Spanish Food

DON

GASTRONOM
To, co w Hiszpanii najlepsze
Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym
hiszpańskich producentów i rodzinne
przedsiębiorstwa wytwarzające wyjątkowe
produkty, aby wspólnie eksportować naszą
żywność za granicę. Na kolejnych stronach

zabierzemy cię w gastronomiczną podróż
po Hiszpanii, w trakcie której poznasz
każdego z naszych producentów —
członków tej wielkiej rodziny.

OLIWA Z OLIWEK

Jaén

Tradycja & Pasja
Nasza rodzina od dziesięcioleci uprawia drzewa oliwne w Sierra de Cazorla w Jaén, skąd pochodzi najlepsza na świecie oliwa
z oliwek. Urodzajna i żyzna gleba to idealne podłoże dla drzew oliwnych, z których pozyskujemy owoce do produkcji naszej
wielokrotnie nagradzanej oliwy z oliwek Extra Virgin. Łączymy wieloletnią hiszpańską tradycję z innowacyjnym systemem
chłodzenia — nasza oliwa zawsze tłoczona jest w bardzo niskich temperaturach, aby wydobyć z niej czystą esencję naszej
ziemi.

Zbiory

Tłoczenie

Butelkowanie

Każdego dnia kontrolujemy owoce.
Wczesne zbiory zapewniają, że
oliwki mają optymalne właściwości
organoleptyczne. Zbierane są zawsze
ręcznie — to tradycyjna metoda,
która jest nieszkodliwa dla środowiska i
produktu.

Nasza tłocznia znajduje się obok plantacji,
dzięki czemu odstęp czasu pomiędzy
zbiorem a tłoczeniem jest ograniczony
do minimum. Tłoczenie na zimno oraz
nowoczesne zbiorniki beztlenowe
gwarantują jakość organoleptyczną naszej
oliwy.

Naszą oliwę butelkujemy wyłącznie
po otrzymaniu zamówienia. Butelki z
ciemnego szkła chronią oliwę przed
szkodliwym działaniem promieni
słonecznych.

Oliwa z oliwek Extra Virgin
Tłoczona na zimno w 100%.
Owocowa zielona oliwka z nutami
ziołowymi. Kwasowość poniżej 0,25%.

Organiczna oliwa z
oliwek Extra Virgin

Surowa i tłoczona na zimno, pozyskana
bezpośrednio ze zbieranych ręcznie i
uprawianych ekologicznie oliwek.

Aromatyzowana organiczna
oliwa z oliwek Extra Virgin
Oryginalna metoda aromatyzowania
certyfikowanej organicznej oliwy
z oliwek Extra Virgin z użyciem
naturalnych składników. Bez
sztucznych aromatów. Tylko
cierpliwość i troska potrzebne są
do stworzenia tych autentycznych i
czystych smaków:

Pomarańcz
Rozmaryn
Czekolada
Wanilia
Borowik
Czosnek & Chili

Łagodny czosnek
Ostre chili
Chrupiący
migdał
Ręcznie krojona
cebula
Słodka
cytryna
Suszone pomidory
i kapary

Murcja

OLIWKI
Ręcznie nadziewane jedna po drugiej
Wszystko zaczęło się w 1896 roku, gdy nasz pradziadek zaczął swoją
przygodę w świecie oliwek. Już w bardzo młodym wieku poznał tajniki tego
owocu, podróżując po regionach Andaluzji i Estremadury. Badał i wybierał
jedynie najlepsze uprawy z Hiszpanii, a po wielu latach wysiłku i poświęceń
wraz z synami założył firmę. Dziś z dumą i pewni siebie możemy oświadczyć,
że produkujemy najlepsze oliwki na świecie: Gordal z Sewilli, Manzanilla z
Arahal, ręcznie nadziewane oliwki i oczywiście najlepiej strzeżony rodzinny
sekret: marynatę.

Gordal
Znane na całym świecie jako
oliwki królewskie, swoją nazwę
zawdzięczają swoim rozmiarom:
„gordo” w języku hiszpańskim
oznacza „gruby”. Są cenione
za mięsistość, soczystość i
wyborny smak.

