
Gamę produktów o Obniżonej 

Zawartości Sodu GOYA®
Gamę produktów o Obniżonej Zawartości Sodu GOYA® tworzy 
linia specyficznych produktów, poprzez które oferujemy naszym 
konsumentom zamienniki z obniżoną zawartością sodu przy 
zachowaniu naszego nieporównywalnego smaku i jakości. 

Gamę produktów o Obniżonej Zawartości 
Sodu GOYA® obejmuje Oliwki odmiany 
Manzanilla bezpestkowe oraz Nadziewane 
Papryczką lub Jalapeño, odmiany 
Alcaparrado bezpestkowe, Salad Olives 
oraz Kapary Capotes i Nonpareilles.

Oferuje alternatywę konsumentom, którzy 
dbają o ilość sodu przyjmowaną z 
pożywieniem, obok osób cierpiących na 
nadciśnienie i zatrzymywanie płynów w 
organizmie. Gamę produktów o Obniżonej 
Zawartości Sodu GOYA® dopasowujemy 
do obowiązujących przepisów. 

Ilość dostarczanego sodu jest o 25% niższa 
od produktów oryginalnych, co odpowiada 
50% redukcji soli. 

Firma Goya España zawsze zachowuje 
oryginalną esencję zapakowanego produktu. 
Przy rozwijaniu produktów z tej gamy 
dołożyliśmy najwyższych starań, by 
wyeksponować ją jeszcze bardziej. Mimo 
zmniejszenia ilości naturalnego 
wzmacniacza smaku, którym jest sól, 
sprostaliśmy wyzwaniu, by zachowane 
zostały oryginalne smaki i aromaty naszych 
składników.

Obnizona Zawartosc Sodu

Opakowanie: Słoik szklany
 Kraj pochodzenia: Hiszpania



Degustacja i łączenie Sugestie

Wiedziałeś, że …?

W przypadku odmian oliwek o Obniżonej Zawartości 
Sodu GOYA®, delikatne zwilżenie ich naszą Oliwą z 
Oliwek Extra Virgin pozwoli nam uwydatnić ich nie 
dający się z niczym pomylić smak. Tak samo jak 
oryginalne produkty GOYA®, nasza gama produktów o 
Obniżonej Zawartości Sodu cieszy się ogromną 
elastycznością zastosowań: można ich używać jako 
przystawkę do obiadów i kolacji, oryginalny dodatek lub 
gwiazdorski składnik we wszystkich typach dań, takich jak 
sałaty, dania duszone lub gulasze. 

Pomidory nadziewane: By przygotować tę lekką 
przystawkę, odcinamy wierzchnią część 
pomidorów i usuwamy gniazda nasienne i 
miąższ, doprawiając je pieprzem do smaku. 
Rozdrabniamy tuńczyka z puszki i mieszamy go z 
miąższem pomidorów, serkiem kremowym, 
Oliwkami Manzanilla Nadziewanymi 
Papryczką o Obniżonej Zawartości Sodu 
GOYA®, kukurydzą, bazylią i naszą Oliwą z 
Oliwek Extra Virgin. Nadziewamy pomidory, 
umieszczamy na blasze do pieczenia, wkładamy 
do wcześniej nagrzanego piekarnika i 
pieczemy w temperaturze 180ºC (356ºF) 
przez około 10 minut; przed podaniem 
schładzamy. 

Kurczak z kaparami: Na patelni obsmażamy na 
złoto kilka ząbków czosnku oraz zamykamy filety 
z piersi kurczaka. Kiedy będą gotowe, dodajemy 
mały kartonik śmietany, małą szklankę piwa oraz 
Kapary Capotes o Obniżonej Zawartości Sodu 
GOYA®. Dusimy na średnim ogniu przez 10 minut 
tak, by piwo zdążyło odparować, a śmietana 
przyjęła konsystencję sosu i w ten oto sposób 
otrzymujemy zdrowe, smaczne danie 
dostarczające wielu wartości odżywczych.

Sól związana jest silnie z historycznymi 

transakcjami handlowymi. Hiszpańskie 

słowo „salario” (sal to sól) pochodzi od 

wynagrodzenia (w złocie a nie w soli), 

jakie otrzymywali żołnierze 

odpowiedzialni za bezpieczeństwo 
szlaku solnego prowadzącego 

do Rzymu.   

PRZYSTAWKI RYBY WARZYWA WARZYWA 
STRĄCZKOWE
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