




Στη σκιά ενός καταπράσινου δάσους, γεμάτο από πεύκα, έλατα και 
αρωματικά φυτά, λουσμένα με την δροσιά του Αιγαίου, φτιάξαμε την 

STAYIA FARM μία οικογενειακή βιολογική φάρμα, στην Εύβοια. 
Την ποτίσαμε με πείσμα, κόπο και υπομονή και με τον καιρό βλάστησε 
ένας γοητευτικός μικρόκοσμος. Παράγουμε υγιεινά τρόφιμα, μακρυά 

από χημικά, διατηρώντας τα φυτά και το έδαφος τους φυσικά και 
υγιεινά. 

Stayia farm is a small family bio farm on Evia. Our aim is to produce 
healthy bio organic food, free from any chemical herbicides, 

pesticides, fungicides, insecticides or any other forms of suicides.
We believe in keeping our plants and soil bio organic as nature 

intended.
We invite you to taste the difference from our little piece of paradise.

STAYIA FARM





Οι νύμφες Αμάλθεια και Μέλισσα, κόρες του Μελισσέα 
που ήταν Βασιλιάς 

της Κρήτης, τάιζαν τον Δία με γάλα, και μέλι.
Η Μέλισσα ανέθρεψε τον Δία με ιδιαίτερη φροντίδα 

και ταΐζοντας τον μέλι ώστε να μεγαλώσει γρηγορότερα 
και να διεκδικήσει την θέση του 

ανάμεσα στους Θεούς. Ο Δίας αγάπησε το μέλι 
και μάλιστα ένα από τα ονόματά του είναι «Μελιττεύς» 

προς τιμήν της τροφού του Μέλισσας.
Όταν ο Κρόνος αντιλήφθηκε τον ρόλο της Μέλισσας 

στην διάσωση του Δία, εξοργίστηκε και την μεταμόρφωσε 
σε γεοσκώληκα. Ο Δίας την λυπήθηκε 

και την μεταμόρφωσε ξανά, 
αυτή την φορά σε Vasilissa μέλισσα.

Cronos, king of the gods was intent on devouring his son Zeus. 
The nymph Melissa,

Amalthea’s sister hid Zeus from his father and fed him honey and goats 
milk to prepare him

for his nature role on mount of Olympus.
Cronus was furious when he found out and transformed her 

into an earthworm. 
Zeus, forever grateful to Melissa for saving him from his father broke 

the spell and transformed
her into a Queen bee, Vasilissa.



Taste of Luxury
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karat



Thyme Honey
With 24K Edible Gold

Exceptional Greek Honey



 Greek Organic Honey

Υψηλής ποιότητας 100% αγνό βιολογικό μέλι, με ήπιο άρωμα και 
ιδιαίτερη γεύση. Παράγεται κάθε καλοκαίρι από αρωματικά φυτά στους 

ορεινούς ξερότοπους της Ελλάδας. 

High quality 100 % pure Organic honey with delicate aroma and ex-
ceptional taste, produced and certified according to the standards of 

organic agriculture from wild herbs in the mountains of Greece.

Βιολογικό 
Μέλι Ελάτης 
- Organic Fir 
Honey

Βιολογικό 
Μέλι Δάσους 
με Κομμάτι 
Κηρήθρας 
– Organic 
Wildforest 
Honey with 
Honeycomb



Βιολογικό 
Θυμαρίσιο 
Μέλι 
- Organic 
Thyme 
Ηoney

Βιολογικό 
Μέλι Δάσους, 
Ερείκης και 
Αγριοβοτάνων 
- Organic wild 
forest, heather 
and wild herbs 
honey

Βιολογικό 
Μέλι Δάσους 
με Βασιλικό 
πολτό και 
Γύρη 
- Organic 
Wildforest 
Honey with 
Royal Jelly 
and Pollen 



"The best way to predict 
your future is to create it”

Abraham Lincoln





Greek  Honey with 
Innovative impurities

Ένας μοναδικός διατροφικός θησαυρός συνδυασμός των πιο πολύτιμων 
και θρεπτικών συστατικών της φύσης, πηγής ευεξίας, νεότητας και 

μακροζωίας. 

