Filippo Berio,
100% natuurlijke olijfolie
uit hartje Toscane.
Zeg niet zomaar olijfolie tegen de authentieke
olijfolie van Filippo Berio. Niet minder dan 140
jaar vakmanschap, opgebouwd in de provincie
Lucca, ligt aan de basis van deze milde, fruitige
olijfolie. In 1867 startte jongeman Filippo Berio
op 21-jarige leeftijd zijn familiebedrijfje. En na
talrijke geslaagde oogsten volgde de unieke
Filippo Berio olijfolie diverse culinaire wegen
verspreid over de hele wereld. Ook vandaag wordt
diezelfde smakelijke olijfolie in Toscane geproduceerd, geproefd, gecontroleerd en gebotteld. Meer
dan 200 miljoenen flessen rollen er jaarlijks met
de grootste zorg en nodige liefde van de band.

Persen maar!
Voor 1 liter extra zuivere olijfolie
(Extra vergine) heb je 5 tot 6 kg
olijven nodig. Dit komt ongeveer
overeen met liefst 1.500 olijven!

Een innovatieve olijfoliefles
die goed in de hand ligt.
Ruim 140 jaar traditie, gekoppeld aan duidelijk herkenbare
innovatie. Daar is de nieuwe Filippo Berio olijfoliefles
een mooi voorbeeld van: elegant, compact en modern.
De gesculpteerde figuren aan de bovenkant, en de naam in
reliëf op de zijkant van de fles, zorgen letterlijk voor een
extra touch. Kortom, een praktische fles die zeker mag gezien
worden in de keuken en op uw mooi gedekte tafel.

Wat maakt Filippo Berio
zo uniek?
Drie belangrijke criteria vormen het uitgangspunt van de kwaliteitsvolle Filippo
Berio olijfolie:

Extra zuivere olijfolie (extra vergine)
De extra zuivere olijfolie Filippo Berio is een 100% natuurlijk product
rechtstreeks bekomen door een eerste koude persing van geselecteerde
olijven. Deze persing levert een donkergroene olie, ‘extra vergine’, die
fantastisch smaakt en ruikt. Hierdoor is de olie het ideale ingrediënt
voor bereide gerechten (marinades) en salades (dressings).

Selectie

Zuivere olijfolie (puur)

Jaarlijks onderwerpt Filippo Berio de olijfolie aan strenge controles. Enkel de olie met
de typische Filippo Berio smaak krijgt groen
licht. Een strenge selectie, want slechts 6 %
van de meer dan 10.000 oliestalen valt in de
smaak bij het uiterst deskundige team.

Deze geraffineerde olijfolie is geler van
kleur en smaakt minder overheersend.
De ideale partner dus om mee te bakken
en braden. Deze olie kun je tot 180°C
verhitten, zonder dat er schadelijke
stoffen vrijkomen.

Smaak
Op basis van deze onverbiddelijke selectie
komt de unieke smaak tot stand. Het panel
deskundigen voert dagelijks testen uit op de
organoleptische eigenschappen. Zo kan het
team immers de kwaliteit en de kenmerken
van de olie garanderen, en dus beantwoorden aan het Filippo Berio profiel.

Analyse
In moderne, gespecialiseerde laboratoria
analyseert Filippo Berio herhaaldelijk de
eindresultaten van de productie. Dit om aan
de duidelijke eisen van de Europese Gemeenschap en de Internationale Raad van
de Olijfolie te voldoen.

Extra Zuivere olijfolie, 500 ml,
advies verkoopprijs e 4.95
Zuivere olijfolie, 500 ml,
advies verkoopprijs e 4.05

Een rijk assortiment dat enkel natuurlijke
voordelen schenkt.
De milde en fruitige smaak van Filippo Berio is één aspect, maar laten we
vooral de heilzame werking van de olijfolie niet vergeten. Filippo Berio ...
• verlaagt de cholesterol.
• beschermt tegen hartkwalen.
• bevat anti-oxidanten die het immuunsysteem bijstaan.
• helpt de spijsvertering, ondermeer bij de opname
van mineralen en vitaminen.
• levert essentiële vetzuren.
• voorkomt calciumverlies.
• stimuleert de groei van kinderen en adolescenten.
• verzorgt haar, huid en nagels.

Een heerlijk zomers hapje
met de volle smaak van
Filippo Berio.
Ontdek zelf de geneugtes van Filippo Berio
en laat u verleiden tot de bereiding (en
verorbering!) van volgend eenvoudig
heerlijk gerecht: bruschetta met tomaat
en basilicum.

Over Filippo Berio
Filippo Berio, exclusief verdeeld door de C.B.G. (Charlier-Brabo
Group) in België, is de grootste onafhankelijke Italiaanse
producent van olijfolie. Deze authentieke olie wordt al meer
dan 140 jaar gebotteld in Lucca, hartje Toscane.

Snij 8 rijpe pruimtomaten in fijne stukjes.
Meng deze in een kom met 8 koffielepels
Filippo Berio extra zuivere olijfolie (extra
vergine), peper en zout. Laat 30 minuten
rusten. Toast 12 dikke sneden ciabatta of
Frans brood. Wrijf deze warm in met look
en lepel de gemarineerde tomaten erover.
Werk af met basilicum blaadjes.
Laat het u smaken!

Het begon midden 1800 …
In de provincie Lucca floreerde de olijfolie-industrie, want
heel wat handelaren verkochten olijfolie aan Italiaanse
immigranten in de VS. Zo ook Filippo Berio die op zijn 21ste
startte met een eigen merk. Veertig jaar lang bouwde hij zijn
imperium uit en werd enorm gerespecteerd voor zijn kennis
over olijfolie.
Aan het einde van de 19de eeuw was Filippo Berio’s olijfolie
Italië’s belangrijkste exportmerk, dat internationale prijzen
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won voor zijn uitzonderlijke kwaliteit.
Drie jaar voor zijn dood vormde Filippo Berio een partnership
met Giovanni Silvestrini. Zo kon hij immers de toekomst
van zijn olijfolie veilig stellen. In 1910 sloegen Silvestrini en
Dino Fontana (beide afkomstig uit Lucca) de handen in elkaar
en vormden Salov (Società Anonima Lucchese Olii e Vini):
een nieuw bedrijf dat de Filippo Berio olie samenbracht met
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diverse andere prestigieuze olijfoliën. Salov bleef groeien en
uitbreiden, overleefde W.O. II en werd een leidende olijfolie-

Filippo Berio is verkrijgbaar bij Spar, Cora,

producent met zowel erkenning in Italië, als ver daarbuiten.

Match/Smatch, Alvo, Intermarché, Champion/

Filippo Berio olijfolie komt nog steeds uit Lucca, waar Dino
Fontana’s kleinkinderen en achterkleinkinderen de olie
produceren en controleren met de hulp van modern,
gesofisticeerd materieel. Weliswaar gebruikt de nieuwe
generatie ook traditionele methodes, en blijft ze elke nieuwe
lading olijfolie als eerste proeven en goedkeuren.

Mestdagh, Makro/Metro, Supra, Prima, Délitraiteur, Rob en de betere supermarkten.

