
Oliwki

Opakowanie: Dostępne w słoiczkach szklanych i Doy –Packs 
 Kraj pochodzenia: Hiszpania

Oliwki Zielone GOYA®
Ze zwartą konsystencją na zewnątrz i mięsistym wnętrzem, Oliwki Zielone 
GOYA® zaskoczą Państwa swoim wyśmienitym smakiem. Rygorystyczne 
wymagania, które spełniamy w firmie Goya España wybierając jedynie 
oliwki pierwszej jakości sprawiają, że są one jednymi z najwyśmienitszych 
oliwek obecnych na rynku. 

By uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń owocu, 
Oliwki Zielone GOYA® zbierane są ręcznie, na 
początku cyklu dojrzewania (wrzesień-
październik). Oliwki nie nadają się do spożycia 
bezpośrednio po zerwaniu z drzewa, dlatego 
najpierw poddajemy je procesowi eliminującemu 
ich gorycz. Następnie składujemy je w solance. W 
owym momencie, świeżo zebrane i bogate w 
cukry zapoczątkowują naturalny proces, w 
którym przekształcą się w oliwę, nadając oliwkom 
ich oryginalny smak. Proces ten otrzymał nazwę 
„Styl Sewilski". 

Są teraz gotowe do zapakowania. Wśród naszych.
Oliwek Zielonych, dysponujemy odmianą 

Gordal, oliwki duże i w kształcie serca, 
zarówno w wersji z pestką jak i nadziewanej. 

Mniejsze są Oliwki Zielone GOYA® odmiany 
Manzanilla: punkt charakterystyczny 
sewilskich gajów oliwnych, jest oliwką 
urodzajną i smaczną. Firma Goya Spain 
pakuje swoje oliwki zielone manzanilla w 
wersji z pestką, bez pestki i krojonej. 

Firma Goya España przeprowadzamy 
wyczerpujące kontrole mające na celu 
zagwarantować, że wszystkie produkty i 
składniki są wolne od pestycydów.  



MAKARONY RYBYPRZYSTAWKA SAŁATY 

Degustacja i łączenie Sugestie

Wiedziałeś, że …?
Eksperci zalecają zjadać 7 oliwek 

dziennie (tylko 37 kcal.) 
Ponadto, oliwki są bogate w 

błonnik i stanowią ważne 
źródło witaminy E 
(antyoksydant).. 

Wyśmienity składnik do dań duszonych z kurczakiem i 
rybą (morszczuk, dorsz), sałat, dań smażonych, sałatki 
jarzynowej czy też w towarzystwie pysznych sardeli w 
occie. 

Do przygotowania tapenady lub focaccio, 
dekorowanych oliwkami i doprawianych oliwą z oliwek.   

Oliwki Zielone w panierce: Oliwki Zielone 
GOYA®, jajko i bułka tarta to podstawowe 
składniki tej przystawki. Wystarczy odsączyć 
oliwki, rozkłócić jajko i obtoczyć nim oliwki. 
Później obtoczyć w bułce tartej i usmażyć na 
naszej Oliwie z Oliwek Extra Virgin w 
umiarkowanej temperaturze. Dobrym pomysłem 
jest połączyć oliwki zielone nadziewane i te bez 
pestek a nikt przy stole im się nie oprze! 

Cake z Oliwkami Zielonymi, Bekonem i Serem: 
W licznych wariantach jakie dopuszcza się w tym 
wytrawnym daniu Oliwki Zielone Sliced GOYA® 

dostarczają dodatkowego smaku łącząc się z 
bekonem. Idealny jako przystawka lub na lekką 
kolację w towarzystwie sałat doprawionych Oliwą 
z Oliwek Extra Virgin GOYA®, jego delikatna 
konsystencja pozwala na degustację zarówno na 
ciepło jak i zimno. 


