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Ιστορία
Η ποτοποιία Κωστέας είναι μία τοπική, οικογενειακή επιχείρηση στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών και ιδιαίτερα των αποσταγμάτων. Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1962 στην 
Καλαμάτα από τον Θανάση Κωστέα πατέρα των σημερινών συνεχιστών της οικογενειακής παράδοσης,  Παναγιώτη & Γιώργου  Κωστέα.

Από την αρχή λειτουργίας της, η επιχείρηση, αποτελούσε τον προμηθευτή ούζου Καλαμάτας σε ουζερί, καφενεία, ταβέρνες και γενικά στον χώρο εστίασης. Παράλληλα 
διέθετε το ούζο της και σε λιανική στον τελικό καταναλωτή μέσα από το παραδοσιακό κατάστημα της. Πέραν του φημισμένου ούζου της τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση 
επεκτάθηκε και στο τσίπουρο. Αργότερα, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο της Μεσσηνιακής Γής αποτέλεσε μια ακόμα επιλογή και πρόταση της Κωστέας προς τους πολλούς και 
πιστούς πελάτες της. Τελευταία, η επιχείρηση εισήλθε και στον κόσμο της οινοποιίας με εμφανή την προσπάθειά της για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη.

Υποδομή
Η επιχείρηση Κωστέας διατηρεί δύο τμήματα παραγωγής και εμφιάλωσης και έναν αποθηκευτικό χώρο στα όρια του αστικού ιστού της Καλαμάτας. Διαθέτει επίσης τμήμα 
marketing καθώς και τμήμα εξωτερικών πωλήσεων. Στο σύνολο των 1500 τ.μ στεγασμένου χώρου δραστηριοποίησης της εταιρείας, περιλαμβάνεται και ένα κεντρικό 
κατάστημα πώλησης και διάθεσης των προϊόντων της. 

Ανθρώπινο δυναμικό
Στόχος μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή γι’ αυτό και δεν εφησυχάζουμε ποτέ. Αφοσιωμένοι στο στόχο μας, τόσο τα διοικητικά στελέχη όσο και το 
άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βελτιώνουμε καθημερινά όλους τους τομείς εργασίας μας, ώστε να δημιουργούμε 
και να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας.

Πιστοποιήσεις
Για να εξασφαλίσει την άψογη λειτουργία της και την ποιότητα των προϊόντων της, η επιχείρηση, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΙSO 9001:2008 και H.A.C.C.P. Τα παραπάνω πρότυπα εφαρμόζονται αυστηρά από το προσωπικό της επιχείρησης, το οποίο έχει εκπαιδευτεί 
άρτια πάνω στην εφαρμογή τους.

2015 Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008
2015 Πιστοποίηση κατά H.A.C.C.P.



Ούζο

Τα πρώτα χρόνια
Η παραγωγή του ούζου ξεκίνησε στην Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα, στην Καλαμάτα και στον Τίρναβο. Το 
ούζο ξεκίνησε σαν τσίπουρο «μεταβρασμένο». Η εξαιρετική ποιότητά του όμως, αύξησε τη ζήτησή του έτσι ώστε 
τη δεκατία του 1920, όταν μειώθηκε σημαντικά η σταφυλοπαραγωγή εξαιτίας της φυλλοξήρας, που πρόσβαλε 
τον ελληνικό αμπελώνα, αλλά και εξαιτίας των πολεμικών γεγονότων της περιόδου εκείνης, οι ποτοποιοί άρχισαν 
να καταφεύγουν σε άλλες πρακτικές, και μάλιστα μερικοί έπαψαν να χρησιμοποιούν άνισο για την αρωμάτισή 
του. Σήμερα, στην Ελλάδα συνεχίζεται η παραδοσιακή συνταγή του Ούζου, βασισμένη σε σπόρους ανίσου.

Κατανάλωση
Το ούζο συνοδεύεται συνήθως από μεζέδες, όπως παστά, χταπόδι, σαλάτες κ.ά. Σερβίρεται σε μικρά ή λεπτά και 
ψηλά ποτήρια και προστίθεται στο ποτό δροσερό νερό ή/και πάγος. Μετά την προσθήκη νερού το ποτό 
εμφανίζει χαρακτηριστικό υπόλευκο χρώμα (γαλάκτωμα) που οφείλεται στο γλυκάνισο που περιέχει. Προσοχή 
δεν φυλάγεται ποτέ στο ψυγείο.

Με την ίδια αγάπη και μεράκι από το 1962 μέχρι σήμερα, η οικογένεια Κωστέα ακολουθεί πιστά την επιτυχημένη 
συνταγή που έχει κάνει το ούζο Κωστέα κορυφαίο στις προτιμήσεις του κόσμου.
Διατίθεται σε 43% vol, 41% vol και σε 37,5% vol σε διάφορες συσκευασίες από 50 ml έως 1 Lt.

Η επετειακή φιάλη κρύβει μέσα της το καλύτερο ούζο που έχουμε φτιάξει ποτέ.



