
Oliwy

Opakowanie: Dostępna w butelkach szklanych
Kraj pochodzenia: Hiszpania

Oliwa z Oliwek Extra Virgin Eko  GOYA®
Przy produkcji Oliwy z Oliwek Extra Virgin Eko GOYA® dokonujemy starannej selekcji najlepszych oliw 
Andaluzji. Nasza Oliwa z Oliwek Extra Virgin Eko to oliwa gourmet, nieporównywalna z innymi 
ekologicznymi oliwami z oliwek dost pnymi na rynku.  ę

Firma España zachowuje esencj  Goya ę

andaluzyjskiego gaju oliwnego, czerpiąc z niego 

surowiec najwyższej jakości Oliwa z oliwek Extra . 

Virgin Eko  łączy pasję z tradycją, które GOYA®

charakteryzują firmę Goya España.

Oliwa z oliwek Extra Virgin Eko GOYA   stanowi ®

kupaż odmian Picual, Hojiblanca i Picuda, które 

dostarczają nadzwyczajnych doznań zmysłowych: 

intensywny aromat zielonych owoców z nutą ziół i 

zielonych liści, smak pomidora, jabłka, zielonego 

migdała i karczochów, zrównoważone i eleganckie 

połączenie goryczki i pikantności w ustach.  

Oliwki ekologiczne wystawiane są na działanie 

niekorzystnych czynników naturalnych, które 

mogą zmienić szczególnie atrybuty 

organoleptyczne oliwy, wynikające z jej 

tłoczenia. Dlatego też uzyskanie oliwy z oliwek 

o jakości premium to nie lada wyzwanie.

Goya España podejmuje je każdego roku, 

produkując swoją Oliwę z oliwek Extra 

Virgin Eko o spektakularnych GOYA® 

właściwościach zmysłowych. Zanim dotrze na 

twój stół przechowywana w azocie, oliwa ta 

zachowuje wszystkie swoje właściwości aż do 

końcowej daty przydatności do spożycia.      



RYŻE ZUPYWARZYWA

Degustacja i łączenie Sugestie

Wiedziałeś, że …?
Oliwa z Oliwek Extra Virgin eko 
GOYA® wyróżnia się spośród 

najlepszych na rynku, 
oferując największą 

różnorodność aromatów. 

Oliwa z oliwek Extra Virgin Eko GOYA® jest idealna 

do degustacji na surowo, korzystając z jej naturalnego 

smaku. Wyśmienita do chleba tostowego na śniadanie i 

jako przyprawa do zielonych sałat, świeżego sera, 

gazpacho lub czosnku; stanowi idealną przyprawę do 

wszelakich dań wegetariańskich lub wegańskich z uwagi 

na walory zmysłowe i prozdrowotne.   

Sok zielony: w tym soku typu Detox na bazie 

owoców i warzyw, przy pomocy Oliwy z oliwek 

Extra Virgin Eko GOYA® połączymy ze sobą 

jabłka, szpinak, ogórka i seler naciowy, które 

uprzednio zmiksowaliśmy. Spożywając oliwę z 

oliwek extra virgin eko na śniadanie lub 

podwieczorek otrzymamy ważny zastrzyk ze 

składników odżywczych i antyoksydantów, które 

pomogą poprawić parametry wątrobowe i 

wyeliminować toksyny kumulujące się w naszym 

ciele. 

Majonez z marchewki: Bazą dla tego sosu bez 

cholesterolu, idealnego  do sałatek i ryżu, są 

ugotowane marchewki, które zmieszamy z 

czosnkiem, solą i sokiem z cytryny, tworząc 

delikatny krem. Do niego dodamy Oliwy z oliwek 

Extra Virgin Eko GOYA®, wlewając ją 

strumieniem w trakcie ubijania tak, by otrzymać 

jeszcze smaczniejszą masę.  


	Página 1
	Página 2

