2022/2023 Nobleza
del Sur Classic set
oliwa extra virgin
2x500 ml box

Opis produktu
Prezent idealny - oryginalny zestaw zdrowych smaków i przepiękny design od Nobleza del Sur,
mistrzów oliwnych od 1640 roku.
Prezent idealny - oryginalny zestaw zdrowych smaków i przepiękny design. A w zestawie dwie oliwy - Arbequina
Premium, delikatna, łagodna oliwa o aromacie świeżo skoszonej trawy, zielonych jabłek, zielonych migdałów i
skórki bananów oraz aksamitnym finiszu - dla miłośników łagodnych smaków i wyjątkowej jakości. Oliwa
wytwarzana z najwyższą starannością, w ciągu 2-4 godzin od zbioru oliwek, w tłoczni położonej w sąsiedztwie gaju
oliwnego, należących do rodziny Sagra - mistrzów oliwnych od 1640 roku. 1 litr oliwy uzyskuje się z 10-14 kg oliwek
odmiany Arbequina, w pierwszej fazie jesiennych zbiorów, dzięki czemu oliwa charakteryzuje się się optymalną
gęstością, najwyższymi walorami zdrowotnymi, wyjątkowym smakiem i świeżym aromatem. Oraz druga Centenarium Premium, intensywna, wyrazista oliwa z charakterystycznymi dla odmiany Picual owocowymi i
ziołowymi świeżymi nutami smakowymi: liści oliwnych, lawendy, pomidorów, zielonych jabłek, zielonych bananów i
zielonych migdałów. Początkowa łagodna, o pikatnym i lekko gorzkim finiszu. Od kilku lat jedna z najczęściej
nagradzanych oliw na świecie. Wytwarzana z najwyższą starannością, w ciągu 2-4 godzin od zbioru oliwek, w
tłoczni położonej w sąsiedztwie gaju oliwnego, należących do rodziny Sagra - mistrzów oliwnych od 1640 roku. 1 litr
oliwy uzyskuje się z 10-14 kg oliwek, w pierwszej fazie jesiennych zbiorów, dzięki czemu oliwa charakteryzuje się
się optymalną gęstością, najwyższymi walorami zdrowotnymi, wyjątkowym smakiem i świeżym aromatem.
Odmianę Picual charakteryzuje wysoka zawartość polifenoli - antyoksydantów, zwalczających wolne rodniki,
chroniących organizm przed komórkami nowotworowymi i stanami zapalnymi. Dlatego jest szczególnie polecana w
codziennej profilaktyce zdrowotnej, a dzięki walorom smakowym jest wybierana przez koneserów i miłośników
dobrego jedzenia.

Cechy

Rodzaj: oliwa extra virgin, zestaw prezentowy
Pojemność: 2 x 500 ml
Kraj pochodzenia: Hiszpania
Region: Andalusia
Odmiana oliwek: Arbequina, Picual
Zbiory: październik
Kwasowość: 0,10, 0,20
Intensywność: łagodna, wyrazista
Producent: Nobleza del Sur
Najlepiej spożyć: Maj 2024

Najlepiej smakuje z
Mięsa
Ryby
Owoce morza
Makarony
Pizza
Warzywa
Sałaty
Sery
Zupy
Pieczywo
Desery

Nagrody
2020 Feinschmecker Olio Award
Niemcy
tytuł jednej z najlepszych 100 oliw na świecie (22/100)

2020 FLOS OLEI
Włochy
99/100 pkt

2020 New York IOOC
USA NY
złoty medal

2020 Olive Japan
Japonia
złoty medal

2019 EVOOLEUM
Hiszpania
tytuł TOP100

2019 New York IOOC
USA NY
złoty medal

2019 Olive Japan
Japonia
złoty medal

2018 New York IOOC
USA NY
najlepsza w swojej klasie

2018 Olive Japan
Japonia

złoty medal

2017 CINVE
Hiszpania
złoty medal

2017 FLOS OLEI
Włochy
96/98 pkt

2017 New York IOOC
USA NY
złoty medal

2017 Olive China
Chiny
złoty medal

2017 Olive Japan
Japonia
złoty medal

2016 Olive Japan
Japonia
nagroda główna