A unique combination of nutritional treasure of most precious and nu-
trients of nature, wellness spring, youth and longevity.

Μέλι Δάσους 
με Μεγάλα 
Δάκρυα 
Μαστίχας Χίου 
- Wild Forest 
Honey With 
Large Tears 
Mastic of 
Chios

Μέλι Δάσους 
με κρόκο 
Κοζάνης 
- Wild Forest 
Honey With 
Greek Saffron



Μέλι δάσους 
με γκότζι 
μπέρι 
- Wild Forest 
Honey With 
Goji Berry

Μέλι Δάσους 
με Κόκκινες 
Καυτερές 
Πιπεριές 
- Wild Forest 
Honey With Red 
Hot Chili Peppers

Μέλι Δάσους 
με Κανέλα 
- Wild Forest 
Honey With 
Cinnamon

Μέλι Δάσους 
με Άνθη 
Λεβάντας 
- Wild Forest 
Honey With 
Levender 
Blossom



Στο οικοσύστημα της Εύβοιας, η συνύπαρξη των πεύκων με τα 
μοσχοβολιστά θυμάρια δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

για τη συλλογή μία σειράς μελισσοκομικών προϊόντων με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, κεχριμπαρένια χρώματα, πλούσια αιθέρια 

αρώματα, ένταση και αυθεντικότητα στη γεύση. 

The ecosystem of Evia island, full of pine trees and aromatic 
thyme bushes,offers the ideal environment for the production of a 
very special honey collection, an exceptional collection honey with 
a beautiful amber colour, rich aromas and a strong and authentic 

flavour.

Greek Honey



Μέλι πεύκου και βελανιδιάς
- Pine & oak honey

Μέλι ανθέων & κωνοφόρων 
- Wild forest honey

Μέλι ερείκης αγριοβοτάνων 
- Heather wild herbs honey



EXTRA
VIRGIN
OLIVE
OIL







Vasilissa 
Extra Virgin Olive Oil



Vasilissa
Traditional Greek Pasteli



Το παραδοσιακό μαλακό παστέλι 
μόνο με μέλι και σουσάμι χωρίς 
ζάχαρη. Για όσους δεν θέλουν 
ζάχαρη στη διατροφή τους παρά 
μόνο τη γεύση του μελιού και 
του φυσικού σουσαμιού.

A simple and altogether irre-
sistible recipe. Just pure care-
fully selected honey and roasted 
sesame seeds.

Τραγανό παραδοσιακό παστέλι. 
Το καβουρδισμένο φυσικό 
σουσάμι συνδυάζεται με τη 
ζάχαρη και το μέλι έτσι, έχετε 
στα χέρια σας ένα τρόφιμο για 
νa γεμίσει τα κενά ενέργειας 
οποιοδήποτε στιγμή. 

Our crispy and crunchy version 
has been given its texture by 
using twice as many sesame 
seeds, adding sugar and finally 
putting it all together with some 
fine honey.



Pure Fresh Organic Royal Jelly

Ο Ελληνικός Βιολογικός Βασιλικός Πολτός «Vasilissa» έχει υψηλή 
περιεκτικότητα πρωτεϊνών, καθώς και πολλές βιταμίνες.

The Greek Organic Royal Jelly ‘Vasilissa’ has a high consistency of 
proteins as well as many vitamins.



Εξαιρετικό μέλι Vasilissa, επίλεκτο ελληνικό μέλι που αποτελείται 
από ενα ανώτερο μείγμα ελληνικών άγριων λουλουδιών και 

βοτάνων, είναι διαθέσιμο σε γυάλινα βάζα 30gr . Αυτά τα γυάλινα 
βάζα φαίνονται πολύ κομψά πάνω στο πρωινό τραπέζι και είναι 

αρκετά πρακτικό. 

Vasilissa exceptional honey, a select Greek honey consisting of a 
superior blend of Greek wild flowers and herbs is available in 30gr 
glass jars. These glass jars look very stylish on the breakfast table 

and are quite practical.

Exceptional Mini Honey




