
Virksomheden Anoskeli A/S blev grundlagt i 1983 af 
familien Mamidakis og blev navngivet efter familiens 
fødeby, Anoskeli, en mindre landsby i et bjergrigt 
område i nærheden af byen Chania, Kreta. I denne 
landsby blev familien Mamidakis født i en tid med 
svære forhold hvilket medførte, at børnene senere 
måtte flytte til Athen i søgen efter en bedre fremtid. 

I årenes løb blev familien aktiv i erhvervslivet inden 
for forskellige brancher så som oliehandel, shipping og 
hoteller, men havde hele tiden opretholdt en høj 

følelse af lokalitet, kulturral arv og tradition for deres hjemsted. Sideløbende med 
forretningssucceserne blev der investeret i landbrugsaktiviteter i selve landsbyen 
Anoskeli med udgangspunkt i oliven og olivenolie med henblik på at fremhæve 
lokale produkter, styrke lokalsamfundet og fremme fødestedets kulturalle arv.  

Virksomhedens vision i dag er gennem sine aktiviteter på bedst mulig måde, at 
fremhæve områdets ernæringsmæssig rigdom, støtte lokalsamfundet og fremme 
bæredygtighed og holdbarhed.  

Virksomhedens mål er dels produktion af højkvalitets landbrugsprodukter dels 
levering af højkvalitets tjenester inden for agriturisme. Det er således et mål, at 
imødekomme kunders behov og ønsker samt tage sig af alle interessenter, der 
direkte eller indirekte er påvirket af virksomhedens aktiviteter, med hensyn til 
miljøbeskyttelse, bæredygtighed og holdbarhed.

Historisk tilbageblik 

Produktion af olivenolie har været en familietradition i mere end tre generationer. 
Virksomheden ANOSKELI A/S blev grundlagt i 1983, mens den gamle olivenmølle 
blev erhvervet og ombygget til privat brug i 1988. På dette tidspunkt blev 
produktionen af olivenolie betragtet som en fortsættelse af familiens tradition 
med det formål at kunne dække familiens samt venners behov for olivenolie. 

Gradvist begyndte lokale bønder at bringe deres oliven frugt til presning. 
Efterhånden som tiden gik, steg produktionsvolumen, og omdømmet af den 
ekstra jomfru olivenolie ANOSKELI steg i popularitet. I 2004 besluttes det, at gå 
videre med anden ombygning af olivenolie fabrikken samt at købe den første 
aftapningsmaskine. Anden rekonstruktion af fabrikken afsluttes i 2009 med en 



udvidelse af faciliteterne for at kunne rumme en moderne aftapningslinje baseret 
på nyt og topmoderne udstyr.

      

I dag er følgende etableret på virksomhedens privatejede faciliteter i Anoskeli:

- en moderne olivenmølle der dækker et areal på 400 kvm, en enhed for 
standardisering af olivenolie samt en række olivenolie lagertanke med en 
samlet kapacitet på 1.000 tons 

- et specialdesignet besøgsområde
- lagerbygninger, kontorer og andre tilhørende rum

Ved den moderne olivenmølle produceres ekstra jomfru olivenolie under navnet 
"Anoskeli" med betegnelsen AOP Kolymvari samt ekstra jomfru økologisk 

olivenolie. Samtidig producerer 
virksomheden kvalitets jomfru 
olivenolie, som er beregnet til 
kunder i restaurationsbranchen. 
ANOSKELI olivenolie produceres 
hovedsageligt fra oliven af sorten 
KORONEIKI af egen produktion og 
fra omkring 400 andre oliven 
producenter, som virksomheden 
har et langvarigt samarbejde med.

Virksomheden har fuld kontrol over 
hele produktionsprocessen, lige fra 
presning af oliven frugt til 
fremstilling af det endelige 

produkt. Produktion af olivenolien foregår koldpresset (kontrolleret temperatur), 
under ISO 9001, ISO 22000 og FSSC 22000 standarderne som virksomheden er 
certificeret efter. Endelig, overholdes alle påkrævede specifikationer på national 
og på europæisk niveau fuldt ud.

Efterhånden som udvandringen af den lokale befolkning i Anoskeli mod 
bycentrene fortsatte (nu regnes der med mindre end 50 faste beboere), blev det 
en vision for familien, at bidrage til genoplivningen af hjemstedet gennem sine 
aktiviteter. I 2014 indvies et område med specialdesignet besøgsrum mhp. 
beværtning af de besøgende, guidede ture og prøvesmagninger samt forskellige 
sociale arrangementer. I dag tilbydes smags- og rundvisningstjenester af høj 
kvalitet, der på en enestående måde kombinerer de to hovedaktører i den lokale 
kretensiske kost, nemlig ekstra jomfru olivenolie og vin.



Produkter og udmærkelser

Virksomheden ANOSKELI A/S handler sin olivenolie under mærke navnet 
"ΑΝΩΣΚΕΛΙ/ANOSKELI":

1. ANOSKELI Extra Virgin Olive Oil, AOP Kolymvari Er certificeret af den 
internationalt anerkendt organisation AGROCERT og bærer betegnelsen 
POP Kolymvari en af de mest prisvindende regioner i Grækenland.  

2. BIO ANOSKELI Extra Virgin Olive OilØkologisk landbrugsprodukt 
certificeret af den velrenommerede internationale organisation DIO. 

