
Oliwa z oliwek Vallée des Baux-de-Provence · Olej z prażonych nasion sezamu Fair Trade · Olej z prażonych pestek dyni

Mały smakołyk dla najbliższych.

Nasza współpraca z Państwem Hugues, od których otrzymaliśmy 
tę pełną charakteru oliwę z oliwek trwa od 2009 roku. Lubią pieszczotliwie

 mówić o swoich drzewach oliwnych (niektóre z nich są bardzo stare),
i traktują je niemal jak członków rodziny: »Mają swoje humory i kaprysy – 

jeżeli się nie dostosujesz, nie będziesz z nimi szczęśliwy«. 
Możesz teraz posmakować owoców tej oryginalnej więzi 

oraz wieloletniego doświadczenia. 

Nasiona sezamu, z którego powstaje olej sezamowy 
BiO PLaNÈTe fair trade, pochodzą ze stolicy Burkina Faso – 
Ouagadougou i są owocem długotrwałej, udanej współpracy 

z naszymi Partnerami. Sukces rynkowy oleju sezamowego BiO PLaNÈTe 
umożliwił podpisanie stałych, jednorocznych kontraktów, które umożliwiają 

tworzenie długoterminowych planów produkcji i przyczyniają się 
do rozwoju lokalnych gospodarstw rolnych. 
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Oliwa z oliwek Vallée des Baux-de-Provence (chroniona nazwa pochodzenia)
Nasza francuska oliwa to prawdziwy rarytas wśród na rynku oliw. Pochodzi z południowej części Francji – 

Vallée des Baux-de-Provence, jest tłoczona na zimno z kilku odmian oliwek (Solonenque, Béruguette, 

Grossane i Verdale). Ta jedyna w swoim rodzaju, łagodna oliwa idealnie komponuje się ze szparagami, 

rybami lub po prostu ze świeżą bagietką.

Olej z prażonych nasion sezamu 
aby wydobyć w pełni aromat nasion sezamu, przed tłoczeniem poddaje się je delikatnemu prażeniu. 

Dzięki łagodnemu procesowi obróbki gotowy olej zachowuje bogactwo naturalnych właściwości oraz oryginalny, 

łagodny, delikatnie orzechowy smak, który doda egzotycznego aromatu Twoim ulubionym potrawom. 

Olej z prażonych pestek dyni
Pestki dyni, z których tłoczymy olej są najpierw prażone a następnie delikatnie tłoczone zgodnie z tradycyjnymi 

metodami styryjskimi. Olej z pestek dyni posiada charakterystyczny posmak i idealnie owocowy, mocny aromat. 

Nadaje unikalny charakter sałatkom, zupom, warzywom oraz deserom.
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Olej z pestek dyni to udane połączenie wyśmienitego 
smaku i austriackiej tradycji – nasz austriacki Partner, 

przed rozpoczęciem tłoczenia, poddaje pestki dyni delikatnemu 
procesowi prażenia. Ta metoda zapewnia specyficzny, oliwkowy, 
lekko cierpki aromat. cechą charakterystyczną jest także głęboka, 

czerwono-zielona barwa gotowego oleju.

Lizaki z ogórka z ziołowo-
śmietankowym serem

10–12 porcji

Składniki: 4 ogórki, 800 g kremowego sera, 
3 łyżki stołowe oliwy z oliwek 
extra virgin BiO PLaNÈTe, 

sól i pieprz, 3 łyżki stołowe posiekanych ziół 
(do wyboru: szczypiorek, estragon, natka 

pietruszki, kolendra, bazylia).

Umyj ogórki i pokrój je na plastry. 
Przy użyciu noża do usuwania gniazd 
nasiennych, wytnij środki ogórków z 
pestkami (można je od razu zjeść). 

Wymieszaj serek, oliwę z oliwek, sól, 
pieprz oraz posiekane zioła w misce 

i dopraw do smaku. Następnie umieść 
mieszankę w szprycy i wypełnij środki 
ogórków. Wstaw na chwilę do lodówki. 

Pokrój w plastry przed podaniem 
(po każdym przekrojeniu wytrzyj nóż

czystą szmatką). Nadziej plastry na patyki 
do szaszłyków i od razu podawaj.

Róże z warzyw  
10–12 porcji

Składniki: 1 rolka ciasta francuskiego, 2 cukinie, 
2 pasternaki, 2 korzenie rzepy, 250 g jogurtu naturalnego 
lub twarogu, 2 łyżki stołowe crème fraiche, 2 łyżki stołowe 
sosu sojowego, 2 łyżki stołowe oleju z prażonych nasion 
sezamu BiO PLaNÈTe  oraz kilka dodatkowych kropel

do pokropienia gotowych róż, ½ łyżeczki świeżo przetartego 
czosnku, 4 łyżki stołowe złotych nasion sezamu.

Umyj warzywa i pokrój wzdłuż w cienkie plastry 
używając noża lub obieraczki. Następnie wrzuć 

do osolonej, gotującej się wody na 5 minut, osusz 
delikatnie. rozgrzej piekarnik do 180 °c. rozwiń 
ciasto francuskie i pokrój wzdłuż dłuższego boku 
na paski o szerokości ok. 4 cm. Wymieszaj jogurt, 

crème fraîche, sos sojowy, olej sezamowy oraz świeży 
czosnek i rozprowadź na paskach ciasta francuskiego. 

Następnie rozłóż plastry warzyw na cieście (plastry 
powinny nachodzić na siebie jak dachówki na dachu 
i wystawać z ciasta z jednej strony). Złóż pasek ciasta 
na pół i zwiń. Umieść wszystkie rulony w formach na 
muffiny, posyp nasionami sezamu oraz skrop olejem 

sezamowym. Piecz przez 40–45 minut.

Ciasto czekoladowe w szklance
10 porcji

Składniki: 10 szklanek posmarowanych masłem, 
150 g masła, 75 g cukru, 1 torebka cukru waniliowego, 
3 jaja (oddzielnie białko i żółtko), sól, 75 g roztopionej 

ciemnej czekolady, 175 g mąki, 10 g kakao w proszku, 
2 łyżeczki proszku do pieczenia, ½ łyżeczki cynamonu 

w proszku, 150 g mleka, 200 g roztopionej 
białej czekolady, 300 g kremowego sera, 

1 łyżka stołowa oleju z pestek dyni BiO PLaNÈTe. 

Nagrzej piekarnik do 180 °c. Ubijaj w misce 75 g 
masła, cukier, cukier waniliowy i żółtka jaj aż masa 
będzie puszysta. Dodaj płynną, ciemną czekoladę. 
Wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, kakao oraz 

cynamon i przesiej do miski. Powoli wymieszaj 
z mlekiem. Ubij białka jaj i stopniowo je dodawaj 
(cały czas mieszając). Napełnij szklanki ciastem i 

piecz przez około 15-20 minut na środkowym 
poziomie piekarnika. Przy pomocy miksera 

krótko ubij kremowy ser, dodaj płynną czekoladę 
a następnie resztę masła oraz olej z pestek dyni aż 
masa będzie gładka. Schłodź w lodówce, udekoruj 

przestudzone ciasto i ciesz się smakiem!
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