2022/2023 ECO DAY
Nobleza del Sur box
organiczna oliwa
extra virgin 500 ml

Opis produktu
Jedna z najlepszych oliw organicznych na świecie od Nobleza del Sur, mistrzów oliwnych od 1640 roku.
Najczęściej wybierana przez naszych Klientów.
Najwyższej jakości oliwa organiczna extra virgin, uznawana za jedną z najlepszych na świecie, wytwarzana przez
Nobleza del Sur - rodzinnych mistrzów oliwnych, wyłącznie z oliwek odmiany Picual uprawianych w certyfikowanym,
ekologicznym, należącym do rodziny Sagra gaju oliwnym, położonym w w żyznym andaluzyjskim regionie Jaén,
słynącym z obfitego nasłonecznienia i wyjątkowego mikroklimatu.

Gaj oliwny, z którego pochodzą oliwki do produkcji oliwy ECO DAY i ECO NIGHT to swoisty mikrosystem, z zielonym
dywanem ziół i kwiatów pod drzewami oliwnymi oraz dzikimi zwierzętami zamieszkującymi jego teren. Linia oliw
ECO jest hołdem rodziny Sagra dla oliwnego dziedzictwa i ochrony naturalnej przyrody. Przepiękne opakowanie oliw
ECO symbolizuje krąg życia (złote koło), który w dzień, głównie dzięki pszczołom zapylającym kwiaty, a w nocy
dzięki nocnym motylom trwa nieprzerwanie.

Symbolem oliwy ECO DAY jest PSZCZOŁA - bez której nie istnieje życie na Ziemi, a której populacja jest zagrożona i
maleje z każdym rokiem. Obecność pszczół w gaju oliwnym to naturalny, biologiczny wskaźnik jego stanu zdrowia.
Dlatego Nobleza del Sur przywraca naturalną ekologiczną uprawę, aby chronić populacje pszczół i stworzyć im
optymalne warunki życia.

ECO DAY to oliwa o świeżym, zielonym i owocowym aromacie, z wyczuwalnymi tonami skórki banana i zielonych
jabłek. W smaku dobrze zbalansowana, intensywna, o lekko gorzko-pikantnym profilu. Uwielbiana przez nas i
naszych Klientów.

Cechy
Rodzaj: oliwa extra virgin, organiczna oliwa, zestaw prezentowy
Pojemność: 500 ml
Kraj pochodzenia: Hiszpania
Region: Andalusia
Odmiana oliwek: Picual
Zbiory: pierwsza połowa października
Kwasowość: 0,10
Intensywność: zrównoważona
Producent: Nobleza del Sur
Gift box: dołączony
Najlepiej spożyć: Grudzień 2023

Najlepiej smakuje z
Mięsa
Ryby
Makarony
Warzywa
Sałaty
Sery
Zupy
Tosty
Pieczywo

Nagrody

2021 New York IOOC
USA NY
złoty medal

2021 Olive Japan
Japonia
złoty medal

2021 LEONE D'ORO
Włochy
najlepsza organiczna oliwa na świecie

2021 BIOL
Włochy
extra gold

2021 FLOS OLEI
Włochy
najlepsza oliwa organiczna na świecie

2020 BIOL
Włochy
główna nagroda

2020 LEONE D'ORO
Włochy
główna nagroda

2020 New York IOOC
USA NY

główna nagroda

2020 Olive Japan
Japonia
złoty medal

2019 EXPOLIVA
Hiszpania
złoty medal

2019 New York IOOC
USA NY
główna nagroda

2019 Olive Japan
Japonia
złoty medal

