
Olijfolie
extra vergine

de smaak van pure passie

Made in Italy



Het verhaal achter de Nederlandse olijfolie boer in Italië

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, wijngaard
en fruitbomen 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 en met
de hand plukken tot het persen, bottelen en etiketteren.
Onze strategie is om mooie producten te maken van hoge
kwaliteit, volledig in eigen beheer. Inmiddels werken we
samen met een aantal olijfboeren om de kwaliteit en de
kwantiteit elk jaar opnieuw te garanderen.

- Een goede olijfolie is als een goede wijn -

“Als je aan een wijnliefhebber vraagt welke wijn hij het liefst drinkt, 
weet hij een druif of een streek te noemen. 

Stel je dezelfde vraag over olijfolie, dan blijft het stil.”



Buiten deze strategie, hebben we ook een missie; het
verhaal vertellen achter echte, goede olijfolie. Wat is nu
eigenlijk echte Olijfolie Extra Vergine, waar komt het
vandaan en wat zijn de verschillen. Dat het een bijzonder
product is weten wij, maar wat zou het mooi zijn als een ieder
ander dat ook zo waardeert, net zoals we dat doen met
mooie wijnen.

Om deze missie over te brengen geven we Olijfolie
proeverijen. Dit doen we op onze boerderij in Le Marche,
maar ook voor bedrijven, restaurants of op evenementen in
Nederland.

In de basis hebben we 3 soorten olijfolie. Van zacht en licht
tot krachtig en pittig, deze zijn een ieder gebaseerd op de
type olijf die is gebruikt. Maar ook ontwikkelen we geregeld
nieuwe smaken in ons laboratorium. Nieuwe smaken die
aansluiten op de vraag in de markt. Met als basis een mooie,
frisse Olijfolie Extra Vergine, met een toevoeging als
bijvoorbeeld citroen, rozemarijn of truffel. In deze catalogus
zijn alle soorten terug te vinden die tot onze lijn behoren.







Onze 3 soorten olijfolie:
1. VERDE – olijfolie voor koude èn warme bereiding
2. BIANCO – een zachte olijfolie voor lichte gerechten
3. ROSSO – een krachtige olijfolie voor pittige gerechten



VERDE – For every day

Deze blend is een gebalanceerde
mix van verschillende olijven en
wordt koud geperst. Het heeft een
heldere groene kleur met intense
goudgele tinten, de geur van
olijven met tonen van vers gras en
een fruitige, zachte smaak.

TIP: Een smaakvolle olie, heerlijk in
zowel warme als koude gerechten
en salades.



BIANCO – For a delicate cuisine

Deze zachte olijfolie wordt koud
geperst van olijven, de Leccino-olijf.
De olie wordt gekenmerkt door de
groene kleur wat neigend tot geel,
met een gebalanceerd fruitige
geur en een smaak die wordt
gekenmerkt door een harmonieuze
balans tussen zoet en bitter met
tonen van amandel.

TIP: Ideaal bij witvlees, vis en over
geroosterd brood.



ROSSO – For strong dishes

Deze olijfolie extra vergine wordt
koud geperst van olijven uit de
regio Le Marche. Het 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.

TIP: Heerlijk over gegrild rundvlees,
groene salades en in de soep.



Onze 5 verschillende smaken olijfolie:
1. CITROEN
2. ROZEMARIJN
3. BASILICUM
4. SINAASAPPEL
5. TRUFFEL



Citroen olijfolie

De basis voor de citroen olijfolie is
onze extra vergine olijfolie. Wat we
eraan toegevoegd hebben is een
distillatie van citroenschillen, 100%
natuurlijk. Hierdoor krijgt de olie een
heerlijke frisse smaak en geur.

TIP: Een heerlijke gebalanceerde
olijfolie, heerlijk bij vis, salades of ijs.



Rozemarijn olijfolie

Deze extra vergine olijfolie met
rozemarijn is gemaakt van een
distillatie van de rozemarijnblaadjes
en 100% natuurlijk.