Manzanilla
Przyjemnie gorzkie z nutami
migdałów i jędrną teksturą.
Znane również jako „oliwki z
Hiszpanii” lub „oliwki z Sewilli”.
Są uznawane na całym świecie
za najlepsze oliwki stołowe
gourmet.

Cuquillo
Te naturalnie czarne oliwki są
typowe dla regionu Murcji. Ich
charakterystyczny wędzony i
słodki smak sprawia, że idealnie
nadają się do sałatek. Niska
kwasowość i gorycz.

Galicja

RYBY & OWOCE
MORZA
Nasza firma puszkująca ryby i owoce morza została
założona w 1966 roku na wybrzeżu Ría de Arousa, skąd
pochodzą najwyborniejsze owoce morza w Hiszpanii. Nasz
zakład ma własny mały dok, aby otrzymywać dostawę ryb
ze świeżego połowu każdego dnia. Odkąd nasz dziadek
zaczął tę działalność, zawsze puszkujemy nasze ryby i
owoce morza tradycyjnymi metodami, zachowując w ten
sposób wyjątkowy smak naszych produktów.

Andaluzja

TRADYCYJNY

PASZTET
Nasz zakład leży w samym sercu andaluzyjskiego łańcucha górskiego. W otoczeniu
bujnych i rozległych lasów sosnowych obfitujących w zwierzynę powstała unikalna kuchnia
tego górskiego regionu, pozostająca ukrytym skarbem Hiszpanii przez wiele wieków.
Dziś korzystamy z tego, co daje natura, aby produkować wyjątkową gamę smacznych,
kremowych pasztetów do smarowania.

Mięso

Prosto z morza

Warzywa & Ser

Najbardziej intrygujące
połączenia: sarnina ze słodkim
winem Pedro Ximénez,
wieprzowina z czarnej świni
iberyjskiej z wiśniami, dziczyzna z
dzika z grzybami…

Czysty smak z morskich głębin:
kraby, homary, krewetki…

Najzdrowszy wybór opcji bez
mięsa: pasztety z karczochów,
borowików, sera Manchego…

Murcja

TRADYCYJNE

DŻEMY
Nasza mama przyrządzała przepyszne dżemy i przetwory, które zjadaliśmy prawie całe,
jeszcze zanim zdążyły trafić z garnka na stół. Od dzieciństwa marzyliśmy o sprzedawaniu
tych delikatesów naszym przyjaciołom. Gdy dorośliśmy, w końcu nam się udało: te same
składniki i receptury są teraz dostępne dla każdego. Dziś ponad 60% naszej produkcji
wykorzystuje owoce i warzywa z ogrodów naszego dziadka.

Owoce & Warzywa

Płatki kwiatów

Alkohole

Całkowicie naturalne smaki:
pomidor, cebula, papryka, figa,
ananas, pomarańcz, daktyl…

Zaskakujące i delikatne
aromaty: róża, fiołek, kwiat
pomarańczy, jaśmin…

Słodkie i rozweselające:
czerwone wino, białe wino,
cava, piwo…

Aragonia

PRZETWORY
Z WARZYW I OWOCÓW

Aragonia to kolebka przetworów warzywnych w Hiszpanii. Trzydzieści lat temu nasza rodzina
założyła tam zakład, który produkuje wszystkie przetwory niezbędne w hiszpańskiej spiżarni.

Zimne zupy

Piklowany czosnek

Sosy pomidorowe

Zupa kabaczkowa, cebulowa,
dyniowa i oczywiście słynne na
cały świat gazpacho!

Z chilli, ziołami, curry —
klasyczna śródziemnomorska
przekąska.

Z mięsem, oliwkami, ziołami
— niezbędne w hiszpańskiej
kuchni.

Pasty do smarowania

Przetwory warzywne

Owoce w syropie i alkoholu

Suszone pomidory, papryczki
piquillo, fasola jumbo —
prawdziwe smaki Hiszpanii.

