
OLIJFOLIE EXTRA VERGINE
Duurzame en biologische olijfolie

A Taste of Passion SRL

www.italiaanse-olijfolie/kerstpakketten



“Olijfolie is onze passie”

“High quality and passion in each small gesture, from the cultivation of 
olives, to the collection by hand, until the processing into 

extra virgin olive oil”

• Ons bedrijf is biologisch gecertificeerd door ICEA, volgens de Europese 
wetgeving, te herkennen aan het volgende logo:

• Wij produceren verschillende smaken olijfolie, van zacht, krachtig tot pittig. 
• Het gehele proces is in eigen beheer;

Cultiveren – Plukken - Persen – Bottelen - Leveren
• Passie = Kennis = Kwaliteit



“Olijfolie is onze passie”

Bent u op zoek naar een mooi en gezond product voor in uw kerstpakket?
Wij maken elk jaar originele verpakkingen, uiteraard met als basis onze 
biologische olijfolie. 

Een goede olijfolie mag in geen keuken ontbreken. Het is een product voor 
iedereen. Niet alleen omdat het lekker is, maar ook heel gezond. 

Al onze bomen zijn biologisch gecertificeerd en als onderdeel van ons 
duurzaamheids-programma plukken we de olijven met de hand. 

Dat doen we met plezier en met respect voor Moeder Natuur.

We hebben voor elk budget 
een passend product 

voor in uw kerstpakket of relatiegeschenk



Olijfolie Extra Vergine – VERDE - 250 ml
Dagelijks gebruik – bakken en braden

Deze blend is een gebalanceerde mix van verschillende 
olijven uit midden Italië en wordt koud geperst. Het heeft 
een heldere groene kleur met intense goudgele tinten, de 
geur van groene olijven met tonen van vers gras en een 
fruitige, zachte smaak. Een smaakvolle olie, heerlijk in 
zowel warme als koude gerechten en salades.

Olijfolie Extra Vergine – BIANCO - 250 ml 
Zacht

Deze zachte olijfolie wordt koud geperst van olijven uit 
midden Italië, de Leccino en Frantoio. De olie wordt 
gekenmerkt door de groene kleur dat neigt naar geel, 
met een gebalanceerd fruitige geur en een smaak die 
wordt gekenmerkt door een harmonieuze balans tussen 
zoet en bitter met tonen van amandel. Ideaal bij 
witvlees, vis en over geroosterd brood.

Olijfolie Extra Vergine – ROSSO - 250 ml
Pittig

Deze olijfolie, geperst uit met name de Piantone di 
Mogliano olijf, heeft een zeer lage zuurgraad en een hoog 
gehalte aan antioxidanten. Het heeft een groene kleur, een 
licht fruitige geur en een intense smaak met een 
harmonieuze bitter die neigt naar pittig. Een krachtige 
olie, heerlijk over toast, groene salade en over gegrild 
rund- of lamsvlees.

Olijfolie Extra Vergine



Monocultivar

Olijfolie Extra Vergine - Monocultivar

Een ‘single’ olijfolie (of monocultivar olie) is een olie gemaakt van olijven 
van één enkele variëteit (cultivar).

Olijven zijn er in veel verschillende soorten. Alleen al in Italië zijn er 395
variëteiten van olijven officieel geregistreerd in het Italiaanse 
Olijvenregister (Schedario oleicolo Italiano) Veel van deze variëteiten zijn 
‘autochtoon’, dat wil zeggen ‘niet geïmporteerd’.

Elke soort is anders: sommige variëteiten hebben een vroege rijping, 
andere een late. Sommige zijn resistent tegen natuurlijke tegenslagen, 
andere zijn gevoelig. En dus hebben de oliën van verschillende soorten 
olijven ook verschillende kenmerken, zowel vanuit chemisch als 
organoleptisch oogpunt: Er zijn soorten rijk aan polyfenolen en hebben 
intense aroma's en smaken, andere zijn weer licht en delicaat; Bij 
sommige is de smaak pittig te noemen, in andere valt de geur op van 
vers fruit, gras, artisjok, tomaat ...

Een monovariëtische olie is meestal een olie met een sterke 
persoonlijkheid, zeer typerend, zeer representatief voor het territorium 
waarin hij wordt geproduceerd en zeer zeldzaam. 

