GURMEETOOTED
TOIDUARMASTAJATELE

HISPAANIA MAJA I GURMEE

HISPAANIA
MAJA
gurmeepood
Hispaania Maja on palju enamat kui üks keeltekool. Me
ei õpeta kõigest keelt rääkima, vaid seda tunnetama
läbi kõige selle, mida hispaania kultuur endas kätkeb.
Aastatega oleme loonud hispaania keele ja kultuuri
keskuse, mis on sama rikkalik kui keel, mida õpetame.
Lisaks kõigele muule tutvustame me ka Hispaania
toidu- ja veinikunsti - meie uksed on alati lahti kõikidele
hispaania keele ja kultuuri armastajatele.

2

Gurmeetooted
otse Hispaaniast
Hispaania Majas armastame Hispaania kööki ja
häid toite. Seetõttu leiab Hispaania Majast nüüd ka
gurmeetooted, mis jõuavad meieni otse Hispaaniast.
ka huerta de Europa ehk Euroopa aiaks.
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HISPAANIA MAJA I GURMEE
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Oliiviõlid
Oleoalmanzona on pereettevõtte, kus
esimese külmpressi oliiviõli valmistamise
teadmisi ning väärtusi on edasi antud juba
põlvest põlve.

Mereannid
Conserva Costera on ettevõte, mis asutati
juba aastal 1926 ja kus on konservide
valmistamise traditsiooni üleval hoinud
juba neli põlve.

Tomate Lover
Tomate Lover on imemaitsev tomatimoos,
mis sobib hästi nii magustae kui ka
soolaste toitude juurde.
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Bonilla a la vista
Kujutle pereettevõtet, kus kõik annavad
oma panuse, et valmistada värskeid,
maitseküllaseid kartulikrõpse, mille üle nad
võivad uhked olla.

BioSun
Mediterranean
Kastmed ja moosid, mis on 100%
ökoloogilised käsitöötooted ning
otseloomulikult ilma säilitus- ja
värvaineteta.

Pagaritooted
Soolased küpsised, mida hispaanlased
armastavad süüa nii tapaste kui ka
suppide või salatite kõrvale.

Lihatooted

Traditsioonilises Orza-stiilis valmistatud
lihatooted Orza-kujulisetes klaasist
purkides.
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GURMEE I OLIIVIÕLI
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Oleoalmanzora Arbequina

Oleoalmanzora Arbequina

Oliiviõli 100 ml

Oliiviõli 100 ml

Esimese külmpressi oliiviõli Arbequina
oliividest 100 ml pika kaelaga pudelis.

Esimese külmpressi oliiviõli Arbequina
oliividest 100 ml pudelis.

Oleoalmanzora Arbequina

Oleoalmanzora Arbequina

Oliiviõli 250 ml

Oliiviõli 500 ml

Esimese külmpressi oliiviõli Arbequina
oliividest 250 ml pudelis.

Esimese külmpressi oliiviõli Arbequina
oliividest 500 ml pudelis.
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GURMEE I OLIIVIÕLI

Oleoalmanzora Arbequina

Oleoalmanzora Arbequina

Oliiviõli 250 ml

Oliiviõli 500 ml

Esimese külmpressi oliiviõli Arbequina
oliividest 250 ml pudelis ja kinkekarbis.

Esimese külmpressi oliiviõli Arbequina
oliividest 500 ml kanistris.

ARBEQUINA
PREMIUM
oliiviõli
Erakordselt hõrk esimese külmpressi oliiviõli, millel
on imeline taimne aroom. Keskmiselt tugev roheliste
puuviljade aroom, milles on tunda rohelist banaani,
muru ja mandleid. Suus tuntava oivaliselt magusa
9
pehmusega
kaasneb meeldiv, täiuslikult tasakaalus
mõrusus, mis hajub kiiresti.
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Oleoalmanzora Arbequina

Oleoalmanzora Arbequina

Oliiviõli 1 l

Oliiviõli 2,5 l

Esimese külmpressi oliiviõli Arbequina
oliividest 1 l kanistris.