Τσίπουρο

Τα πρώτα χρόνια
Το τσίπουρο είναι ένα ελληνικό αλκοολούχο ποτό το οποίο ξεκίνησε την πορεία του πριν από 7 περίπου αιώνες 
στα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Η Τσικουδιά ή Ρακή στην Κρήτη είναι κάτι ανάλογο, ωστόσο η κυριότερη 
διαφορά του είναι ότι η τσικουδιά είναι προϊόν μονής απόσταξης. Σε άλλες χώρες, παρόμοια ποτά είναι η Ιταλική 
Γκράπα και το Αράκ της Μέσης Ανατολής. Το τσίπουρο έχει τις περισσότερες φορές 36 με 45 αλκοολικούς 
βαθμούς. Δεν πρέπει να συγχέεται με το ούζο, ποτό με διαφορετικό τρόπο παρασκευής.

Κατανάλωση
Το τσίπουρο σερβίρεται σε μικρά ποτήρια και καταναλώνεται κάποιες φορές σκέτο, αλλά συνήθως σε συνοδεία 
με μεζέδες. Εκλεκτοί μεζέδες για τσίπουρο θεωρούνται ο παστουρμάς, τα παστά και οι ελιές. Πολλές φορές 
προστίθεται στο ποτό νερό ή πάγος. Σε κάποια δε μοναστήρια του Αγίου Όρους οι μοναχοί υποδέχονται τους 
επισκέπτες με τσίπουρο και ένα λουκούμι, ο συνδυασμός των οποίων χαλαρώνει τους μύες και προσφέρει 
ενέργεια.

Το τσίπουρο προστέθηκε στην γκάμα προϊόντων της επιχείρησης Κωστέα τα τελευταία χρόνια. Γρήγορα όμως 
κατέλαβε τις καρδιές των ανθρώπων και έγινε το αγαπημένο τους τσίπουρο.
Διατίθεται σε 41% vol και σε 38% vol σε διάφορες συσκευασίες από 50 ml έως 1 Lt.
Η επετειακή φιάλη κρύβει μέσα της το καλύτερο τσίπουρο που έχουμε φτιάξει ποτέ.



Golden Drop - Παλαιωμένο και μονοποικιλιακά τσίπουρα

Παλαιωμένο τσίπουρο. 43% vol.
Φτιαγμένο με φροντίδα σε χάλκινο αποστακτήρα και παλαιωμένο σε δρύινα βαρέλια, από τις εκλεκτές ποικιλίες 
αγιωργίτικο, μοσχοφίλερο και ροδίτη, είναι ένα αριστούργημα με έντονα χαρακτηριστικά. Τα αρώματα φρούτων 
και εσπεριδοειδών που αναδεικνύονται αποτελούν το μυστικό της συνταγής μας. 
Διατίθεται σε συσκευασίες των 50 ml, 200ml και 500ml. 

Μονοποικιλιακό από Αγιωργίτικο. 41% vol.
Εξαιρετική ποικιλία με γεμάτο σώμα αποκλειστικά από στέμφυλα της ερυθρής ποικιλίας Αγιωργίτικο, που 
παράγεται στην Πελοπόννησο. Είναι ένα απόσταγμα τσίπουρου από χάλκινο αποστακτήρα με ιδιαίτερο και 
κομψό άρωμα φρέσκων κόκκινων φρούτων.  Μοναδικό τελείωμα μετά από ένα άριστο δείπνο.

Διατίθεται σε συσκευασίες των 200ml και 500ml

Μονοποικιλιακό από Μοσχοφίλερο. 41% vol.
Ιδιαίτερο απόσταγμα από στέμφυλα της λευκής Πελοποννησιακής ποικιλίας Μοσχοφίλερο. Πλούσιο και 
αρωματικό, φτιαγμένο με φροντίδα σε χάλκινο αποστακτήρα αποτελεί ένα εξαιρετικό απεριτίφ, υψηλής 
ποιότητας και ιδιαίτερης γεύσης.
Διατίθεται σε συσκευασίες των 200ml και 500ml



Λικέρ 

Νέα προϊόντα: Ξεκινώντας από το πρώτο λικέρ με γεύση μαστίχας και βλέποντας την ανταπόκριση του 
κόσμου, η ποτοποιία Κωστέα μπαίνει δυναμικά στην παραγωγή ηδύποτων δημιουργώντας τα πρώτα λικέρ με 
γεύσεις Μαστίχα, Μαστίχα λεμόνι, Καρπούζι, Καρύδα, Cherry, Blue Curacao και Καραμέλα

Απολαμβάνονται παγωμένα μετά το φαγητό και ταξιδεύουν τον ουρανίσκο σε άλλες αγνότερες εποχές.



