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Opis produktu
Oliwki Manzanilla nadziewane cytryną
Oliwki Manzanilla nadziewane cytryną to wyjątkowe połączenie smaków wprost od KochamOliwki.pl. Połączyliśmy tu klasyczne i popularne małe
i owalne oliwki manzanilla oraz kawałki cytryny. W ten sposób powstało połączenie delikatnego smaku oliwek z wyrazistą cytryną. Produkt
doskonale sprawdza się w wielu wariantach.
Doskonałe połączenie smaków
Jako KochamOliwki.pl specjalizujemy się w produkcji najwyższej jakości delikatesów hiszpańskich. Oliwki manzanilla należą do
najpopularniejszych hiszpańskich oliwek na całym świecie. Można spotkać je w wielu odsłonach. Proponowane przez nas owoce dojrzewają w
andaluzyjskim słońcu. Następnie są starannie zbierane i przetwarzane. Specjaliści dbają o ręczne drążenie oliwek. Kolejnym krokiem jest
umieszczenie kawałków cytryn w miejscach po pestkach. W ten sposób delikatny smak oliwek wzbogacany jest nutą cytrusową. Całość ma
niezwykle oryginalny i odświeżający smak. Przypadnie do gustu wszystkim koneserom.
Oliwki manzanilla nadziewane cytrynami doskonale sprawdzają się jako dodatek do wytrawnych drinków, do wina, czy też do serów i mięs.
Można wykorzystywać je również jako tapas lub przekąskę podczas spotkań ze znajomymi. Charakterystyczny cytrynowy aromat urozmaici
sałatkę ze świeżych warzyw oraz inne dania. Bez wątpienia z tym smakiem nie można się nudzić i doskonale nadaje się do eksperymentowania.
Produkty najwyższej jakości
W swoim sklepie oferujemy tylko produkty najwyższej jakości. Dbamy o to, aby kompozycje smaków doskonale ze sobą współgrały. Smak oliwek
i cytrusów wzajemnie się uzupełnia, co poczujesz już po pierwszym kęsie oliwek z cytrynami. To produkty spożywcze, które z powodzeniem
można wykorzystywać zarówno w domowym zaciszu, jak i w przestrzeni restauracyjnej. Przygotowaliśmy dla Ciebie opakowania po 250 g oraz
po 2,5 kg. Wśród naszych klientów znajdują się m.in.: restauracje, hotele i firmy cateringowe. Kupując w KochamOliwki.pl, otrzymujesz
gwarancję najwyższej jakości produktów spożywczych wprost z Hiszpanii. Dzięki nim poczujesz się jak w dobrej restauracji na Półwyspie
Iberyjskim i dodasz swojej kuchni odrobiny świeżości. Zapraszamy do zakupów.
W KochamOliwki.pl odkryjecie inny wymiar smaku tych zielonych oliwek - Manzanilla, słodko, chrupiąco i zdrowo!

NASZE PRODUKTY SĄ:
bez oprysków chemicznych
bez stymulatorów wzrostu
bez modyfikacji genetycznej

Jak przechowywać oliwki w zalewie?

Oliwki przechowuj w lodówce (w zalewie).
Najlepiej spożyć do 3 tygodni od dostawy.

ZBIORY OLIWEK: zbiory z 2021r.

GATUNEK: Manzanilla

PRODUKT ZGODNY Z DIETĄ:

wegetariańska

wegańska

muzułmańska

żydowska
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celiakia

Nie zawiera glutenu
WARTOŚCI ODŻYWCZE W 100G

Wartość energetyczna 457 kJ / 111 Kcal
Tłuszcze
11,0g
w tym nasycone
1,9g
Węglowodany
4,5g
w tym cukry
0,0g
Białko
4,8g
Błonnik
1,0g
Sól
2,7g

SKŁAD: zielone oliwki Manzanilla bez pestki, skórka cytryny, sól, woda, wzmacniacz smaku, kwasek cytrynowy, konserwant, antyoksydant
(witamina c), może zawierać kawałki pestek.

Najlepszy hiszpański bestseller tylko w KochamOliwki.pl
SMACZNEGO!
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