Esimese külmpressi oliiviõli Arbequina
oliividest 2,5 l kanistris.

Pole kahtlustki, et selles aromaatses, tasakaalustatud
esimese külmpressi oliiviõlis on täislikus koosluses
Arbequina oliivid ja esmaklassiliste oliiviõlide kvaliteet.
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GURMEE I OLIIVIÕLI

COUPAGE
PREMIUM
oliiviõli
Arbequina ja Koroneiki oliivide segu. Väga hõrk õli,
millel on erinevate puuviljade aroom, magususest
rohkem on tunda mõrusust, vürtsi ja vähest
happelisust.
Lõhnaprofiilis on rikkalikult aromaatseid ürte ja
erinevaid puuvilju: tugev väheküpsete puuviljade lõhn,
aroominoodid meenutavad köögiviljade, viigipuu ja
oliivipuu oksi ja lehti.
Sellel on keskmiselt mõrkjas ja kergelt vürtsikas maitse,
õrnalt on tunda happelisust.
See on kõrgekvaliteediline esimese külmpressi oliiviõli,
millel on rikkalik ja tugev väheküpsenud puuviljade
maitse, mis on meeldivalt mõrkjas.
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Oleoalmanzora Coupage

Oleoalmanzora Coupage

Oliiviõli 100 ml

Oliiviõli 100 ml

Esimese külmpressi oliiviõli Coupage,,
Esimese külmpressi oliiviõli Coupage, segu
segu Arbequina ja Koroneiki oliividest pika Arbequina ja Koroneiki oliividest pudelis.
kaelaga pudelis.
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Oleoalmanzora Coupage

Oleoalmanzora Coupage

Oliiviõli 250 ml

Oliiviõli 500 ml

Esimese külmpressi oliiviõli Coupage, segu Esimese külmpressi oliiviõli Coupage, segu
Arbequina ja Koroneiki oliividest pudelis.
Arbequina ja Koroneiki oliividest pudelis.
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GURMEE I OLIIVIÕLI

Oleoalmanzora Coupage

Oleoalmanzora Coupage

Oliiviõli 250 ml

Oliiviõli 500 ml

Esimese külmpressi oliiviõli Coupage, segu Esimese külmpressi oliiviõli Coupage, segu
Arbequina ja Koroneiki oliividest 250 ml
Arbequina ja Koroneiki oliividest 500 ml
pudelis ja kinkekarbis.
kanistris.

Oleoalmanzora Coupage

Oleoalmanzora Coupage

Oliiviõli 1 l

Oliiviõli 2,5 l

Esimese külmpressi oliiviõli Coupage, segu
Esimese külmpressi oliiviõli Coupage,
Arbequina ja Koroneiki oliividest 1 l kanistris. segu Arbequina ja Koroneiki oliividest 2,5 l
kanistris.
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ARBEQUINA ja
COUPAGE
oliiviõlide erinevus
Arbequina EVOO, Arbequina esimese külmpressi oliiviõli,
on ühte sorti Arbequina oliividest, millel on tasakaalustatud
profiil, suurepärane magusus ja puuviljane aroom. Esimese
külmpressi oliiviõli on parim kasutamiseks küpsetamata, see
sobib ideaalselt pagari- ja kondiitritoodetesse, igasuguste
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kastmete valmistamiseks või erinevate lihade, eriti linnuliha
juurde.
Coupage EVOO, Coupage’i esimese külmpressi oliiviõli, on
segu Arbequina ja Koroneiki oliividest, mille mõrkjad ühendid
annavad õlile mitmetahulise iseloomu, säilib tugev puuviljasus
ning rikkalik aroom.
Esimese külmpressi oliiviõli sobib hästi kasutamiseks nt
soolatud lamba ja kitselihaga või isegi Roqueforti juustuga,
samuti salatites, marineeritud lõhe, tuunikala ja anšoovistega,
meriahvena tartaris või muude mereandidega.
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GURMEE I OLIIVIÕLI

