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Παράγεται στην Γαλλία από:
Huilerie F.J Moog SAS
Route de Limoux
11150 Bram, Γαλλία
Τηλέφωνο: 33 468 767060

www.bioplanete.com
info@bioplanete.com

Σπέσιαλ Βιολογικά Φρέσκα Έλαια από Ελαιοτριβείο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποικιλία μας, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε μαζί μας στη 
διεύθυνση:

Εισαγωγή-Διάθεση:
Βιουγεία Επέ
Αργυρουπόλεως 5 Άγιος Στέφανος
14565 Αθήνα
210 6215600-210 6215160

www.ola-bio.gr
info@biohealth.gr

Έλαιο
Σπέσιαλ Βιολογικά Φρέσκα Έλαια από Ελαιοτριβείο

www.bioplanete.com

Κατηγορία BIO PLANÈTE Έλαια

 

λιπαρά οξέα (g / 100 ml)
Ωμό
φαγητό Μαγείρεμα+ 

Επιδόρπιο
Ζεστή 
κουζίνα

Βιολογικό Κραμβέλαιο, παρθένο

Βιολογικό Λάδι Καρύδας Άοσμο 

Βιολογικό Λάδι Καρύδας 

Βιολογικό Γαιδουροαγκαθέλαιο, 
παρθένο  

Βιολογικό Λάδι Πυρήνων 
Βερύκοκου, Παρθένο

Βιολογικό Λινέλαιο Παρθένο

Βιολογικό Γαιδουραγκαθέλαιο, 
Παρθένο

Βιολογικό Λάδι Μαύρο Κύμινο, 
Παρθένο
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 Βράσιμο και μαγείρεμα   Τηγάνισμα   Μαγειρική και βαθύ Τηγάνισμα   Μη θερμαινόμενο

 Κορεσμένα λιπαρά οξέα (g/ 100 ml)    Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (g/ 100 ml)    Ωμέγα 6 (g/ 100 ml): πολυακόρεστο λιπαρό οξύ (λινελαϊκό οξύ)
 Ωμέγα 3 (g/ 100ml): πολυακόρεστο λιπαρό οξύ (άλφα-λινολενικό οξύ)     Βιταμίνη Ε (mg / 100 ml)

7 57 18

84 Λαυρικό οξύ (περίπου 50%)

86 Λαυρικό οξύ (περίπου 50%)

9 12 71

6 65 21

11 18 17 47

18 29 44

14 21 54

9
Συνιστάται ιδιαίτερα από το αξιόπιστο βιολογικό 

κατάστημά σας:

Passion for  Fine Organic  Oils



 

 

Ακολουθήστε μας σε ένα ταξίδι μέσα από τον 
συναρπαστικό κόσμο των βιολογικών μας ελαίων!

Κατά το έτος 1984, ο πατέρας μου, Franz J. Moog, ερωτεύτηκε το όμορφο τοπίο της 
περιοχής Cathar, που βρίσκεται ανάμεσα στο Carcassonne και την Τουλούζη στο νότο της 
Γαλλίας. Αμέσως συνειδητοποίησε ότι αυτή η ηλιόλουστη ύπαιθρος ήταν το ιδανικό μέρος 
για να εφαρμόσει κανείς το όραμά του για τη βιολογική γεωργία. Από μικρή φάρμα στην 
αρχή, το αγρόκτημα "Domaine de la Planète" θα εξελιχθεί σύντομα σε ένα επιτυχημένο 

ελαιοτριβείο, δημιουργώντας τελικά το περίφημο εμπορικό σήμα BIO PLANÈTE, ευρέως 
γνωστό ως παραγωγός βιολογικών ελαίων.

Ενοποιούμε την τεχνολογία μας με τους παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής, 
επιλέγοντας πάντα ευλύγιστες μεθόδους επεξεργασίας. Βασική προϋπόθεση για εξόρυξη 

ελαίων υψηλής ποιότητας, είναι οι πρώτες ύλες να προέρχονται αποκλειστικά από 
μεθόδους βιολογικής γεωργίας.

Εξάλλου, η BIO PLANÈTE είναι το πρώτο ελαιοτριβείο αποκλειστικά αφιερωμένο στο 
βιολογικό έλαιο. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε τον καρπό των προσπαθειών μας στην 

δημιουργική, νόστιμη και υγιεινή σας κουζίνα!

                                 Στην διάθεση σας I 0,5 l I 400 ml I 250 ml

Έλαια για καθημερινή χρήση Έλαια για την ευεξία σαςΈλαια για δημιουργίες γκουρμέ κουζίνας gourmetclassic

Βιολογικό 
Κραμβέλαιο, παρθένο

Ισορροπημένη 
αναλογία βασικών 

λιπαρών οξέων 
ωμέγα-3 και ωμέγα-6

Βιολογικό 
Λάδι Πυρήνων 

Βερύκοκου , Παρθένο

Με γεύση από μείγμα 
καρπών και άρωμα 

μάρζιπαν το λάδι αυτό 
αναδεικνύει ιδανικά 

εξωτικά πιάτα

Βιολογικό 
Λάδι Καρύδας 

Άοσμο

Επεξεργασμένο 
ήπια στον ατμό, 

όχι εξευγενισμένο, 
λευκασμένο, 

υδρογονωμένο.
Σημείο καπνίσματος 

από 190°C

Βιολογικό 
Λινέλαιο Παρθένο

Υψηλή 
περιεκτικότητα σε 
άλφα-Λινολενικό 

οξύ

Βιολογικό
Λάδι Καρύδας 

Παρθένο

Τυπικό άρωμα κ γεύση 
φρέσκιας καρύδας

Σημείο καπνίσματος 
από 190°C

Βιολογικό 
Γαιδουραγκαθέλαιο , 

Παρθένο

Περιέχει 0.6 έως 
5.6% σιλυμαρίνη, 
ένα σύμπλεγμα 

φλαβονοειδών γνωστό 
για τη θετική επίδραση 

του στο συκώτι

Βιολογικό 
Βιολογικό Καρθαμέλαιο 

(Γαιδουράγκαθο) παρθένο

Ισορροπημένη αναλογία 
βασικών λιπαρών οξέων 

ωμέγα-3 και ωμέγα-6

Βιολογικό 
Λάδι Μαύρο Κύμινο, 

Παρθένο

Υψηλή περιεκτικότητα 
σε πολυακόρεστα 
λιπαρά οξέα, ενώ 
περιλαμβάνει και 

τη δραστική ουσία 
θυμοκινόνη

I  0,5 l I  100 mlI  100 mlI  100 mlI  200 ml, 400 ml, 1 l

vitality
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