Brzoskwinia, gruszka, ananas,
mandarynka — tak smakuje
Boże Narodzenie w Hiszpanii.

Suszone pomidory, karczochy,
papryczki piquillo — smak i
zdrowie na kanapce.

La Rioja

CHORIZO &

SZYNKA
SERRANO
Założony w 1900 roku zakład bez cienia wątpliwości
jest jednym z najstarszych zakładów przetwórstwa
żywności w Hiszpanii. Ponad sto lat doświadczenia i
zdobywania wiedzy — jak łatwo się domyślić, przez
ten czas dopracowaliśmy smak i jakość naszych
wyrobów do perfekcji. Szukamy równowagi pomiędzy
dziedzictwem naszej firmy i tradycyjnym procesem
produkcji a nowoczesnymi zakładami i innowacyjnymi
smakami, jakie są dziś poszukiwane. Należymy
do Consorcio del Jamón Serrano Español, które
gwarantuje najwyższą jakość każdej sztuki szynki
serrano.

Szynka Serrano

Chorizo do gotowania

Kiełbasa salchichón

Słynny hiszpański klasyk.
Udziec w całości, bez kości i
skóry, pocięty w plasterki.

Obowiązkowa pozycja na każdym
grillu. O tradycyjnym smaku lub w
zupełnie nowych wariantach: chilli,
curry, ziołowe, tex-mex…

Bliski krewny chorizo, z
czarnym pieprzem zamiast
papryki. Uzależniający smak.

Polędwica Serrano

Dojrzewające chorizo

Cecina

Główny rywal szynki dla
miłośników wędlin. Ma
wyjątkowy smak i jest bardzo
delikatna.

Słynne chorizo sarta w pęcie, gotowe
do spożycia. Łagodne lub pikantne.
Produkujemy także w 100% naturalne
chorizo, z czerwonym winem, oraz w
naszej sztandarowej wersji: naturalne
chorizo ze składnikami z chronioną
nazwą pochodzenia.

Wyjątkowe dojrzewające mięso
z dzika i wołowe. Hiszpańska
wędlina dla koneserów. Pokrój
ją bardzo cienko i polej oliwą.

Salamanka

WYROBY Z

WIEPRZOWINY
IBERYJSKIEJ
Nasza rodzinna firma została założona w 1922 roku, a
prawie 100 lat później nadal pozostajemy rodzinną firmą
produkującą swoje wyroby ręcznie jak za dawnych czasów,
dzięki czemu możemy zaoferować najwyższą jakość. Inne
modele biznesowe nie mają dla nas sensu. W małej wiosce
w prowincji Salamanka, pomiędzy pasmami górskimi Sierra

de Béjar i Sierra de Francia (rezerwat biosfery UNESCO),
na wysokości 900 m n.p.m. panuje mikroklimat
charakteryzujący się długimi i zimnymi zimami oraz krótkimi
i suchymi latami. Warunki te są idealne dla naturalnego
procesu suszenia mięsa ze świni iberyjskiej, który może
zająć nawet 4 lata.

Salchichón & Chorizo z
„Żołędziowej” wieprzowiny
Iberyjskiej
Szynka Iberyjska „Żołędziowa”
Wyrabiane z mięsa iberyjskich
świń żyjących wolno na rozległych
pastwiskach porośniętych dębami, i
jedzących jedynie zioła i żołędzie.

Szynka Iberyjska
Wyrabiana z mięsa tych samych świń,
co szynka iberyjska „żołędziowa”:
żyjących wolno na pastwiskach
dębowych i jedzących zioła, żołędzie
i paszę.

We produce our salchichón and
chorizo with the best parts of the pig
(loin, tenderloin etc).
Nowadays the large demand of this
parts of the pig in restaurants to be
eaten cooked, has made that many
producers are making their products
with other parts of the pig and adding
a lot of fat. Our only secret to have
the best charcuterie, is that we keep
using the noblest parts of the pig and
the only fat is the one that the loin
has itself.

