MAHEDAD 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.
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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.

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

Lihatooted
Oleoalmanzona on pereettevõtte, kus
esimese külmpressi oliiviõli valmistamise
teadmisi ning väärtusi on edasi antud juba
põlvest põlve.

OLEOALMANZORA
oliiviõli
Oleoalmanzora on oliiviõli tootev
pereettevõte, kus esimese
külmpressi oliiviõli tootmise oskusi
ja väärtusi on antud edasi mitu
põlvkonda. Ettevõte teeb hoolega
valitud oliiviistandustest korjatud
oliividest esimese külmpressi
oliiviõli, pakkudes oma klientidele
kvaliteetset ja ehedat toodet.
Oleoalmanzora ökoloogilisel
oliiviõlil on ametlik ökomärgis.
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GURMEE I OLIIVIÕLI

ARBEQUINA
ECOLOGICA
oliiviõli
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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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BIOSUN
mediterranean
Bio Sun Mediterranean on loodud gastronoomia
nautimiseks, nende tooted on loovuse ja rikkalikkuse
aluseks.
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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
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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

Vahemere Gazpacho

Kõrvitsa-kookosekreem

Brokkoli-kookosekreem

Suvikõrvitsa-kookosekreem

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

Koostisained: mahe suvikõrvits, mahe
sibul, ökoloogiline kurk, jahvatatud pipar,
sool, tüümian (aed-liivatee), mahe tomat,
mahe oliiviõli, maheda sidruni mahl,
mahe punane paprika, mahe kollane
paprika.
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GURMEE I BIOSUN MEDITERRANEAN

Koostisained: mahe kõrvits, mahe
mahedamaitseline sibul, ökoloogiline
kookos, jahvatatud pipar, sool, oliiviõli.

Koostisained: mahe brokkoli, mahe
mahedamaitseline sibul, ökoloogiline
kookos, jahvatatud pipar, sool, oliiviõli.

Koostisained: mahe suvikõrvits, mahe
mahedamaitseline sibul, ökoloogiline
kookos, jahvatatud pipar, sool.
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GURMEE I BIOSUN MEDITERRANEAN

Tšillikaste

Vahemere pesto

Spinatikaste

Baklažaani ja kookose karrikaste

Salsa de chiles 170 g

Pesto Mediterraneo 170 g

Salsa de espinacas 170 g

Salsa de berenjena y coco al curry 170 g

Koostisained: mahe punane paprika,
mahe mahe sibul, mahe tomat,
ökoloogiline valge suhkur, jahvatatud
pipar, sool, ökoloogiline küüslauk, tüümian
(aed-liivatee), tšillipiprad.
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GURMEE I BIOSUN MEDITERRANEAN

Koostisained: ökoloogiline valge suhkur,
mahe mahedamaitseline sibul, tüümian
(aed-liivatee) jahvatatud pipar, sool,
ökoloogiline küüslauk, mahe tomat.

Koostisained: mahe spinat, mahe
mahedamaitseline sibul, maheda sidruni
mahl, mahe oliiviõli, jahvatatud pipar,
sool, ökoloogiline küüslauk,
tüümian (aed-liivatee).

Koostisained: mahe baklažaan, mahe
mahe sibul, karri, ökoloogiline kookos,
jahvatatud pipar, sool.
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GURMEE I BIOSUN MEDITERRANEAN

Tomatimoos

Kollase paprika moos

Punase paprika moos

Vürtsikas punase paprika moos

Mermelada artesanal. Tomate 150 g

Pimiento amarillo 150 g

Pimiento rojo 150 g

Pimiento rojo picante 150 g

Koostisained: mahe tomat, ökoloogiline
valge suhkur, maheda sidruni mahl.
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GURMEE I BIOSUN MEDITERRANEAN

Koostisained: mahekollane paprika,
ökoloogiline vale suhkur,
maheda sidruni mahl.

Koostisained: mahe punane paprika,
ökoloogiline valge suhkur,
maheda sidruni mahl.

Koostisained: mahe terav punane pipar,
mahe punane paprika, ökoloogiline valge
suhkur, maheda sidruni mahl.
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GURMEE I BIOSUN MEDITERRANEAN

Baklažaanimoos

Suvikõrvitsamoos

Kookosemoos

Mermelada artesanal. Berenjena 150 g

Mermelada artesanal. Calabacín 150 g

Mermelada artesanal. Coco 150 g

Koostisained: mahe baklažaan,
ökoloogiline valge suhkur,
maheda sidruni mahl.
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GURMEE I BIOSUN MEDITERRANEAN

Koostisained: mahe suvikõrvits,
ökoloogiline valge suhkur,
maheda sidruni mahl.

Koostisained: ökoloogiline looduslik kookos,
ökoloogiline valge suhkur,
maheda sidruni mahl.
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GURMEE I BIOUSUN MEDITERRANEAN

BioSun Mediterraneani
tooted kannavad ametlikku
ökomärgistust.
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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
Orza -stiilis konserveerimine on Almería piirkonnale
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
Traditsiooniline sea välisfilee
- ökoloogiline

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

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

www.hispaaniamaja.ee

