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Więcej informacji o naszych 
produktach znajdziesz na 
www.bioplanete.com lub 
na stronie dystrybutora w 
Polsce www.bioplanet.pl

Biuro sprzedaży Niemcy:
Ölmühle Moog GmbH
Klappendorf 2
01623 Lommatzsch, Germany
tel.: +49 35241 820 812
sales@bioplanete.com

Główna siedziba Francja :
Huilerie FJ Moog S.A.
Route de Limoux
11150 Bram, France
tel.: +33 468 76 7060
info@bioplanete.com

Dystrybutor:
Bio Planet S.A.
Wilkowa Wieś 7
05-084 Leszno, Poland
tel.: +48 22 725 68 05
info@bioplanet.pl
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Najwyższej jakości oleje ekologiczne.

Zastosowania kulinarne.

Zapytaj o dostępność produktów Bio Planète w 
najbliższym sklepie z ekologiczną żywnością:

vitalityclassic gourmet
 

gourmetclassic

MAŁY PRZEWODNIK PO OLEJACH.

Bogactwo smaków, przyjemność i zdrowie.
Tłoczone na zimno oleje ekologiczne.

vitality

Firma BIO PLANÈTE powstała ponad 30 lat temu. Założyciel - Franz J. Moog - przybył wówczas na 
południe Francji z wizją rozwijania ekologicznego rolnictwa. Pierwsze gospodarstwo zostało nazwane 
„Domaine de la planète”.
Nazwa szybko przekształciła się w BIO PLANÈTE, stając się wkrótce symbolem najwyższej, 
ekologicznej jakości olejów i oliw oraz kreatywnej i zdrowej kuchni. Olejarnia BIO PLANÈTE - od 
momentu powstania w 1984 roku - wykorzystywana była wyłącznie do produkcji ekologicznej, w której 
rodzina Moog opanowała do perfekcji łączenie nowoczesności z tradycyjnymi technikami.
Oprócz olejów virgin do codziennego użytku, takich jak olej rzepakowy, słonecznikowy, krokoszowy, 
olej do gotowania i smażenia, olejarnia BIO PLANÈTE wykreowała specjalnie dla najbardziej 
wysublimowanych podniebień oleje: z orzechów ziemnych, z miąższu awokado czy migdałów.
Od początku swej działalności, olejarnia BIO PLANÈTE, opierała się wyłącznie na 
sprawdzonych i długoterminowych relacjach ze swoimi dostawcami, stawiając 
sobie za cel trwały rozwój ubogich regionów rolniczych.
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Oliwa z oliwek
Olej do gotowania i smażenia 
Olej rzepakowy
Olej do sałatek
Olej słonecznikowy

wysoka*

wysoka*

nie podgrzewać 

nie podgrzewać 

podgrzewać ostrożnie

Olej z konopi
Olej lniany 
Olej sojowy
Omega · Blue
Omega · Green
Omega · Orange

nie podgrzewać

nie podgrzewać

nie podgrzewać

nie podgrzewać

nie podgrzewać

nie podgrzewać

Sałatki i surowe warzywa             Gotowanie i marynaty             Podsmażanie i smażenie           Ciasta i desery             Wegańskie          
Wytrzymałość cieplna          *nie przekraczać temperatury dymienia podczas podgrzewania 
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Oleje do codziennego gotowania i smażenia.

Oleje wspomagające samopoczucie.
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Olej z pestek moreli
Olej z ziaren arganu
Olej z miąższu awokado
Olej kokosowy
Olej z orzechów ziemnych
Olej z pestek dyni
Oliwa z oliwek Kreta P.G.I. 
Olej z orzechów macadamia
Olej z migdałów
Olej sezamowy
Olej z orzechów włoskich

podgrzewać ostrożnie

podgrzewać ostrożnie

wysoka*

wysoka*

wysoka*

nie podgrzewać

wysoka*

wysoka*

podgrzewać ostrożnie

podgrzewać ostrożnie

nie podgrzewać

Oleje do twórczego mieszania smaków w kuchni. 