ARBEQUINA
ECOLOGICA
oliiviõli

15

Mahepõllumajanduse meetodeid ja tooteid kasutades ning
bioloogilist mitmekesisust austades toodetud esimese
külmpressi oliiviõli.
Sellel õlil on väga pehme, magus ja hõrk profiil ning
suurepärane köögiviljade aroom.
Ninna tungib väheküpsenud puuviljade lõhn, milles on
muuhulgas tunda värskete puuviljade, rohelise muru,
mandlite ja artišoki aroomi.
Suus on see esmalt meeldivalt magus ja siis vaid
aimatavalt.

Oleoalmanzora Arbequina Ecologica
Oliiviõli 250 ml
Ökoloogiline esimese külmpressi oliiviõli
Arbequina oliividest 250 ml pudelis.
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GURMEE I OLIIVIÕLI

Oleoalmanzora
oliivõli pärlid

Ehe igale
roale
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Merevetikast ekstraheeritud loodusliku
tarretise sees on Arbequina oliividest
valmistatud esimese külmpressi oliiviõli
Oleoalmanzora. See on ideaalne ehe igale
roale ning hellitab maitsemeeli luksusega.
Oleoalmanzora oliiviõli Arbequina ja
oliiviõli pärlid - kinkepakendis
Arbequina 250 g + oliiviõli pärlid 40 g

Oleoalmanzora
oliiviõli pärlid

Oleoalmanzora
oliiviõli pärlid

Oliiviõli pärlites 40 g

Oliiviõli pärlites 180 g

17

GURMEE I MEREANNID

MEREANNID
Costera &
La Gloria
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Pikkuim-tuun oliiviõlis

Pikkuim-tuun oliiviõlis

Bonito del Norte en aceite de oliva 500 g

Bonito del Norte en aceite de oliva 250 g

Kulduim-tuun oliiviõlis

Kulduim-tuun oliiviõlis

Atún Claro en aceite de oliva 500 g

Atún Claro en aceite de oliva 250 g
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GURMEE I MEREANNID

GURMEE I MEREANNID

Pikkuim-tuun oliiviõlis

Kulduim-tuuni kõhutükid oliiviõlis

Bonito del Norte en aceite de oliva 120 g

Ventresca de Atún Claro
en aceite de oliva 120 g

Pikkuim-tuuni kõhutükid oliiviõlis

Roosa ämblikkrabi

Ventresca de Bonito del Norte
en aceite de oliva 120 g

Carne de centollo al natural 120 g
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Pikkuim-tuun ilma lisatud soolata

Pikkuim-tuun oliiviõlis
ilma lisatud soolata

Bonito del Norte al natural sin sal 120 g

Bonito del norte en aceite de oliva
sin sal 120 g

Pikkuim-tuuni välisfilee oliiviõlis

Pikkuim-tuuni välisfilee oliiviõlis

Bonito del norte tronco
en aceite de oliva 1080 g

Bonito del norte lomos
en aceite de oliva 1800 g
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GURMEE I MEREANNID

Costera
Conserva
mereannid
Conserva Costera on ettevõte, mis asutati aastal 1926
Gijónis, Asturias, Põhja-Hispaanias. Conserva Costera
on konservide valmistamise traditsiooni üleval hoidnud
juba neli põlve. Ettevõte kasutab värskelt Kantaabria
merest püütud kala ja teisi mereande, kaasaegset ja
hügieenilist süsteemi ning tootmishooneid, samuti
pakkimistehnoloogiaid.
Tootevalikus on tuunikala, anšoovised, meresiilikud,
roosa ämblikkrabi, sardiinid jm.
Need tooted on heaks kiitnud hea maitse ja kvaliteedi
austajad.
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Pikkuim-tuun oliiviõlis