Girona

FUET
SMAKOWY

Nasza spektakularna i
niepowtarzalna gama produktów
dostępna jest w porcjach 150
g, 100 g oraz w oryginalnym
formacie 10 g — to szczyt
koncepcji wędliniarskiej
przystawki, tylko kilka kęsów.

Orzechy włoskie
Bazylia
Figi
Ser
& i wiele więcej…

Rodzina rzeźników
Odkąd sięgamy pamięcią, nasza rodzina
pracowała jako rzeźnicy. Naturalnym
krokiem było więc założenie zakładu w
1984 roku.
Od tamtej pory dopracowaliśmy do
perfekcji produkcję fueta — typowej
wędliny z Katalonii znanej dziś na całym
świecie. To najwyższej jakości mięso
wieprzowe połączone z niesamowitymi
nutami smakowymi.

SER
W Hiszpanii wyrabia się ponad 100
różnych gatunków sera. Smak każdego
z nich jest zupełnie inny ze względu
na różnice w klimacie, rzeźbie terenu,
pastwiskach i procesie produkcji.

Sery z charakterem
Oto gama naszych najlepszych i najsłynniejszych serów z Hiszpanii. Oprócz nich mamy
jeszcze wiele innych serów: z każdego rodzaju mleka (krowie, owcze, kozie) i o różnych
okresach dojrzewania (młode, dojrzałe, reserva).

Manchego
Ser hiszpański o
międzynarodowej sławie Ser z
owczego mleka dojrzewający od
60 dni do 2 lat. Manchego ma
twardą i zbitą konsystencję oraz
maślaną teksturę.

Cabrales

Tetilla

Słynny niebieski ser z asturyjskich
gór, zawijany w liście laurowe
podczas produkcji. Mieszanka
mleka koziego i krowiego. Bardzo
intensywny smak i kremowa
konsystencja.

Ser z krowiego mleka wyrabiany
w Galicji. Nazwa pochodzi od
jego stożkowego kształtu, „tetilla”
znaczy„cycuszek” w języku
hiszpańskim.

Sery Smakowe

Torta del Casar

Mahón

Ser z owczego mleka. Skórka
służy za miskę do podawania
kremowego sera, który po
podgrzaniu jest tradycyjnie
spożywany z maczanymi w nim
paluszkami chlebowymi.

Tradycyjny ser z Minorki
(Baleary) wyrabiany jest
z krowiego mleka i ma
charakterystyczny słonawy smak
z nutami owocowymi.

Czarna trufla, borowik, czarny
czosnek — najwykwintniejsze
składniki nadają niesamowity
smak serom z surowego mleka
owczego.

Alicante

SUSZONE OWOCE
& ORZECHY

Pół wieku temu nasza babcia suszyła na słońcu na dachu chaty świeżo zebrane z sadu figi. Następnie prasowała suche owoce
z migdałami, wyrabiając w ten sposób tradycyjny chlebek bakaliowy z Lewantu. Dzisiaj w naszych nowoczesnych zakładach
powtarzamy ten sam proces, korzystając z zaawansowanej technologii i wytwarzając niesamowitą gamę wyrobów. Mimo to
nadal smakują one jak z dachu babcinej chaty.

Chlebki Owocowe

Czekoladki z Owocami

Suszone Owoce

Owoce i orzechy. I nic więcej. Bez
glutenu, bez soli, odpowiednie dla
wegan, w 100% naturalne. Idealny
dodatek do sera.

Te same owoce, których
używamy do wyrabiania
chlebka, pokrywamy cienką
warstwą belgijskiej czekolady.
Nie oprzesz się im.

Figi, daktyle, morele,
pomarańcze, śliwki. Tylko
owoce, wysuszone i
zapakowane.

WINO& PIWO
Hiszpańskie jedzenie nie byłoby tym
samym bez wina i piwa. Różnorodność i
jakość naszych win nie ma sobie równych
na świecie, w Hiszpanii istnieje ponad
60 chronionych nazw pochodzenia.
Szeroka gama trunków obejmuje wina
czerwone, białe, musujące i różowe, a także
wyjątkowe piwa kraftowe, które doskonale
pasują do naszych przystawek. ¡Salud!