Slechts een klein percentage van de in Italië geproduceerde oliën is 
monovariëtaal, De meeste olie wordt namelijk gemaakt van verschillende 
soorten olijven die samenwerken aan de smaak en het karakter. 



Olijfolie Extra Vergine - Biologisch

Al onze bomen zijn biologisch gecertificeerd en als onderdeel van ons 
duurzaamheidsprogramma plukken we de olijven met de hand. Dat doen 
we met plezier en met respect voor Moeder Natuur. Met de hand plukken 
betekent ook dat je de olijven niet beschadigt, dat is essentieel voor de 
kwaliteit.

Biologisch



Olijfolie Extra Vergine – ORO - 250 ml 
BIOLOGISCH - Pittig

Bij deze olie, geperst uit de Piantone di Mogliano olijf, 
merk je de olijffruitige intensiteit met zachte 
amandelgeur wat overgaat in een pittige smaak. Een 
krachtige olie, heerlijk over toast, groene salade en over 
gegrild rundvlees.

Biologisch



Bent u op zoek naar een mooi, lekker en gezond product voor in uw 
kerstpakket of relatiegeschenk?

Geschenkverpakkingen

Wij maken elk jaar originele verpakkingen, uiteraard met als basis onze 
biologische olijfolie. Een goede olijfolie mag in geen keuken ontbreken. Het 
is een product voor iedereen. Niet alleen omdat het lekker is, maar ook 
heel gezond. Als onderdeel van ons duurzaamheids-programma plukken we 
de olijven met de hand. Dat doen we met plezier en met respect voor 
Moeder Natuur.

Zo’n mooi product als onze Extra Vergine Olijfolie verdient een mooi ‘jasje’.
Onze geschenkverpakkingen zijn er voor elk budget. We hebben speciale 
prijzen voor kerstpakket en relatiegeschenk-samenstellers. Vraag deze 
gerust op!



Olijfolie Extra Vergine – 3 x 50 ml
PROEVERIJ ”A TASTE OF PASSION”

Dit is een proeverij van onze olijfolie “VERDE”, “BIANCO”, 
“ROSSO” in kleine flesjes, verpakt in een luxe, 
glanzende, zwarte doos. Een olie voor Elke dag, één 
voor Salades en één voor pittige gerechten. 

Olijfolie Extra Vergine – 250 ml
Een “koninklijke” fles in luxe box

Voor deze ‘koninklijke fles’ hebben we een mooie, 
luxe doos ontworpen. Leuk om cadeau te geven voor  
bijvoorbeeld de feestdagen, zowel zakelijk als privé. 

Geschenkverpakkingen

Olijfolie Extra Vergine – 4 x 20 ml
PROEVERIJ MET EEN SMAAKJE

Nieuw in 2020:
Olijfolie met een smaakje, kom proeven en ervaar 
deze sensatie. Een mooi product voor een betaalbare 
prijs.



Olijfolie Extra Vergine – 3 X 250 ml
TRIO ”A TASTE OF PASSION”

Dit is een proeverij van onze olijfolie “VERDE”, “BIANCO” 
en “ROSSO”, verpakt in een draagbox met venster. Dit 
duo heeft 3 verschillende karakters. Eén voor elke 
dag, één voor delicate gerechten en één voor de 
zwaardere gerechten. Zo heeft u gelijk een mooie 
collectie in huis of een compleet cadeau om weg te 
geven.

Geschenkverpakkingen

Olijfolie Extra Vergine – 2 x 250 ml 
DUO VOOR IEDERE KOK

Dit is een proeverij van onze olijfolie “BIANCO” en 
“ROSSO” in een draagbox met venster. Dit duo heeft 2
verschillende, mooie smaken. Leuk om mee te 
experimenteren in de keuken. Welke olie smaakt het 
beste bij uw gerecht?



Het was in 2013 dat wij een oude boerderij in Le Marche kochten, na 
jaren van voorbereiding.

Deze oude boerderij met haar landgoed compleet met olijfgaarden, 
wijngaarden en fruitgaarden is het begin geweest van onze doelstelling; 

biologische olijfolie maken.
Met de mix van Italiaanse perfectie en Hollandse handelsmentaliteit zijn 

we begonnen met het ontwikkelen van een aantal soorten olijfolie.
Van het cultiveren, met de hand plukken en het persen tot het bottelen 

en etiketteren. 

Onze strategie is om mooie producten te maken van hoge kwaliteit, 
volledig in eigen beheer.

HOE HET BEGON