Κρασιά

Merlot - Οίνος Ερυθρός Ξηρός  -  Π.Γ.Ε. « Μεσσηνίας »
Η γνωστή γαλλική ποικιλία, βρήκε στη γη της Μεσσηνίας τις ιδανικές συνθήκες για να απελευθερώσει τα 
μοναδικά της χαρακτηριστικά. Ένα εξαιρετικό κρασί με πορφυρό-ρουμπινί χρώμα και ένα πλούσιο μπουκέτο από 
αρώματα κόκκινων φρούτων και λουλουδιών.
Σωστά δομημένο, με φιλικές ταννίνες & μακρύ φρουτώδες τελείωμα. Επιδέχεται παλαίωση και συνοδεύει άριστα 
κόκκινο κρέας, αλλαντικά και σκληρά τυριά, στους 16 0 C.
Προέλευση: Μεσσηνία (Ορεινοί Αμπελώνες Τριφυλίας)
Παλαίωση: 18 μήνες σε Γαλλικό δρύινο βαρέλι και 2 χρόνια στη φιάλη.  Επιδέχεται περαιτέρω παλαίωση.
Alcohol: 13%

Μαυροδάφνη Πατρών
Παλαιωμένος γλυκός οίνος με Ελληνικό χαρακτήρα, πλούσια αρώματα & βελούδινη γεύση.   
Προέλευση: Πάτρα, (Π.Ο.Π.)
Alcohol: 15%

Μάντισσα
Τρία νέα μπουκάλια προστίθενται στην συλλογή της επιχείρησης με κόκκινο, ροζέ και λευκό κρασί, από 
επιλεγμένα Μεσσηνιακά σταφύλια. Μία προσθήκη που ήταν απαραίτητη για να ολοκληρωθεί η γκάμα των 
κρασιών μας.

Μοσχάτο Πατρών
Οίνος γλυκύς λευκός, προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως Πατρών
Προέλευση: Πάτρα, (Π.Ο.Π.)
Alcohol: 15%



Ελαιόλαδο

Δεν θα μπορούσε μία Μεσσηνιακή επιχείρηση όπως η δική μας να μην μπορεί να προσφέρει το κατ΄ εξοχήν 
προϊόν της Μεσσηνιακής γης στους πελάτες της. Το παγκοσμίως γνωστό ελαιόλαδο κορωνέικης ποικιλίας.

Διατίθεται σε συσκευασίες 50ml απλό ή αρωματισμένο με σαγκουίνι ή δεντρολίβανο.
Σε συσκευασίες 500ml βιολογικό ή περιορισμένης εμφιάλωσης (μόνο το πιο φρέσκο ελαιόλαδο της κάθε 
χρονιάς)
και σε συσκευασίες 200ml, 500ml, 3Lt και 5Lt εξαιρετικό παρθένο



Συσκευασίες δώρου

Δημιουργήσαμε 4 διαφορετικά κουτάκια με μπουκαλάκια ούζο και τσίπουρο των 20ml το καθένα για να 
χαρίσετε στους φίλους σας. Διαλέξτε αυτό που ταιριάζει στο γούστο σας και χαρίστε κάτι διαφορετικό στην 
επόμενη επίσκεψή σας.

Μία όμορφη κασετίνα με 3 συσκευασίες των 50ml, περιμένει τους φίλους για να την προσφέρουν δώρο σε 
κάποιον εορτάζοντα. Τα αγαπημένα σας ποτά σε δόσεις μύησης...
Η επιλογή του συνδυασμού των ποτών μπορεί να γίνει από τον πελάτη.



Πρωτοπορία

Δεν είναι τυχαία η συνεχής ανοδική μας πορεία τα τελευταία 60+ χρόνια. Στην ποτοποιία Κωστέα 
προσπαθούμε να παραμένουμε πάντα επίκαιροι και να δημιουργούμε δρόμους, ιδέες και προϊόντα που οι άλλοι 
ακολουθούν.
Έτσι δημιουργήσαμε μία σειρά από cocktails με ούζο ή με τσίπουρο, για όσους θέλουν να πίνουν ένα Ελληνικό 
cocktail.

Με 10 συναρπαστικές γεύσεις και βάση πάντα το ούζο ή το τσίπουρο Κωστέα, σε συνδυασμό με Μεσσηνιακά 

προϊόντα, η σκέψη μας αυτή προωθεί τον τόπο μας και την Ελλάδα γενικότερα.

Τα cocktails Κωστέα σερβίρονται σε cocktail bars καθώς επίσης δίνονται, οι συνταγές και στον πελάτη με την 
αγορά επετειακών φιαλών ούζου ή τσίπουρου σε καρτελάκι που κρέμεται στην φιάλη.



Μονάδα παραγωγής 1 

& κατάστημα λιανικής πώλησης:
Αναγνωσταρά 35 & Νικηταρά 6
Καλαμάτα 24100 
Μεσσηνία
Τ:+30 2721022604
F:+30 2721098638
E:info@kosteas.gr

Μονάδα παραγωγής 2:
Μπιζανίου 6
Καλαμάτα 24100
Μεσσηνία

Αποθήκες:
Γουλιμίδες
Καλαμάτα 24100
Μεσσηνία

Διευθύνσεις

www.kosteas.gr
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