Südakarbid

Bonito del norte en aceite de oliva 120 g

Berberechos al natural 120 g
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Roosa ämblikkrabi liha

Rannakarbid Galiitsia marinaadis

Carne de centollo al natural 120 g

Mejillones en escabeche 120 g
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GURMEE I MEREANNID

GURMEE I MEREANNID

Väiksed sardiinid oliiviõlis

Pikkuim-tuuni kõhutükid oliiviõlis

Kaunkarbid

Kaheksajalg küüslaugukastmes

Sardinillas en aceite de oliva 120 g

Ventresca de Bonito del Norte 115 g

Navajas al natural

Pulpo al ajillo

Merisiilikukaaviar

Ebakammkarbid

La Gloria kinkekarp

Anšoovisepasteet

Caviar de oricios 115 g

Zamburiñas en salsa de vieira

Mahutab 4 toodet

Paté de anchoa 70 g

Komplekteeri kinkekarp - vali ise tooted!
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GURMEE I MEREANNID

Ämblikkrabipasteet

Tuunikalapasteet

Paté de centollo 70 g

Paté de bonito 70 g

Bonito del Norte &
Atún claro
tuunikala
Bonito del Norte ehk pikkuim-tuun on üks hinnatumaid
kalu Hispaania köögis, kuna see on väga toitaineterikas:
selles on palju kaaliumit ja fosforit ning veidi vähem
ka seleeni, naatriumit, tsinki, kaltsiumit, rauda, samuti
vitamiine A, D, B9 ja B3 ning oomega-3-rasvhappeid ja
27
foolhapet.
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Sardiinipasteet

Merisiilikupasteet

Paté de sardina 70 g

Paté de oricio 70 g

Atún Claro ehk kulduim-tuun on tuunidest suurim.
Tuunikalas on 4,9% rasvu, 23,7% valke, toiteväärtus 140
kcal/100g.
Need tooted ei sisalda säilitusaineid, need on
steriliseeritud aeglaselt madalal temperatuuril, mis
garanteerib maitsete ideaalse säilivuse mitmeks
aastaks.
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GURMEE I TOMATE LOVER

Tomate Lover
Tomatimoos

Tomate Lover
Marmalada
Vali kas GOLD MARMALADE’i moos, mis on
valmistatud imemaitsvast Gold Lover tomatist või
BLACK MARMALADE’i moos, mis on valmistatud
Black Lover tomatist ning naudi neid ülimaitsvaid
moose nii magusate kui ka soolaste toitudega.

CABO DE GATAST, ALMERIAST
Tomatimoose tootev ettevõte Tomate
Lover tegutseb Hispaanias, Almerías väga
unikaalses kohas, mida ümbritseb Vahemeri
ning Hispaania suurim rannikukaitseala –
rahvuspark Cabo de Gata.
ME ARMASTAME KVALITEETI
Tomate Lover on suurepärane toode, sellel
on tänu hoolikalt valitud tomatikasvatajatele
oivaline maitse ja võrratud omadused.

Black Marmalade

Gold Marmalade

Tomatimoos 275 g

Tomatimoos 275 g

See moos on valmistatud oivalisest
See moos on valmistatud tomatist Gold
tomatist Black Lover ning on üks kõige
Lover ja sobib suurepäraselt nii magusate
maitsvamaid moose. Lisaks sobib see
kui ka soolaste toitude kõrvale.
suurepäraselt nii magusate kui ka soolaste
toitude kõrvale.
Moos on kõrge lükopeenisisaldusega,
mistõttu on moosil antioksüdantsed
omadused.
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GURMEE I BONILLA A LA VISTA

Bonilla a la vista
kartulikrõpsud
Hispaania kuulsaimad kartulikrõpsud!
Puhtad maitsed - ei midagi ülearust ainult kartul, oliiviõli ja veidike soola (kui sedagi)!
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Bonilla a la vista

