


Ouz o…the Greek a rt of l ife!

Η παραγωγή του κατ` εξοχήν ελληνικού αυτού ποτού, που έχει ταυτιστεί με 
την ελληνική ψυχή, τη φιλοξενία, τη θάλασσα και τον ελληνικό τρόπο ζωής 
είναι μια τέχνη επίπονη αλλά και προκλητική. Η τεχνική της απόσταξης 
κρύβει μέσα της πολλές αγωνίες και μεγάλες προσδοκίες….

The production of this true Greek drink, which identifies 
completely with the Greek soul, hospitality, sea and Greek 
way of life, is an art form which is as demanding as 
provocative. The art of distillation hides within it agony and 
great expectations…

150 years of tradition – The secrets of four generations.







Greece is a rich, God-blessed country. 
Both near and far, new and old, a 
beautiful place with placid bays and 
amazing islands, which have preserved 
incredible abundance of life. An 
enchanting land, painted in a wide range 
of colours and light. A mystical storyline, 
which connects people with the sun.

A fairytale of colour and light 

Η Ελλάδα είναι μία ευεργετική και ευλογημένη 
από τους θεούς χώρα. Κοντινή και μακρινή, νέα 
και αρχαία, η χώρα αυτή είναι ένα θαυμάσιο 
μέρος με κατοπτρικούς θαλάσσιους κόλπους και 
μαγευτικά νησιά, που έσωσαν απίστευτη ποικιλία 
ζωής. Ένα παραμυθένιο μέρος χρωματισμένο 
με τις πινελιές όλων των χρωμάτων και του 
φωτός. Μία χώρα που είναι μυστικό σκηνικό που 
συνδυάζει τον άνθρωπο με τον ίδιο τον ήλιο.

Ως παραμύθι από χρώμα και φως

Sun





Harmony

The Greek summer and the free spirit fill up 
the small islands, bathing in the turquoise 
sea. Friends come together on the beaches 
under the dappled shade of the trees. The 
summer scent of jasmine and fresh herbs 
is mixed with the sweet cling of glasses 
for cheers. The senses sink into relaxation 
and... the party begins! The center of this 
fascinating tale, the leading role in this 
camaraderie … is the Ouzo itself! 

JIVAERI – Harmony of the senses 

Το ελληνικό καλοκαίρι και το πνεύμα της ελευθερίας 
γεμίζουν τα μικρά νησάκια, που κολυμπούν στη 
γαλάζια θάλασσα. Η παρέα μαζεύεται στις παραλίες 
κάτω από τη δροσερή σκιά του πεύκου. Η καλοκαιρινή 
μυρωδιά του γιασεμιού και των φρέσκων βοτάνων 
αναμειγνύεται με το γλυκό ήχο της πρόποσης των 
ποτηριών. Οι αισθήσεις διεγείρονται και… το 
γλέντι αρχίζει! Στο επίκεντρο του μαγικού αυτού 
παραμυθιού, ο πρωταγωνιστής της παρέας …το ούζο!

JIVAERI - Αρμονία των αισθήσεων



It is the primary force, which 
draws up the best in everybody....

It makes us more open and brings 
dreams and poetry in our life!

Diving from a rock into the crystal clear water…
Feeling the salt on the lips during

the scorching summer afternoons…
Enjoying a glass of Ouzo and looking at the 

reflections flickering on the water...
The sea is in us and we praise it in songs!

JIVAERI – The sea is our inspiration 

Η θάλασσα είναι η πρωτόγονη δύναμη, που  
βγάζει απ’ όλους το καλύτερο εαυτό μας…

Αυτή μας κάνει πιο ανοιχτούς και  φέρνει 
όνειρα και ποίηση στη ζωή μας!

Καταδύοντας από έναν βράχο στα κρυστάλλινα ύδατα…,
Νιώθοντας την αλμύρα στα χείλη τα ζεστά 

απογεύματα του καλοκαιριού…,
Απολαμβάνοντας το ποτηράκι ούζο κοντά στις 

τρέχουσες αντιλάμψεις του νερού...,
Η θάλασσα είναι μέσα μας και την υμνούμε!

JIVAERI – Η θάλασσα είναι η έμπνευση μας

Sea







The Greeks

Everything changes in the turbulent metamorphoses,
brought by time. Culture develops, morals change,
nature leaves its marks as years go by...
The one thing that does not change is the rich human nature 
and the spirit of the people naming Greece their motherland.
Hard work throughout their life – this is written all over the 
faces of the men taking a breath respite with a glass 
of Ouzo in the sultry day. Their invincible spirit, empathy 
and friendliness will overcome time and again the harsh life, 
and will inspire hope for a better future.

