
A TASTE OF PASSION 
100% italiano 

OLIJFOLIE EXTRA VERGINE 
BIOLOGISCH 

 
Een product van  

Agriturismo Villa Valente 



“Olijfolie is onze passie” 

“High quality and passion in each small gesture, from the cultivation of 
olives, to the collection by hand, until the processing into extra virgin olive 

oil” 
 

•  Ons  bedrijf is biologisch gecertificeerd door ICEA volgens europese 
wetgeving.  Daarom mogen we dit logo voeren: 

•  Wij produceren verschillende smaken olijfolie, van zacht, krachtig tot 
pittig.  

•  We doen alles in eigen beheer;  “van korrel tot borrel” 
•  Cultiveren – Plukken - Persen – Bottelen - Leveren 
•  Passie = Kennis = Kwaliteit 



Olijfolie – licht pittig 
Deze zacht geurige olijfolie, geperst uit de Leccino 
olijf, wordt gekenmerkt door zijn frisse, enigszins 
fruitige smaak met wat zacht bittere en licht 
pittige componenten. 
Met name heerlijk over geroosterd brood met 
zeezout, salade caprese of bijv. bij vis.  

Olijfolie – krachtig 
Bij deze olie, geperst uit de Piantone di Mogliano 
olijf, merk je de olijffruitige intensiteit met zachte 
amandelgeur wat overgaat in een pittige smaak. 
Een krachtige olie, heerlijk over toast, groene salade 
en over gegrild rundvlees. 

Olijfolie – dagelijks gebruik 
Deze blend van 5 soorten olijven heeft een heldere 
groene kleur met intense goudgele tinten, geur van 
olijven met tonen van vers gras, fruitige smaak, 
delicaat in plantaardige tonen, zacht en geurig. 
Een smaakvolle olie, heerlijk bij zowel warme als 
koude gerechten en salades. 

Olijfolie Extra Vergine 



Olijfolie Extra Vergine 
Innovatieve concepten 

Tripack Taste of Passion 
3 x 250 ml 
Een trio van de diverse 
smaken in een luxe box. 

Kadoverpakking “koninklijke” fles 
Een luxe doos ontworpen met 
een ‘koninklijke' fles, speciaal 
voor de feestdagen of om iemand 
cadeau te geven.  



Olijfolie Extra Vergine 
Innovatieve concepten 

Proeverij “A Taste Of Passion” 
 
Dit is een proeverij van onze olijfolie in kleine fles 50ml, verpakt in 
een luxe doos. Ideaal om te gebruiken in de keuken, maar ook om 
als cadeau te geven. 



Olijfolie Extra Vergine 
Innovatieve concepten 



Het was in 2013 dat wij een oude boerderij in Le Marche kochten, na jaren 
van voorbereiding. 

Deze oude boerderij met haar landgoed compleet met olijfgaarden, 
wijngaarden en fruitgaarden is het begin geweest van onze doelstelling; 

biologische olijfolie maken. 
Met de mix van Italiaanse perfectie en Hollandse handelsmentaliteit zijn 

we begonnen met het ontwikkelen van een aantal soorten olijfolie. 
Van het cultiveren, met de hand plukken en het persen tot het bottelen 

en etiketteren.  
 

Onze strategie is om mooie producten te maken van hoge kwaliteit, 
volledig in eigen beheer. 

Hoe het allemaal begon 


