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cine suntem

noua marca 
de uleiuri organice

San Demetrio Corone

Societatea Joe&Co ia naştere din iniţiativa familiei Meringolo, care 

deţinea deja livezi de măslini cultivaţi prin tehnici moderne şi care practica 

agricultura ecologică încă din 1995, şi lucrează cu două prese de ulei, 

prima cu piatra tradiţională pentru triturarea măslinelor şi trecerea ulterioară 

la decantorul orizontal, pentru producţia de ulei extravirgin de măsline extras 

la rece, a doua, care se găseşte în fabrica din San 

Demetrio Corone, făcând parte din livada de măslini 

proprie, cu prese hidraulice verticale şi discurile 

filtrante de iută, un sistem tradiţional pentru 

producţia de ulei extra virgin de măsline presat la 

rece. Ambele uleiuri deţin certificări italiene.



produsele noastre

Ulei extra virgin de măsline presat la rece şi extras la rece
 
Ulei de seminţe de floarea soarelui 
deodorizat şi crud 

Ulei pentru prăjit

Ulei de canulă 

Ulei de susan

Ulei din seminţe de in 

Condiment din ulei de măsline cu ardei iute 

Condiment din ulei de măsline cu lămâie 

Sos de soia Tamari

Sos de soia Shoyu

Oţet balsamic de Modena 
din struguri organici 

Oţet de vin alb 

Joe&Co reprezintă continuarea naturală a 

activităţii; de la agricultură la prelucrare şi 

comercializare. Introducerea  gamei de ulei 

vegetal de floarea soarelui, seminţe de in, susan, 

ulei de canulă, oţet balsamic, oţet de vin şi sosuri de soia Shoyu şi Tamari, 

completează gama de produse. Fabrica din San Demetrio Corone se întinde 

pe o suprafaţă de peste 1.200 de metri pătraţi, din care 1.500 reprezintă 

acoperişurile externe. Există două linii de ambalare, una dedicată sticlelor şi 

cealaltă conservelor. Compania implementează un sistem de 

gestionare a securităţii produselor alimentare HACCP, 

standardul ISO 9000 şi certificarea IFS.