TIP: Een mooie gebalanceerde
olijfolie, heerlijk bij gegrild vlees,
maar ook bij gebakken
aardappelen. Of gewoon lekker op
geroosterd brood bij een aperitief.



Basilicum olijfolie

Deze frisse olijfolie met basilicum is
verrassend lekker bij een salade
van peulvruchten of bij witvlees.

TIP: Een aanrader is om een
dressing te maken, je ruikt de geur
van verse basilicum!



Sinaasappel olijfolie

De Sinaasappel Olijfolie heeft een
fruitige en intensieve sinaasappel-
smaak. De olie is heerlijk bij salades
en kip. Door de fruitige smaak is de
olijfolie erg lekker bij ijs!

TIP: Olijfolie en ijs is een combinatie
die je gaat verrassen!



Truffel olijfolie 100 ml.

Onze olijfolie van eerste persing
met zwarte truffel is een smakelijk,
authentiek natuurproduct. De
olijfolie bevat gesneden stukjes
zwarte zomertruffel.
De witte truffelolie is iets delicater
dan de zwarte truffelolie en is
heerlijk bij de pasta of zomaar over
geroosterd brood.

TIP: Gebruik deze olijfolie vlak voor
het serveren en geef uw gerecht
een ware truffelsensatie.



Onze cadeauverpakkingen:
1. Proeverij 4 X 20 ml
2. Proeverij 3 x 50 ml
3. Koninklijke fles 250 ml
4. Proeverij 2 x 20 ml
5. Proeverij Display 35 x 20 ml
6. Geschenkverpakking 2 x 250 ml
7. Olijfolie box 3 x 250 ml
8. Olijfolie box met een smaakje 4 x 250 ml



Proeverij Olijfolie met een Extraatje 4 x 20 ml

Dit is een proeverij van 4
verschillende smaken. Citroen,
Rozemarijn, Sinaasappel en
Basilicum. Het zit verpakt in een
klein leuk doosje.



Proeverij Olijfolie 3 x 50 ml

Dit is een proeverij van onze olijfolie
“VERDE”, “BIANCO”, “ROSSO” in
kleine fles 50ml, verpakt in een luxe
zwarte doos.



Olijfolie VERDE in 
Koninklijke Fles in luxe 

doos 

Een ‘koninklijke' fles in een luxe
doos, speciaal voor de feestdagen
of om iemand cadeau te geven.
Een smaakvolle olie, olijfolie extra
vergine Verde 250 ml.



1. Verde - Voor elke dag 
2. Bianco - Zacht en delicaat 

Olijfolie proeverij – 2 x 20 ml

Een proeverijtje met 2 verschillende olijfoliën

2 soorten olijfolie in 
een cellofaan zakje 
met jutten touwtje



1. Verde - Voor elke dag 
2. Bianco - Zacht en delicaat 
3. Rosso - Vol en krachtig 
4. Citroen - Vis, kip en salade 
5. Rozemarijn - Gegrild vlees, aardappelen 
6. Basilicum. - Wit vlees, dressing en tomaten 
7. Sinaasappel - Kip, salade en ijs 

Olijfolie display – 35 x 20 ml

Een display met 7 verschillende olijfoliën



Geschenkverpakking Olijfolie 2 x 250 ml

Dit is een geschenkverpakking met
2 verschillende soorten olijfolie,
Verde en Bianco in grote fles van
250 ml.



Proeverij-box Olijfolie 3 x 250 ml

Dit is een luxe pakket van onze
olijfolie “VERDE”, “BIANCO”,
“ROSSO” in grote fles 250 ml,
verpakt in een luxe zwarte doos.



Proeverij-box Olijfolie met een Extraatje 4 x 250 ml

Dit is een luxe pakket met de 4
verschillende smaken olijfolie.
Citroen, Rozemarijn, Basilicum en
Sinaasappel in grote fles 250 ml,
verpakt in een luxe zwarte doos.
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