Wszystkie oleje BIO PLANÈTE, oprócz oleju do gotowania i smażenia, olejów prażonych i Omega Colors, odpowiadają diecie 
„raw food“ określanej jako dieta surowa.
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classic vitality

Olej 
do sałatek

virgin
Codziennie zdrowa

mieszanka oleju
rzepakowego,

słonecznikowego 
i oliwy z oliwek.

500 ml

Olej do 
gotowania
i smażenia

Bezzapachowy i
neutralny w 
smaku, do 
pieczenia i
smażenia.

500/1000 ml

Oliwa z 
oliwek

extra virgin
Jej dyskretny

smak sprawia, że
jest najbardziej

uniwersalną 
oliwą z oliwek.

500/1000 ml

Olej 
rzepakowy

virgin
Olej o intensywnym

smaku, który
wzbogaci potrawy
przygotowane na

zimno.

500/1000 ml

Olej 
słonecznikowy

virgin
Wysoka 

zawartość
witaminy E - to
porcja zdrowia 
na każdy dzień.

500/1000 ml

Olej
kokosowy

virgin
Świetnie sprawdza

się zarówno w
kuchni, jak i w

kosmetyce - 
zdrowy i łagodny 

dla skóry.

200/400/1000 ml

Olej z miąższu
awokado

virgin
Uniwersalny olej 

do delikatnej 
kuchni. Dobrze 
znosi wysokie 
temperatury.

250 ml

Olej z ziaren 
arganu

virgin
Idealnie komponuje 

się ze smakami z 
Afryki Północnej, jak 
też z soczewicą, jaja-
mi czy naleśnikami.

100 ml

Olej z orzechów
ziemnych

virgin
Wysoka zawartość
kwasu oleinowego
czyni go zdrowym

dodatkiem do
potraw smażonych.

250 ml

Olej 
sezamowy

virgin
Króluje w kuchni
makrobiotycznej,
wnosi szczyptę

azjatyckiego uroku
do każdego posiłku.

500 ml

Olej z 
prażonych 
pestek dyni

Subtelny dodatek
do dań prostych,
świetny do sałaty,

surowych lub
gotowanych warzyw.

250 ml

Olej z
prażonych 

ziaren arganu
Wyjątkowy olej
produkowany

według 
receptur

berberyjskich.

100/250 ml

Olej z 
prażonych 
migdałów

Aksamitny w smaku 
olej z prażonych

migdałów,
uszlachetni każde

danie.

100 ml

Olej z 
prażonych 
orzechów 
włoskich
Najwyższej

jakości olej, który
wzbogaci  smak
każdego posiłku.

100 ml

Oliwa z oliwek 
Kreta P.G.I.

extra virgin
Szlachetny smak 

oliwy pochodzącej 
z gatunku drzew 

oliwnych odmiany 
koronejskiej.

500 ml

Olej z 
pestek moreli

virgin
Idealny do

egzotycznych
sałatek, do ciast

i wyrobów
cukierniczych.

100 ml

Olej z prażonych 
orzechów 

macadamia 
Tłoczony z 

kenijskich orzechów 
macadamia, 

charakterystyczny słodko-
orzechowy smak.

100ml

Olej lniany
virgin
Jeden z 

najcenniejszych 
olejów, zawiera 

niezwykle
wysokie stężenie
kwasów omega-3.

250 ml

Olej z konopi           
virgin

Bogaty w kwasy
omega-3 i omega-6,
świetny wybór do
marynat, sałatek,

musli i 
ziemniaków.

250 ml

Olej sojowy
virgin

Doskonały
do makaronu,
ziemniaków 

i sałatek
warzywnych.

250 ml

Omega·Orange
Mieszanina olejów

Idealny na 
początek dnia.

Cechuje się 
bogatą zawartością 

kwasu 
omega-3

100 ml

Omega · Blue
Mieszanina olejów 

Wspomaga 
witalność.
Bogaty w 
kwas alfa-
linolenowy 
(omega-3)

100 ml

Omega · Green 
Mieszanina olejów

Korzystnie 
wpływa na zmysł

wzroku i pracę 
mózgu.

Sprzyja dobremu 
samopoczuciu.

