g

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ανά 100gr

H μαρμελάδα Q-VALLEY θα σας εντυπωσιάσει με την ιδιαίτερα  
πλούσια γεύση της 

Χρησιμοποιείται 90% φρέσκο φρούτο κουμκουάτ από το κτήμα μας, στα 
100 γραμμάρια προϊόντος και παρασκευάζεται με χειροποίητο  
παραδοσιακό τρόπο, ακολουθώντας πάντα το πιστοποιημένο σύστημα 
διαχείρισης ISO 22000. 

100% ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, χωρίς χρωστικές ουσίες και συντηρητικά.

Μπορείτε να την απολαύσετε ως άλειμμα στο ψωμί, αλλά και  
να τη χρησιμοποιήσετε ως γέμιση σε κέικ, μπισκότα, ακόμη και dressing 
σε γιαούρτι ή παγωτό. 

100%  
φυσικά προϊόντα

Χωρίς χρωστικές 
ουσίες & συντηρητικά 

2Kg



Το chutney Q-VALLEY αποτελείται από τον εκρηκτικό συνδυασμό 
κουμκουάτ - τζίντζερ, που θα σας αιφνιδιάσει & θα σας μείνει αξέχαστος. 

Χρησιμοποιείται 80% φρέσκο κουμκουάτ από το κτήμα μας και 20% τζίντζερ, 
στα 100 γραμμάρια προϊόντος και παρασκευάζεται με χειροποίητο  
παραδοσιακό τρόπο, ακολουθώντας πάντα το πιστοποιημένο σύστημα 
διαχείρισης ISO 22000. 

100% ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, χωρίς χρωστικές ουσίες και συντηρητικά.

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως dressing στη σαλάτα σας, dip για τα 
τυριά σας, αλλά και να δοκιμάσετε νέες συνταγές στα φαγητά σας με αυτό. 
Ταιριάζει υπέροχα με ψάρι, κοτόπουλο και κόκκινο κρέας. Αφήστε την 
φαντασία σας να σας οδηγήσει σε νέες γευστικές εμπειρίες.

Ενέργεια:

Λιπαρά:

Εκ των οποίων κορεσμένα:

Υδατάνθρακες:

Eκ των οποίων σάκχαρα:

Εδώδιμες ίνες:

Πρωτεϊνες:

Αλάτι:

952Kj / 225Kcal

0.3gr

<0.1gr

53.3g

51.4g

3.1g

0.6g

0.05g

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ανά 100gr

Chutney
Συστατικά:  
Κουμκουάτ 80%, τζίντζερ 20%, 
ζάχαρη, ξύδι, χυμό λεμόνι

220gr 2Kg100gr

Διατίθεται  
σε συσκευασία:

Μαρμελάδα



Το γλυκό του κουταλιού Q-VALLEY, θα σας προσφέρει  
την ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία του καρπού κουμκουάτ. 

Χρησιμοποιείται 90% φρέσκο φρούτο κουμκουάτ από το κτήμα μας στα 
100 γραμμάρια προϊόντος και παρασκευάζεται με χειροποίητο  
παραδοσιακό τρόπο, ακολουθώντας πάντα το πιστοποιημένο σύστημα 
διαχείρισης ISO 22000. 

100% ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, χωρίς χρωστικές ουσίες και συντηρητικά.

Μπορείτε να το απολαύσετε σκέτο ή και στο γιαούρτι σας.  
Είναι ένας πολύ καλός και υγιεινός τρόπος να καλύψουμε την 
ανάγκη μας για γλυκό.

Συστατικά:  
Κουμκουάτ 90%,  
ζάχαρη, χυμό λεμόνι

400gr

Ενέργεια:

Λιπαρά:

Εκ των οποίων κορεσμένα:

Υδατάνθρακες:

Eκ των οποίων σάκχαρα:

Εδώδιμες ίνες:

Πρωτεϊνες:

Αλάτι:

1035Kj / 244Kcal

0.3gr

<0.1gr

58.7g

55.3g

2.4g

0.4g

0.03g

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ανά 100gr

Γλυκό του 
κουταλιού

Διατίθεται  
σε συσκευασία:



Γλυκή Θεσπρωτίας, Τ.Κ. 46200, Eλλάδα
Tηλ: 2666 041 333 - Email: info@qtrade.gr

www.qtrade.gr

Ο καρπός κουμκουάτ ενδύκνειται να τρώγεται με το 
φλοιό. Είναι φρούτο πλούσιο σε φυτικές ίνες,  
καθιστώντας το έτσι ευεργετικό για τον έλεγχο της 
όρεξης και τον κορεσμό. Έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε 
βιταμίνες, κυρίως C και A, καθώς και σε ιχνοστοιχεία 
όπως ασβέστιο, κάλιο, χαλκό και σίδηρο.

Οι φλούδες κουμκουάτ είναι βρώσιμες,  
πλούσιες δεξαμενές  φυτικών ενώσεων κι έχουν  
αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες  
καθώς και ιδιότητες μείωσης της χοληστερόλης. 

Πέρα από τα οφέλη για την υγεία, το κουμκουάτ είναι 
ένας γευστικός πειρασμός, καθώς προσφέρει  
έναν ακαταμάχητο και εθιστικό συνδυασμό γλυκιάς, 
πικρής και ξινής γεύσης.

KUMQUAT
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