Bonilla a la vista

Kartulikrõpsud 50 g

Kartulikrõpsud 150 g

Galicia kartulid, esimese külmpressi
oliiviõli, veidi soola

Galicia kartulid, esimese külmpressi
oliiviõli, veidi soola

Bonilla a la vista

Bonilla a la vista

Kartulikrõpsud - ilma lisatud soolata 150 g

Kartulikrõpsud 300 g

Galicia kartulid ja esimese
külmpressi oliiviõli

Galicia kartulid, esimese külmpressi
oliiviõli, veidi soola
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GURMEE I BONILLA A LA VISTA

Bonilla a la vista
Kartulikrõpsud 500 g
Galicia kartul, esimese külmpressi
oliiviõli, veidi soola.
Taaskasutatavas tünnis.

BONILLA
A LA VISTA
kartulikrõpsud
Midagi tõeliselt head on jõudnud Eestisse - Bonilla a la
vista Patatas Fritas ehk Bonilla a la vista kartulikrõpsud,
mida on Hispaanias müüdud juba üle 80 aasta!
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Gurmeekrõpsud,
mis on valmistatud parimatest Galicia
kartulitest, küpsetatud külmpressitud oliiviõlis ning
soolatud just täpselt nii nagu peab. Midagi nii head
sobib igaks elujuhtumiks! Ole hoiatatud – Sa ei taha
enam mitte ühtegi teist kartulikrõpsu!
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BIOSUN
mediterranean
Bio Sun Mediterranean on loodud gastronoomia
nautimiseks, nende tooted on loovuse ja rikkalikkuse
aluseks.

34

TAIMSED &
ÖKOLOOGILISED
kastmed ja moosid
BioSuni tooted on 100% ökoloogilised käsitöötooted
ning otseloomulikult ilma säilitus- ja värvaineteta.
Mõned Bio Suni tooted sobivad ideaalselt
hommikusöögiks röst- või sarvesaiale. Teised sobivad
35
suurepäraselt
soolaste toitude kõrvale või hoopis
magustoidule. Ja siis on kastmed, kreemid, pesto
ja gazpacho, mis on valmistoidud ning köögis nii
igapäevaseks kasutamiseks kui ka loominguliseks
kokkamiseks.
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GURMEE I BIOSUN MEDITERRANEAN
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GURMEE I BIOSUN MEDITERRANEAN

Vahemere Gazpacho

Kõrvitsa-kookosekreem

Tšillikaste

Baklažaani ja kookose karrikaste

Gazpacho Mediterranean 275 g

Crema de calabaza y coco 175 g

Salsa de chiles 170 g

Salsa de berenjena y coco al curry 170 g

Brokkoli-kookosekreem

Suvikõrvitsa-kookosekreem

Vahemere pesto

Spinatikaste

Crema de brocoli y coco 275 g

Crema de calabacín y coco 275 g

Pesto Mediterraneo 170 g

Salsa de espinacas 170 g
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GURMEE I BIOSUN MEDITERRANEAN
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GURMEE I BIOSUN MEDITERRANEAN

Baklažaanimoos

Suvikõrvitsamoos

Kollase paprika moos

Vürtsikas punase paprika moos

Mermelada artesanal. Berenjena 150 g

Mermelada artesanal. Calabacín 150 g

Pimiento amarillo 150 g

Pimiento rojo picante 150 g

Kookosemoos

Tomatimoos

Punase paprika moos

Mermelada artesanal. Coco 150 g

Mermelada artesanal. Tomate 150 g

Pimiento rojo 150 g
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GURMEE I PAGARITOOTED

PICOS &
REGAÑAS
pagaritooted

Soolased küpsised - regañas

Soolased küpsised - picos

Regañas 180 g

Picos 180 g

Valmistatud esimese külmpressi oliiviõlis.

Valmistatud esimese külmpressi oliiviõlis.

