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Opis produktu
Migdały Valencia z pikantną papryką
Migdały Valencia z papryką pikantną to wyjątkowy produkt wprost z Hiszpanii. Ta odmianamigdałów należy do najbardziej cenionych na świecie.
Nasiona migdałowców z okolic Walencji odznaczają się wyjątkową chrupkością, a także delikatnym słodkim posmakiem, który doskonale
współgra z ostrością pikantnej papryki. Całość tworzy wyjątkowe połączenie smakowe.
Najwyższej jakości produkty
Jako KochamOliwki.pl dbamy o to, aby dostarczać naszym klientom tylko najwyższej jakości produkty spożywcze. Takie też są nasze migdały
Valencia z papryką pikantną. Nasiona są starannie selekcjonowane. Następnie migdały poddajemy procesowi blanszowania i smażenia oraz
oprószamy je płatkami pikantnej papryki. Całość wygląda, pachnie i smakuje znakomicie. Uprawa ta pochodzi wprost z rejonów nad Morzem
Śródziemnym, gdzie istnieją doskonałe warunki wzrostu dla migdałowców. Tak przygotowany produkt od KochamOliwki.pl doskonale sprawdza
się jako przekąska podczas spotkań ze znajomymi, przekąska do pracy, do szkoły, czy też na wyjazd poza miasto. Dużym atutem migdałów jest
ich bogactwo w składniki odżywcze.
Prozdrowotne właściwości migdałów
Nie bez powodu migdały zaliczane są do tzw. superfoods. W ich nasionach zawiera się bardzo dużo składników odżywczych i minerałów, które są
niezbędne do naszego prawidłowego funkcjonowania. Produkt oferowany przez KochamOliwki.pl jest bogatym źródłem witamin A, E oraz z grupy
B. Ponadto posiada kwas foliowy, magnez, wapń, potas, żelazo, fosfor, cynk i sód. Zawarte w migdałach nienasycone kwasy tłuszczone i
przeciwutleniacze wspierają układ odpornościowy organizmu i chronią go przed wieloma chorobami. Przekłada się to na wzmocnienie układu
krwionośnego człowieka, regulację ciśnienia krwi, a także zmniejszenie ryzyka występowania chorób związanych z sercem, czyteż miażdżycy.
Udowodniono także, że regularne spożywanie migdałów wpływa korzystnie
na nasze codzienne samopoczucie.
Zapraszamy do zakupów
Jako KochamOliwki.pl współpracujemy na co dzień zarówno z klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi. Nasze migdały Valencia z papryką
pikantną dostępne są w opakowaniach po 200 g oraz 2 kg. W składzie produktu znajdują się tylko: migdały, olej słonecznikowy, papryka
pikantna oraz sól morska. Zapraszamy do robienia zakupów w naszym sklepie i rozkoszowania się prawdziwymi smakami Hiszpanii. Posiadamy
również migdały Valencia w innych odsłonach.
Składniki: migdały, pikantna papryka, olej słonecznikowy, sól morska
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