Rioja

Ribera del Duero

Piwo Kraftowe

Do produkcji win używamy winogron
uprawianych w państwowych winnicach
o powierzchni 60 ha w Rioja Alta w
dolinie rzeki Ebro. Temperatury są tu
chłodniejsze, a wysokość terenu jest
300 m wyższa niż w pozostałej części
regionu La Rioja. Jeśli lubisz wino o
dobrej strukturze i owocowym posmaku,
pokochasz wina Tempranillo.

W regionie Pesquera de Duero,
w samym sercu chronionej nazwy
pochodzenia Ribera del Duero,
wytwarzamy wysokiej jakości wina
o mocnym charakterze. Używamy
winogron odmiany Tinta Fina. Nasza
gleba to głównie kamień wapienny i
glina, a winorośle liczą sobie od 25 do
70 lat.

W regionie Ribera del Duero uprawiane
są nie tylko winorośle, ale również
zboża. Produkujemy tu nasze piwo
kraftowe, orzeźwiające i intensywne w
smaku. Wykorzystujemy tylko naturalne
składniki: świeży jęczmień zbierany przez
cały rok w połączeniu z rozmaitymi
odmianami chmielu, słodami, drożdżami
i wodą.

Rueda

Sherry

Cava

Nasza winiarnia została zbudowana w
1848 roku, ponad 150 lat temu. W
produkcji wykorzystujemy starodawne
beczki o pojemności 500 litrów,
lokalne drożdże oraz unikalną metodę
produkcji win sherry. Spróbuj naszych
win: orzeźwiającego i słonego Fino,
aromatycznego i pikantnego Oloroso
lub bardzo słodkiego Pedro Ximénez.

Nasze wina typu cava dojrzewają
w samym sercu regionu Vilafranca
del Penedès, pod ziemią, gdzie
kontrolujemy temperaturę i wilgotność.
Orzeźwiające i przyjemne w smaku wina,
wybornie musujące w ustach.

W regionie La Seca w Valladolid
produkujemy wino z odmiany verdejo
100%. To wyjątkowe wino, złożone i
klarowne, z nutami orzechów i owoców.
Zbiory zawsze odbywają się w nocy z
wykorzystaniem tradycyjnych metod.

Andaluzja

RĘCZNIE MALOWANA

CERAMIKA
Od dekad ręcznie malujemy ceramikę.
Odkąd sięgam pamięcią, robiła to każda
rodzina w naszej miejscowości. Dziesiątki
kobiet starannie malowały każdą sztukę, a
następnie suszyły je w piecu. Blask słońca
odbijany w kolorowej ceramice to jeden z
typowych widoków w Andaluzji.

Skontaktuj się z nami

DON GASTRONOM SPAIN S.L.

DON GASTRONOM POLSKA

C/Juan Ajuriaguerra 9-4

Biuro handlowe i magazyn Gorzów Wlkp

Biuro handlowe Szczecin

ul. Harcerska 6

Nad Stobnicą 25

66-400 Gorzów Wlkp (POLSKA)

72-006 Mierzyn (POLSKA)

T: (+34) 914 99 78 71

T: (+48) 603 794 397 Tomasz Gasek

T: (+48) 501 186 428 Robert Zając
hase@hase.pl

Magazyn: ZAL BCN

T: (+48) 693 434 676 Darek Porada
gasekporada@o2.pl

48009 Bilbao (SPAIN)
info@dongastronom.es
08040 Barcelona (SPAIN)

Nasze usługi
•
•
•

Bezpośrednie zamówienia z fabryk lub zamówienia mieszane z magazynu w Gorzowie Wielkopolskim i Barcelonie.
Projektowanie spersonalizowanych etykiet i tworzenie nowych produktów na zamówienie.
Model franczyzy: sklep z hiszpańskimi delikatesami i bar z przekąskami.

Spanish Food

www.dongastronom.pl
www.dongastronom.es