JIVAERI – The sea surging deep in us

Όλα αλλάζουν από τις σφοδρές μεταμορφώσεις του χρόνου. Ο 
πολιτισμός αναπτύσσεται, τα ήθη αλλάζουν, η φύση αφήνει τα 
ίχνη της κατά τη διάρκεια των χρόνων...
Αυτό που μένει αμετάβλητο, είναι η πλούσια γνώση και το πνεύμα 
των ανθρώπων, που ονομάζουν την Ελλάδα πατρίδα τους. 
Θα αναγνώριζε κανείς την κούραση στα πρόσωπα των αντρών, 
που κάθισαν να ξαποστάσουν με ένα ποτήρι ούζο στα χέρια τους 
την ηλιόλουστη μέρα. Το ακατανίκητο πνεύμα τους, η εμπάθεια 
και η φιλική τους ευμένεια θα παλέψουν και πάλι το σκληρό βίο, 
προσφέροντας ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. 

JIVAERI – Η θάλασσα, που μαίνεται βαθιά μέσα μας



The magic of the Greek music can be compared to a golden 
key, which can open people’s hearts, make their eyes sparkle 
and their dreams take off to strange lands, fill their souls with 
light and make a radiant smile play on their lips.
The main instrument, making the Greek music alive, is the 
bouzouki. It possesses the most splendid and at the same 
time the most dramatic sound. The bouzouki is the voice 
of the musician’s soul – a voice capable of caressing and 
wounding. The song it sings is like a living being, which 
breathes, feels, cries and laughs all at once.
“... We, brothers, do not sing to withdraw from the world – 
we sing to unite the world” – Yiannis Ritsos.

Η μαγεία της ελληνικής μουσικής θα μπορούσε να συγκριθεί με χρυσό κλειδί, 
που είναι σε θέση να ανοίξει τις καρδιές των ανθρώπων, να κάνει τα μάτια τους 
να αστράπτουν, τα όνειρά τους να ξεκινήσουν ένα ταξίδι προς άγνωστα μέρη, 
στις ψυχές τους να μείνει φως και στα χείλη τους να κυριεύσει το χαμόγελο.
Το βασικότερο όργανο μέσω του οποίου ζωντανεύει η ελληνική μουσική είναι το 
μπουζούκι. Αυτό βγάζει το πιο λαμπερό αλλά και ταυτόχρονα και τον πιο δραματικό 
ήχο. То μπουζούκι είναι η φωνή της ψυχής της μουσικής, μία φωνή, που θα μπορούσε 
να χαϊδεύει, αλλά και να πληγώνει. Το τραγούδι ερμηνευμένο με παρέα το μπουζούκι, 
είναι σαν ον, το οποίο αναπνέει, αισθάνεται, κλαίει και γελάει ταυτόχρονα. 
«... Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, απ’ τον κόσμο. Εμείς 
τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο» Γιάννης Ρίτσος

Music







Ouzo straight or Ouzo with ice is a traditional aperitif 
to Mediterranean cuisine. The aroma of the seeds and 
herbs is released, the synthesis of the drink is intensified, 
the taste is softened and the senses feel gratified.

Με ή χωρίς πάγο το ούζο είναι παραδοσιακό αλκοολούχο ποτό της 
μεσογειακής κουζίνας. Το άρωμα των σπόρων και των βοτάνων 
απελευθερώνεται, η σύνθεση του ποτού δυναμώνει, η γεύση 
μαλακώνει και οι αισθήσεις απογειώνονται.  

στην υγειά σας!
(Stin ygia sas!)

Cheers!

Products

0,7 lit x 12 τεμ./κιβ.

0,7 lit x 12 pcs/box

0,2 lit x 24 τεμ./κιβ.

0,2 lit x 24 pcs/box

1,0 lit x 12 τεμ./κιβ

1,0 lit x 12 pcs/box



Nikolaοs Katsaros

Είναι δύσκολο σήμερα να φανταστεί κανείς πώς ξεκίνησε η γοητευτική ιστορία του ούζου, του πιο γνωστού ελληνικού ποτού, του 
αρωματικού ποτού, που απαιτεί μία δόση τέχνης τόσο στην παραγωγή του, όσο κατά τη διάρκεια της απόλαυσής του. 