3. Jomfru olivenolieBeregnet til kunder i restaurationsbranchen.

Endvidere, påtager virksomheden sig også produktion og standardisering af 
olivenolie på vegne af tredjeparter (private label) og tilpasser dermed det endelig 
produkt til den enkelte kundes behov og ønsker. Eksempelvis kan nævnes:

 Ekstra jomfru olivenolie MARATA til den græske supermarked kæde 
Sklavenitis

 KLOSTER ekstra jomfru olivenolie på vegne af stor grossist i Rusland
 ANOSKELI økologisk ekstra jomfru olivenolie til kunde i Korea
 ANOSKELI ekstra jomfru olivenolie til supermarkedskæden 
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ANOSKELI olivenolie produkter udmærker sig hvert år i både lokale og 
internationale konkurrencer. Vejledende, og i forhold til 2020 produktionen 
modtog produkterne følgende priser: 

 Prestige Gold Award for ANOSKELI Extra Virgin Olive Oil, POP Kolymvari 
under den internationale konkurrence Terraolivo Mediterranean International 
Olive Oil Competition | Israel - juni 2021  

 Gold Award for ANOSKELI Extra Virgin Olive Oil, POP Kolymbari under den 
internationale konkurrence New York International Olive Oil Competition | 
New York - maj 2021 

 Gold Award for ANOSKELI Extra Virgin Olive Oil, POP Kolymbari under den 
internationale konkurrence Berlin Global Olive Oil Awards | Berlin – april 2021 

 Gold Medal til BIO ANOSKELI Extra Virgin Olivenolieunder den internationale 
konkurrence om økologiske produkter BIOL '21 International Olive Oil-
konkurrence | Italien – april 2021 

 Silver Minoan Olive under Olive Oil Quality Competition 2020/21 af SEDIK 
[Forening af olivenproducerende kommuner på Kreta] 

 Gold Award for Tasting Services - Kulinariske ture under Cretan Taste 
Awards | Heraklion - november 2021



Sideløbende aktiviteter og agriturisme

I forhold til engagementet inden for agriturisme og gastronomisk turisme har 
virksomheden allerede fra start modtaget særdeles positive kommentarer og 
anmeldelser fra både egne besøgende og partnere (rejsebureauer, rejseagenter 
og turist guider) på trods af at alt besøgsaktivitet kun har været organiseret 
siden 2015.

Hos Tripadvisor fremstår 
virksomheden med en samlet 
vurdering på 5 stjerner (ud af 
162 anmeldelser), hos 
Google med 4,8 stjerner (ud 
af 120 anmeldelser),mens 
den også optræder som 
besøgs- bar/vingård blandt 
favoritmulighederne i hele 
Chania området. Det skal 
bemærkes, at i de 
besøgendes 
anmeldelserunderstreges 
beliggenheden, produkternes 

kvalitet samt nærheden og det høje niveau af leverede tjenester. Siden 2015 har 
antallet af besøgende vokset betydeligt hvert år hvilket kulminerede i 
turistsæsonen 2019, hvor virksomheden kunne byde velkommen til over 15.000 
besøgende. På trods af de mange udfordringer, som hele turistbranchen står over 
for på grund af covid pandemien, har virksomheden forsøgt at tilpasse sine 
tjenester i forhold til de nye vilkår mhp. at sikre sikkerheden for alle sine 
besøgende, og indgik for sæsonen 2021 vigtige og stabile samarbejdsaftaler med 
store rejsebureauer. Hvert år modtager virksomheden positive anmeldelser fra 
sine kunder, dels på grund af det nemme samarbejde og dels de besøgendes 
præference, med det resultat, at det nu er et primært valg for organiserede 
udflugter. Denne succes er certificeret i år af guldprisen modtaget af 
virksomheden under konkurrencen Cretan Taste Awards 2021 for kategorien 
Tasting Services - Gastronomiske ture. 

Gennem denne aktivitet sigter virksomheden mod at forbinde landbrugssektor 
med turisme, på en måde, der fremhæver Kretas fødevare rigdom, at styrke 
agriturismen og at fremme og udvikle det indre af Kreta, altid med det ultimative 
mål om en transformation på en bæredygtig og holdbar måde.



I 

denne sammenhæng er virksomhedens umiddelbare planer oprettelsen af et 
Oliven- og Folklore museum, for at udstille en bred samling af maskiner og udstyr 
fra gamle oliemøllefabrikker samt andre elementer af folklore-kulturel interesse, 
som vil blive vist gennem et særligt anlagt område i centrum af landsbyen 
Anoskeli. Museet skal etableres i nu ødelagte gamle huse mellem vinmarker og 
olivenlunde, som vil blive renoveret på en måde, der respekterer og bevarer 
bygningernes historik. Museet vil have en dobbelt role, i både at skulle 
præsentere stedets og oliventræets historie og tradition (f.eks. repræsentation af 
en gammel fabrik), men også promovere olivenolie og vin, som integrerede dele 
af den kretensiske kost og dennes gavnlige elementer. 

Endelig, sigter virksomheden mod en opgradering af besøgsområdet, hvor 
kombineret olivenolie- og vinsmagning skal finde sted, gennem oprettelse af nyt 
område med indvendige og udvendige rum, placeret ved siden af museet med 
udsigt over landsbyen og sletten. Målet i denne forbindelse er, at skabe et 
komplet turismeprodukt, der giver mulighed for direkte forbindelse med natur, 
vingård, oliventræ, kultur og historie i kombination med en højkvalitets- og 
autentisk gastronomisk oplevelse. 


