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Escolhidos para estar presentes
na Biofach 2017
A marca portuguesa Occidens foi
seleccionada para estar presente
entre os melhores azeites produzidos
no mundo inteiro na exposição
Biofach 2017, a ter lugar em
Nuremberga nos próximos dias
15 a 18 de Fevereiro de 2017!
Poderá ser visitado no pavilhão 4,
stand 171, sob o tema Experience
the World of OLIVE OIL. Trata-se
de um espaço dedicado aos azeites
biológicos de alta qualidade e em que
a Occidens representará Portugal.

Occidens significa “Ocidente” em Latim. Para nós,
significa fornecer ao mundo os melhores produtos
da costa Oeste da Europa e do país mais antigo do
mundo com as suas fronteiras atuais: Portugal.
Os melhores produtos são sempre raros, por
isso as nossas produções são em pequena
escala e de distribuição limitada.
Bio em Portugal quer dizer 100% natural,
porque essa é a nossa forma genuína de fazer as
coisas. A UE certifica as nossas produções.

Como o produzimos
As nossas azeitonas crescem na zona de Vila-Flor,
reconhecida como uma das melhores zonas do
mundo para a produção de azeites de elevada
qualidade. São apanhadas em meados de Novembro
e espremidas menos de 12 horas depois. Os nossos
métodos de produção são 100% naturais e
certificados pelas normas europeias de agricultura
biológica e produção de Azeite Virgem Extra
Biológico. São depois armazenadas no próprio local
e foram colocadas em garrafa em Maio deste ano.
O resultado é um Azeite Virgem Extra Orgânico com
um marcado sabor a azeitonas verdes, ligeiramente
picante e com uma interessante complexidade.

“O azeite português selecionado para
estar entre os melhores do mundo.”
Edição de 2016 com 48,599 visitantes de 130 países

Pratos adequados
Adequado para ser comido cru, em pratos de peixe
especiais, saladas aromáticas, queijos gourmet ou para
demolhar em pão. Os especialistas podem querer usar em
sobremesas.
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