
Odkryj nasze prażone  
specjały Gourmet

Wiecej informacji o produkcie można znaleźć na stronie: www.bioplanete.com/pl

Ekologiczny
Olej z Pestek Dyni

· z prażonych pestek ·
250 ml

Ekologiczny
Olej Sezamowy

· z prażonych nasion ·
100 ml

Ekologiczny
Olej z Orzechów Włoskich

· z prażonych orzechów ·
100 ml

Ekologiczny
Olej Arganowy

· z prażonych ziaren ·
100 ml

Delikatnie prażone oleje Gourmet noszą miano kuchennych perfum, ponieważ ich aromat  
podlega uszlachetnieniu, co odbywa się z niesamowitą pasją i starannością. Wyselekcjonowane,  
organiczne ziarna, orzechy oraz nasiona są przed tłoczeniem prażone przez specjalistów  
ze szczególnym wyczuciem i delikatnością. Niezwykle ważne jest zapewnienie optymalnego  
czasu prażenia oraz temperatury, ponieważ właśnie w takich warunkach tworzy się aromat,  
a jednocześnie wartościowe składniki naturalnych produktów zostają zachowane.

Oleje do twórczego  
mieszania smaków w kuchni gourmet

FR-BIO-01

Dystrybutor: 

www.bioplanet.pl



Ekologiczny Olej z Pestek Dyni
· z prażonych pestek ·
Pestki dyni są delikatnie prażone według  
starej, styryjskiej tradycji, a następnie  
ostrożnie tłoczone. Olej z prażonych pestek  
dyni ma wyrazisty smak i wspaniały owocowy, lekko  
cierpki aromat. Dzięki niemu nadaje szczególną nutę 
sałatkom, zupom, warzywom oraz wyrobom cukierniczym. 
Charakterystyczną cechą tego oleju jest jego ciemnozielony, 
prawie czarny kolor. 

Nie należy go podgrzewać.

Ekologiczny Olej Sezamowy
· z prażonych nasion ·
Ziarna, z których produkujemy olej  
sezamowy wyróżniony certyfikatem Fair  
Trade, pochodzą od naszego wieloletniego,  
zaufanego partnera — firmy Burkinature z Wagadugu  
w Burkina Faso. Dzięki wprowadzeniu na rynek ekologicznego 
oleju sezamowego z prażonych ziaren tłoczonego na zimno 
możemy zawierać z Burkinature wieloletnie umowy.  
Umożliwia to długoterminowe planowanie produkcji  
oraz wspomaga rozwój rolników i ich wiosek. 
Nawet bez niecodziennych przepisów dodaje on swoistej,  
dalekowschodniej nuty sałatkom, curry oraz potrawom  
z ryżu i makaronu.

Podgrzewaj ostrożnie!

Ekologiczny  Olej Arganowy
· z prażonych ziaren ·
Współpracując z lokalnymi partnerami  
w regionie Essaouira-Agadir w południowo- 
wschodnim Maroku, z dumą pomagamy tworzyć  
bezpieczne miejsca pracy i przyczyniamy się do  
kultywowania tradycyjnego rzemiosła berberyjskich kobiet.
Ten pikantny olej nadaje oryginalny aromat nie tylko takim 
daniom orientalnym jak: tadżin, kuskus czy tabbouleh,  
ale też doskonale sprawdza się jako przyprawa do mięs,  
warzyw i deserów.

Podgrzewaj ostrożnie!

Ekologiczny Olej z  
Orzechów Włoskich
· z prażonych orzechów ·
Ten klasyk wykwintnej kuchni francuskiej jest tłoczony ze 
świeżo prażonych, ekologicznych orzechów włoskich. Dzięki 
bardzo intensywnemu smakowi świeżych orzechów włoskich 
olej ten nadaje się szczególnie do doprawiania sałatek, zup i 
sosów. Wyroby cukiernicze, wypieki i desery zyskują szlachetną  
orzechową nutę smakową. Olej z orzechów włoskich jest  
bogaty w niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 i jest dzięki temu 
szczególnie wartościowy nie tylko pod względem kulinarnym, 
lecz również z uwagi na swoje właściwości odżywcze.

Nie należy go podgrzewać.
Po otwarciu butelkę należy przechowywać w lodówce.

Wiecej informacji o naszych produktach znajdziesz na stronie internetowej www.bioplanete.com/pl
lub skontaktuj się z naszym dystrybutorem w Polsce, firmą Bio Planet S.A., www.bioplanet.pl

BIO PLANÈTE, Huilerie F. J. Moog SAS Route de Limoux, 11150 Bram, Frankreich
tel.: +49 35241 820 80, e-mail: sales@bioplanete.com

Odkryj nasze trzy
kategorie olejów
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classic
Oleje do codziennego
gotowania i smażenia.

gourmet
Oleje do twórczego mieszania 

smaków w kuchni.

vitality
Oleje wspomagające 

witalność.

Zalety: Prażone z wyczuciem  
i delikatnością

Do twórczego mieszania  
smaków w kuchni

Rarytas  
wśród olejów

Pomysł na prezent dla 
Państwa klientów

Zaskakująco aromatyczny smak
Oleje prażone Gourmet są idealne do twórczego mieszania smaków w kuchni. Te oleje o niezwykle  
bogatym aromacie są szczególnie cenione przez restauracje wyróżniane nagrodami. Stosowane są  
do udoskonalania potraw podawanych na ciepło i zimno oraz do ciast, a także deserów.

Najważniejsze informacje
W przeciwieństwie do olejów prażonych tłoczone na zimno oleje Gourmet firmy Bio Planète pozyski- 
wane są z niepodgrzewanych oraz niepoddawanych prażeniu surowców. Tłoczenie odbywa się przy 
użyciu niewielkiego nacisku – tak, aby zachować autentyczny, naturalny smak. Odpowiedni dla witarian.


