Prémiové oleje

In spirace & Vášeň
od roku 1881

Základem gourmet olejÛ od Kotányi
jsou olejnatá semena výhradnû nejvyšší kvality
pocházející z tradiãních pûstitelských oblastí.
Prvotﬁídní suroviny a peãlivé zpracování
propÛjãují Kotányi olejÛm jejich
nezamûnitelnou, mimoﬁádnou chut’.
Podporujeme moderní kuchyni, která vychází
z takových hodnot, jako je zdraví, jistota
pÛvodu, mimoﬁádná chut’ a vášeÀ pro vaﬁení.
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Olivový olej
• Extra panenský olivový olej
• Lisovaný za studena
• Nera˙novaný
Prvotﬁídní extra panenský olivový olej
je šetrnû vyrábûn ze španûlských oliv
výhradnû mechanickou cestou.
Náš olivový olej se prezentuje výraznou
chutí, pﬁesto je pﬁíjemnû jemný.
Pro stﬁedomoﬁskou kuchyni je
olivový olej nepostradatelný. Hodí se
ke zjemÀování salátÛ všeho druhu.
Okurkám, rajãatÛm, cuketám a jiným
druhÛm zeleniny dodá svûží lahodnou
pﬁíchuÈ.
Olivový olej silnû nezahﬁívejte!

500 ml
âíslo výrobku 611201

DýÀový olej
• 100% štýrský & druhovû ãistý
• Nera˙novaný
V tomto našem lahÛdkovém oleji jsou
zpracována výhradnû tmavozelená
a slupky zbavená dýÀová semena
z oblasti rakouského Štýrska.
Plné oﬁíškové chuti a typické vÛnû je
dosaženo speciálním postupem pﬁi
pražení.
Olej z dýÀových jader mimoﬁádnû
harmonicky ladí se saláty, huspeninou,
vaﬁeným hovûzím masem, pomazánkami
a vajeãnými pokrmy.
DýÀový olej nezahﬁívejte!

500 ml
âíslo výrobku 611301

Chilli olej
• Extra panenský olivový olej
• Lisovaný za studena
• Nera˙novaný
Jemné aroma extra panenského
olivového oleje je v této variantû
rozšíﬁeno o akcent chilli.
Díky pﬁíjemné pálivosti dodá tento
olej moderní, lehce pikantní charakter
každému pokrmu. Optickým požitkem
je jeho výrazné oranžové zbarvení.
Chilli olej je ideální pro dochucování
salátÛ, masa, ryb, rýžových pokrmÛ,
zapékaných jídel ãi zeleniny.
Také pizza, tûstoviny a rizoto získají díky
nûmu speciální koﬁenûnou chuÈ.
Gurmáni používají olej chilli také
k vylepšení polévek nebo pro barbecue.

500 ml
âíslo výrobku 611401

Sezamový olej
• 100% druhovû ãistý
• Nera˙novaný
Pražená sezamová semínka
propÛjãují tomuto lahÛdkovému oleji
charakteristickou, lehce oﬁíškovou chuÈ,
jež je cenûna pﬁedevším v pokrmech
asijské a orientální kuchynû.
Sezamový olej se výteãnû hodí pro
pﬁípravu salátÛ, pokrmÛ z rýže, prosa
a soji, jídlÛm upravovaným na Wok
pánvi, tûstovinám a ãervené ﬁepû.
Sezamový olej je vhodný i pro teplou
kuchyni.

500 ml
âíslo výrobku 611501

Citronový olej
• Extra panenský olej
• Lisovaný za studena
• Rostlinný
Vynikající aroma extra panenského
olivového oleje bylo obohaceno o svûží
chuÈ citronu.
Je vynikající se všemi druhy salátÛ
a harmonizuje pﬁedevším s rybami
a tûstovinami.
Je také vhodný pro peãení, pokud chcete
pﬁidat jemné citrusové aroma.

500 ml
âíslo výrobku 611901

Bazalkový olej
• Extra panenský olej
• Lisovaný za studena
• Rostlinný
Vynikající aroma extra panenského
olivového oleje bylo obohaceno o svûží
chuÈ bazalky.
Je ideální pro dochucování všech druhÛ
salátÛ, omáãek a dipÛ.
Bazalkový olej silnû nezahﬁívejte!

500 ml
âíslo výrobku 612701

