
Opakowania: Dostępne w puszkach metalowych z 
otwieraczem i słoikach szklanych.
Kraj pochodzenia: Hiszpania

Oliwki

Oliwki Czarne GOYA® 

Proces ich produkcji obejmuje przyspieszoną oksydację zgodnie z 
metodą zwaną “Styl Kalifornijski” mającą na celu otrzymanie czarnej 
oliwki z jaśniejszymi odcieniami we wnętrzu, oraz intensywnymi i 
ciemniejszymi na zewnątrz, a jednocześnie całkowicie jednorodnej. 

Nasze Oliwki Czarne GOYA® są dostępne w wersji z pestką, bez pestek 
w trzech wielkościach oraz te same oliwki krojone w plastry, zależnie 
od ich przeznaczenia. Oliwki czarne zawierają antyoksydanty 
polifenolowe, które pozytywnie wpływają na redukcję cholesterolu i 
maja właściwości przeciwnowotworowe.

O wyśmienitym bardzo delikatnym smaku, mięsistym wnętrzu i 
najlepszej jakości, Oliwki Czarne GOYA® są starannie wybierane, 
spełniając rygorystyczne kryteria, wyróżniające je tym samym 
spośród innych oliwek dostępnych na rynku. Ten soczysty owoc o 
delikatnym smaku uwodzi najbardziej wymagających 
konsumentów swoim wyglądem i teksturą, którym nie sposób się 
oprzeć. 



PRZYSTAWKI PIZZA SAŁATKI WARZYWA 

Degustacja i łączenie Sugestie

Wiedziałeś, że …?

Wyśmienity składnik do sałat, dań smażonych, 
ziemniaków, pizzy, sałatki jarzynowej, jak również 
zdrowa przystawka i dekoracja potraw dodająca nutę 
kolorystyczną.

Oliwki Czarne krojone GOYA® z łatwością można 
dodać do duszonych potraw z kurczakiem i rybą 
(morszczuk, dorsz). Wyostrzają one smak tych dań, a w 
kuchni latynoskiej świetnie sprawdzą się do tacos i 
enchiladas (dania kuchni meksykańskiej) oraz ryżu.

Tapenada: z około jednej puszki Czarnych 
Oliwek GOYA® możesz przygotować tę pastę, 
dodając 4 listki świeżej bazylii, pół ząbka 
czosnku, około 10 Kaparów GOYA®, jeden filet 
anchois i około 80ml naszej Oliwy z Oliwek 
Extra Virgin. Utrzyj wszystkie składniki w 
moździerzu lub zmiksuj je. Podajemy schłodzoną, 
rozsmarowaną na cienkich kromkach chleba 
tostowego. Przepyszne!  

Oliwki z dodatkmi:  tak, jak przygotowywały je 
nasze babcie, do Oliwek Czarnych GOYA® 

możemy dodać drobno posiekaną cebulę, sól, 
słodką paprykę mieloną oraz naszą Oliwę z 
Oliwek Extra Virgin z Pierwszego Tłoczenia. 
Wyśmienita przekąska w środku dnia!

Czarna oliwka bogata jest w ß-
karoten i kwasy omega 3 i 6, 
najważniejsze dla organizmu, 

korzystnie wpływające na 
obniżenie poziomu 

trójglicerydów.
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