Pichote soolased küpsised, mida hispaanlased
armastavad süüa nii tapaste kui ka suppide või salatite
kõrvale.
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GURMEE I LIHATOOTED

Lihatooted
Orza stiilis traditsioonilise retsepti järgi valmistatud
sealiha, mis on täpselt selline
nagu aastasadu tagasi.
See on ORZA, kus muistsetel aegadel toitu hoiti.

TRADITSIOONILINE
ORZA-STIILIS
SEALIHA
andaluusiast
43 -stiilis konserveerimine on Almería piirkonnale
Orza
omane ning põhineb liha leotamisel vürtsides ja
sidrunimahlas, pärast mida praetakse liha esimese
külmpressi oliiviõlis; seejärel hoitakse seda
praadimiseks kasutatud õliga koos savist nõudes, mida
nimetatakse ORZA. See protsess saabki oma nime
savinõu järgi, milles liha hoitakse.
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GURMEE I LIHATOOTED

ORZA-STIILIS
SEALIHA
omadused
Lisaks loomuomastele organoleptilistele omadustele
on nendes toodetes kasutatud liha ja vürtsid kõige
parema kvaliteediga ning kasutatud on ainult 100%
looduslikku esmaklassilist esimese külmpressi oliiviõli.
Toote standardmõõt on 500 g (300 g liha ja 200 g
esimese külmpressi oliiviõli) ning see on pakitud orzakujulisse klaasist purki. Toode ei sisalda mitte ühtegi
allergeeni, kunstlikku lisaainet ega säilitusainet. Toodet
ei pea säilitama külmas. Õigetes hoiutingimustes säilib
toode 5 aastat. Toode on piiratud tootmismahuga ja
100% käsitsi valmistatud.

Traditsiooniline sea välisfilee

Traditsiooniline sea kaelakarbonaad

Lomo de Cerdo a la Orza 500 g

Lomo de Cabeza a la Orza 500 g

Koostisosad: sea välisfilee, esimese
külmpressi oliiviõli, sidrunimahl, sool,
looduslikud vürtsid ja küüslauk.

Koostisosad: sea kaelakarbonaad, esimese
külmpressi oliiviõli, sidrunimahl, sool,
looduslikud vürtsid ja küüslauk.

Traditsiooniline Ibeeria sea välisfilee

Traditsiooniline Ibeeria sea
kaelakarbonaad

Lomo de Cerdo Iberico a la Orza 500 g

Delicias de Cerdo Iberico a la Orza 500 g

Koostisosad: Ibeeria sea välisfilee, esimese Koostisosad: Ibeeria sea kaelakarbonaad,
külmpressi oliiviõli, sidrunimahl, sool,
esimese külmpressi oliiviõli, sidrunimahl,
looduslikud vürtsid ja küüslauk.
sool, looduslikud vürtsid ja küüslauk.
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GURMEE I LIHATOOTED

Traditsiooniline sea välisfilee
- ökoloogiline

Traditsiooniline sea kaelakarbonaad
- ökoloogiline

Lomo de Cerdo a la Orza Ecologico 500 g Lomo de Cabeza a la Orza Ecologico 500 g
Koostisosad: ökoloogiliselt kasvatatud
sea välisfilee, esimese külmpressi oliiviõli,
sidrunimahl, sool, looduslikud vürtsid ja
küüslauk.

Koostisosad: ökoloogiliselt kasvatatud
sea kaelakarbonaad, esimese külmpressi
oliiviõli, sidrunimahl, sool, looduslikud
vürtsid ja küüslauk.

Kui te tunnete huvi mõne muu Hispaania gurmeetoote,
keraamika või raamatute vastu, siis andke meile teada.

www.hispaaniamaja.ee
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HISPAANIA MAJA
Tondi 42, 11316 Tallinn
Tel. +372 5562 6496
info@hispaaniamaja.ee
www.hispaaniamaja.ee

