
Zalety: Uzupełnienie asorty-
mentu oliwy z oliwek

Wspaniały pomysł  
na prezent

Różnorodność 
smaków

Bez dodatku olejków 
eterycznych

Podgrzewaj ostrożnie!

Oliwa z Oliwek 
z Bazylią
Bazylia, nazywana też bazylią zwyczajną, z uwagi na swój 
wspaniały aromat cieszy się ogromną popularnością  
w kuchni południowoeuropejskiej a także w kuchni  
polskiej. Jej intensywny aromat idealnie współgra  
z aromatem oliwy z oliwek. Do produkcji naszej  
Ekologicznej Oliwy z Oliwek z Bazylią, współpracujące 
z nami tradycyjne portugalskie olejarnie wykorzystują 
oliwki odmiany Cobrançosa, Arbequina i Cordovil de 
Serpa. Są one tłoczone razem z bazylią, która także jest 
uprawiana w gospodarstwie rolnym naszego Partnera. 
Powstająca w ten sposób harmonijna kompozycja  
idealnie nadaje się do risotto, pizzy i makaronów,  
a także do doprawiania sosów i sałatek.

Oliwa z Oliwek 
z Czosnkiem
Nasza olejarnia partnerska Alentejo i do produkcji tej 
oliwywykorzystuje charakterystyczne dla Portugalii 
odmiany oliwek Cobrançosa, Arbequina i Cordovil de 
Serpa. Dzięki umiejętnościom pracowników z wieloletnim 
doświadczeniem oliwki są fachowo tłoczone razem  
ze świeżym czosnkiem. Podczas tego procesu naturalne 
olejki eteryczne z czosnku mieszają się z oliwą  
i nadają jej wyjątkowy smak. Czosnek jest stosowany 
powszechnie zarówno jako przyprawa, jak i roślina  
lecznicza. To mocne połączenie jest idealne do  
codziennego stosowania. Jest także znakomitym 
dopełnieniem smaku zup i sosów, bruschetty,  
sałatek i steków.

Podgrzewaj ostrożnie! Podgrzewaj ostrożnie!
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Odkryj nasze trzy
kategorie olejów

classic gourmet
Oleje do codziennego
gotowania i smażenia

Oleje do twórczego mieszania
smaków w kuchni

Oleje wspomagające
witalność

Oliwa z Oliwek 
Truflami
Trufle określa się mianem „diamentów kuchni”. Jednym  
z powodów takiego określenia jest to, że nadają potrawom 
wyjątkowy, magiczny charakter. Drugim zaś jest rzadkość 
ich występowania. Do tej kompozycji wybraliśmy  
wysoko cenione włoskie trufle Alba. Trufle są umieszczane 
w wysokiej jakości włoskiej oliwie z oliwek extra virgin, 
do której w procesie maceracji uwalniają swój szlachetny 
aromat.Ta oliwa o wyjątkowych walorach smakowych 
zachwyca zrównoważonym, lecz intensywnym aromatem 
świeżych trufli. Kilka kropli wystarczy, aby zwieńczyć 
smak dań takich jak risotto, makarony lub potrawy  
z ziemniaków, a także eleganckie carpaccio.

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

Biuro sprzedaży Niemcy Ölmühle Moog GmbH, Klappendorf 2, 01623 Lommatzsch, Niemcy
Telefon: +49 35241 820 80, E-Mail: sales@bioplanete.com

Kulinarny specjał - naturalny smak bez dodatku aromatów 

Kokosowa panna cotta z nutą róży
i truskawki oraz olejem makowym

Składniki: 10 marchewek (pomarańczowych i f ioletowych), 4 rzepy, 4 buraki, 
1 ząbek czosnku, 1 pęczek świeżej szałwii, 1 garść orzechów laskowych całych, 

2 łyżki nasion sezamu, 3 łyżki Ekologicznej Oliwy z Oliwek z Truflami  
BIO PLANET, 1 granatSól, Świeżo zmielony pieprz

Przygotowanie:  

• Rozgrzej piekarnik do temperatury 200°C.
• Pokrój wzdłuż obrane wcześniej marchewki, rzepę i buraki. 

• Posiekaj drobno szałwię. Piecz orzechy laskowe przez 10 minut, 
obracając je od czasu do czasu. Poczekaj, aż ostygną, a następnie  

rozdrobnij je w moździerzu.
• Wymieszaj warzywa z Ekologiczną Oliwą z Oliwek z Truflami,  

pieprzem i posiekanym czosnkiem, aby równomiernie się zamarynowały. 
Piecz w piekarniku przez ok. 35 minut. W międzyczasie przekrój na pół 

granat i wybierz z niego nasiona.
• Dopraw upieczone warzywa odrobiną Oliwy z Oliwek z Truflami, 

udekoruj nasionami sezamu, posiekaną szałwią, nasionami granatu  
i rozdrobnionymi orzechami laskowymi i posyp solą i pieprzem.



Oleje do twórczego 
mieszania smaków w kuchni   gourmet

Dystrybutor:

www.bioplanet.pl

FR-BIO-01

Odkryj wyjątkowy smak naszych  
specjalności — oliw z oliwek z przyprawami!
W oliwach z ziołami BIO PLANÈTE łączymy wyselekcjonowane zioła i przyprawy  
z oliwą z oliwek extra virgin, tworząc trzy aromatyczne, świeże kompozycje. Całkowicie 
rezygnujemy przy tym z dodatku esencji eterycznych. Nasze wyśmienite oliwy z oliwek 
charakteryzują się smakiem, który sprawdza się w wielu zastosowaniach kulinarnych, 
dzięki czemu są idealne do codziennego użytku.

Ekologiczna 
Oliwa z Oliwek  

z Bazylią
100 ml

Ekologiczna 
Oliwa z Oliwek  

Truflami
100 ml

Ekologiczna 
Oliwa z Oliwek  

z Czosnkiem
100 ml


