
Voor elk gebruik de ideale olie!

Speciaal voor de 
Professional lijn is 
Carbonell op zoek 
gegaan naar die 

olijven, die de olie nog 
net iets meer bijzonder 

maakt. Carbonell 
Professional in vier 

varianten: Zacht, 
Fruitig, Intens en 

Traditioneel.

Fruitig
Selectie van vier variëteiten 

Spaanse olijven: het 
fluweelzachte van de Hojiblanca, 
de fruitige Cornicabra, de zoete 

frisheid van Arbequina en de 
licht bittere tonen van de Picual. 

Samen een ultiem fruitige 
smaakmaker. 

Intens
Uitsluitend geperst uit 

zorgvuldig geselecteerde 
Picual olijven uit het Zuid-

Spaanse Andalusië. De Picual 
is een fruitige en volle olijf 

met een intens aroma en een 
krachtige nasmaak.

Traditioneel
Carbonell Traditioneel is een 
ideale olie en zeer geschikt 

voor gebruik in de professionele 
keuken. De olie kan worden 

verhit tot hoge temperaturen 
en is uitermate geschikt voor 

het bakken en braden van 
verschillende producten.

Zacht
Geperst uit 100% 

Hojiblanca olijven. De 
Hojiblanca is een grassige, 
licht bittere olijf met de 

fluweelzachte smaak 
van groene vruchten 

en amandelen.

Carbonell Olijfolie 
Extra Virgen Zacht 

Petfles 1000 ml   € 6,35 
art.nr. 25.124.67

Carbonell Olijfolie 
Extra Virgen Intens            

Petfles 1000 ml    € 6,35
art.nr. 25.124.91

Carbonell Olijfolie 
Traditioneel            

Petfles 1000 ml    € 5,50
art.nr. 25.124.83

Carbonell Olijfolie 
Extra Virgen Fruitig            

Petfles 1000 ml    € 6,35
art.nr. 25.124.41



5 liter traditioneel of extra 
vierge Carbonell olijfolie in 
een vintage can.

Met luchtventiel waardoor 
de olie makkelijk uit te 
schenken is.

NU
€33,95

PER BLIK

NU
€29,90

PER BLIK

Onze blikvangers!

5 liter olijfolie  
in vintage blik.

Carbonell
Olijfolie Traditioneel
Blik 5000 ml
art.nr. 25.124.17

Carbonell
Olijfolie Extra Virgen
Blik 5000 ml
art.nr. 25.124.33
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Bestel uw producten snel en gemakkelijk via internet. Nog geen account? Neem dan contact op met 
de verkoop binnendienst of met uw vertegenwoordiger. Tel: 075 - 684 30 55

Bestellingen per telefoon: 075 684 78 60
Bestelling per fax:  075 684 11 91

U kunt deze actie ook online bekijken op onze website.  Prijswijzingen en drukfouten voorbehouden. 

E: info@vhcjongensbv.nl
www.vhcjongensbv.nl  