Ήταν τότε …το 1856, όταν προσπαθώντας να φτιάξει ένα ποτό με καλύτερη γεύση και ποιότητα, ένας παραγωγός από τον Τύρνα-
βο Θεσσαλίας, περιοχή με οικονομία, που βασίζεται στην καλλιέργεια της αμπέλου, έγινε κάτοχος δια προικός ενός ρακοκάζανου. 
Πράγμα σύνηθες για την εποχή. Χρησιμοποιώντας τότε πρωτοποριακά συστατικά και μεθόδους, προσθέτοντας διάφορα αρω-
ματικά βότανα και σπόρους, κατάφερε να παρασκευάσει ένα νέο υψηλής ποιότητας απόσταγμα. Το νέο προϊόν-απόσταγμα βα-
πτίστηκε «ούζο». 

Η οικογένεια Κατσάρου εδώ και 150 χρόνια παράγει ούζο με την εμπειρία των τεσσάρων γενεών και των μυστικών της παράδο-
σης, που μεταφέρονται από γενεά σε γενεά καλά κρυμμένα. Τα προϊόντα βραβεύτηκαν με πολλά μετάλλια σε διάφορες ευρωπαϊ-
κές εκθέσεις, γεγονός, το οποίο αποδεικνύει την υψηλή τους ποιότητα. 

It is difficult for the man of today to picture the beginning of the fascinating history of the Ouzo, the 
most famous and fragrant Greek drink, which requires a certain amount of art both for its production 
and enjoyment.

It was in the distant 1856. Endeavouring to produce a drink of better quality and taste, a distiller from 
Tirnavos in Thessaly (a region, whose economy is directly involved with the cultivation of vineyards) be-
came a possessor of a Raki still as part of the dowry given to him, a common occurrence of that period 
in Tirnavos. By using leading for that period ingredients and methods, and by adding various aromat-
ic plants and herbs, he managed to produce a new high quality distillation. The new product-distillate 
was baptized “ouzo” 

The Katsaros family have been producing Ouzo for 150 years already with the experience of four genera-
tions and a secret tradition, preserved and passed on from generation to generation. The products have 
been awarded a number of medals at various European exhibitions, which proves their high quality.

ΣυΣτατικα 
• Αλκοόλη - το ούζο JIVAERI παράγεται από αλκοόλη γεωργικής προέλευσης με ξεχωριστή ποιότητα.
• Νερό - κρυστάλλινο, πλούσιο σε μέταλλα από τους πρόποδες του Ολύμπου, το βουνό των θεών.
• Αρωματικοί σπόροι και βότανα – το μίγμα αυτών είναι το μυστικό του Ούζου. Το μοναδικό λεπτό άρωμα του 
JIVAERI και η πλούσια του βελούδινη γεύση του πηγάζουν από το “πάντρεμα” κατά την απόσταξη των 14 προσεκτικά 
διαλεγμένων αρωματικών σπόρων και βοτάνων όπως φινόκιο, γλυκάνισο, κανέλα, μοσχοκάρυδο, αστεροειδή κ.α. 

το “αδολωτο”
Κατά την απόσταξη απομακρύνονται η “κεφαλή” (περιέχει υψηλό αλκοολικό βαθμό και αλδεΰδες που δίνουν μια 
“σκουριασμένη” γεύση) και η “ουρά” (η οποία περιέχει πολλές ανώτερες αλκοόλες που βαραίνουν τη γεύση και το 
άρωμα κι είναι υπεύθυνες για τον πονοκέφαλο). Κρατώντας την “καρδιά” ώστε το απόσταγμα να έχει καθαρότερο και 
λεπτότερο άρωμα σας προσφέρουμε το ούζο “Jivaeri”.

IngredIents 
• Alcohol – Ouzo JIVAERI is produced from agricultural source of alcohol of superb quality.
• Water – crystal clear, rich in minerals from the roots of Olympus, the mountain of the Gods.
• Fragrant seeds and herbs – the mixture of these is the secret of Ouzo. The unique fine aroma of 
JIVAERI and its rich velvet taste flows from the “marriage” during distillation of the 14 carefully selected 
aromatic seeds and herbs such as finokio, anise, cinnamon, nutmeg, asteroidal, etc.

the “Pure” 
During the distillation we remove the “head” (which consists of a high alcoholic grade and aldehyde 
which gives a “rusty” taste) and the “tail” which consists of many higher graded levels of alcohol that 
weighs down the taste and the aroma and are responsible for headaches). Keeping the “heart” of the 
distillation the distillate has a cleaner and finer aroma, we offer you the ouzo “Jivaeri”.

Най-старата фабрика за Узо в света



Рroduction







The oldest Ouzo distillery in the world 
Katsaros Nikolaos & Co.
7th klm Tirnavou-Larisas, 40100 Tirnavos, Greece, Tel. +30 2410 831420, email: info@ouzotirnavou.gr


