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Opis produktu
Migdały Valencia w ziołach
Migdały Valencia z ziołami to kolejny smaczny produkt przygotowany przez KochamOliwki.pl. Tym razem wybraliśmy dla Was najwyższej jakości
migdały znad Morza Śródziemnego oraz oprószyliśmy je aromatycznymi ziołami. Tak przygotowana przekąska podbije kubki smakowe nawet
najbardziej wybrednych smakoszy.
Sprawdzony superfood
Proponowane przez nas migdały Valencia zaliczane są do tzw. superfoods. Oznacza to, że cechują się wyjątkowymi właściwościami
prozdrowotnymi i odżywczymi, a ich regularne spożywanie przekłada się korzystnie na nasze zdrowie i samopoczucie. Migdały te dojrzewają w
słońcu wschodniej Hiszpanii, gdzie mają zapewnione idealne warunki wzrostu. Nasiona migdałowców to nie tylko wyjątkowy smak, ale również
bogactwo witaminy A, E, z grupy B, a także wielu składników mineralnych. W ich składzie znajdują się m.in.: fosfor, cynk, żelazo, sód, wapń,
potas i magnez. Ponadto zapewniają konsumentom wskazane ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych i przeciwutleniaczy. Ich jedzenie
przekłada się na obniżenie cholesterolu, wzmocnienie naczyń krwionośnych, a także poprawę codziennego samopoczucia. Nie ma przypadku w
tym, że jedzenie migdałów rekomendowane jest przez lekarzy i specjalistów.
Wyjątkowe połączenie smakowe
W KochamOliwki.pl zadbaliśmy o wyjątkowe połączenie smakowe. Migdały dojrzewają w hiszpańskim słońcu, a następnie przechodzą selekcję.
Dzięki temu do naszych klientów trafiają tylko najwyższej jakości produkty spożywcze. Następnie migdały poddaje się procesowi blanszowania i
smażenia na oleju słonecznikowym. Tak przygotowane nasiona obtoczyliśmy w wyjątkowej mieszance ziół i soli morskiej. Dzięki temu smakują
znakomicie. Mogą być spożywane jako osobna przekąska podczas wypadu za miasto lub w przerwie w pracy. Sprawdzą się także podczas
spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Ziołowy posmak może uzupełnić sałakę w stylu śródziemnomorskim.
Spróbuj naszych hiszpańskich delikatesów
Od lat dostarczamy naszym klientom sprawdzone delikatesy hiszpańskie. Jednym z nich są migdały Valencia, które cechują się słodkawym
posmakiem i wyjątkową chrupkością. W ofercie posiadamy migdały w ziołach, pikantnej papryce, a także w innych odsłonach. Zachęcamy do
sprawdzenia pozostałych naszych produktów. Na co dzień współpracujemy z klientami indywidualnymi i biznesowymi, dlatego przygotowaliśmy
paczki migdałów po 200 g i po 2 kg. Zapraszamy do zakupów. Smacznego..
Składniki: migdały, zioła, olej słonecznikowy, sól morska
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