100 ml

Oleje do codziennego gotowania i smażenia.

gourmet
Oleje wspomagające samopoczucie.

 nasycone kwasy tłuszczowe (g/100ml)      jednonienasycone kwasy tłuszczowe (g/100ml)       wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-6 (g/100ml)       wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 (g/100ml)       * witamina E (mg/100ml)

 11 18   17       47 10   26          56            57          18  9           54           25  87 incl. 42 kwas laurynowy  18          65             19      35         35  16     40         37           65           21  17    33         41  17      42          33              61            21      17         56          9     15         47        17 16         65          9
witamina E*: 64 mg witamina E*: 30 mg witamina E*: 21 mg witamina E*: 34 mg witamina E*: 13 mg witamina E*: 22 mg witamina E*: 3 mg witamina E*: 6 mg witamina E*: 9 mg witamina E*: 6 mg witamina E*: 40 mg witamina E*: 7 mg witamina E*: 5 mg witamina E*: 10 mg

Oleje dla twórczego mieszania smaków w kuchni. 

 

 

 
 

 classic gourmet vitality
Nasze oleje classic są fundamentem 

codziennej zrównoważonej diety. 
Możesz je dowolnie zmieniać
i mieszać aby osiągnąć idealną 

równowagę kwasów
tłuszczowych, a także pokryć 
zapotrzebowanie organizmu

na cenną witaminę E. Pamiętaj, 
aby zawsze mieć te zdrowe oleje w 

kuchni, a szybko staną się
kluczowym składnikiem 

Twoich potraw.

Oleje vitality są idealnym 
wyborem dla zwolenników
świadomego odżywiania. 

Wprowadź je do
swojej codzinnej diety a 

odczujesz ogromne korzyści
płynące z optymalnego bilansu 

kwasów tłuszczowych.
Wzmocnij swoje ciało stosując 

oleje ekologiczne
BIO PLANÈTE.

Linia gourmet zapewnia Państwu 
oleje najwyższej jakości, 

które mogą się stać 
inspirującymi składnikami

każdej kuchni. Odkryj 
autentyczne smaki i 

wyśmienite aromaty - 
wynik rygorystycznej selekcji 

surowców oraz naszych 
łagodnych metod 

przetwarzania.

nowość nowość
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Co warto wiedzieć o olejach?

Tłuszcze to podstawowy, obok węglowodanów i białek, składnik naszej diety. W dobrze 
zbilansowanej diecie tłuszcze powinny pokrywać 1/3 naszego dziennego zapotrzebowania na 
energię. Najlepiej pokrywać je spożywając tłuszcze roślinne. Zawierają one bowiem niezbędne 
kwasy tłuszczowe, których nasz organizm nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć i które 
musimy dostarczać wraz z pożywieniem. Należą do nich wielonienasycone kwasy tłuszczowe, 
takie jak kwas linolowy (omega-6) oraz alfa-linolenowy (omega-3). Niezwykle istotna jest 
proporcja spożywanego kwasu omega-6 do omega-3. Powinna ona wynosić 5 do 1. 
W dzisiejszych standardowych dietach dominuje proporcja 10 do 1, dlatego zaleca się 
zwiększenie dawki przyjmowanego kwasu omega-3. Istotne jest również mieszanie olejów tak, 
aby uzyskać odpowiedni bilans pomiędzy kwasami tłuszczowymi nasyconymi i nienasyconymi 
(jednonienasyconymi i wielonienasyconymi).

Odkryj trzy kategorie olejów BIO PLANÈTE.

Każdy z naszych olejów cechuje bogata zawartość różnorodnych kwasów tłuszczowych oraz niepowtarzalny 
smak. Oleje BIO PLANÈTE doskonale nadają się do szerokich zastosowań kulinarnych. 

Wybierz z naszej gamy produktów odpowiedni dla siebie olej BIO PLANÈTE, aby tworzyć ekscytujące dania.
              78             

witamina E*: 37 mg witamina E*: 0 mg

 17      42          33

witamina E*: 6 mg

 14          76           

witamina E*: 0 mg

14   21         50       7        18   13      46 11  19      33      30 13   22      29     26

witamina E*: 17 mg witamina E*: 9 mg witamina E*: 20 mg witamina E*: 6 mg

 14         72

witamina E*: 18 mg
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