
Ahuacatlán Avokádó olaj
Az Ahuacatlán a világ elsődleges avokádó olaj gyártói közé tartozik. Az avokádó olaj a legváltozatosabb 
módon felhasználható és legegészségesebb étolaj, valamint 100%-os tisztaságú.

Előállítása
Mexikó adja a világ avokádó termesztésének 70%-át, melyben az Ahuacatlán vezető szerepű Mexikóban.

Az avokádó olaj jellemzői
● Semleges íz: Megőrzi az étel eredeti ízét
● Sokoldalú: Semleges ízének köszönhetően felhasználható salátákhoz, főételekhez és desszertekhez is.
● Szagtalan: Nem bocsát ki semmilyen szagot
● Egyedülálló: Az összes növényi olaj közül az avokádó olajnak a legmagasabb a füstpontja 270 °C
● Antioxidáns: Gazdag antioxidánsokban, A, B, D és E vitaminban. Legfeljebb 2,4% fehérjét tartalmaz
● Omega zsírsavak: Tele van omega-3, -6 és -9 zsírsavval
● Egészséges zsír: Gazdag mono-telítetlen (96% olajsav) és többszörösen telítetlen (98 linolos) savakban
● Beta sitosterol: Csökkenti a vérben a koleszterin koncentrációt
● „Super Food” vagy „Szuper Élelmiszer”:
 Kapcsolódó előnyök:
u Túlsúly kontroll
u Csökkenti a szívkoszorúér betegség kockázatát és a triglicerid szintet
u Csökkenti a vérnyomást
u Csökkenti a koleszterin felszívódást
u Segít a cukorbetegség kezelésében
u Segít a visszér szinten-tartásában és kialakulásának megelőzésében
u Segít a prosztata problémák megelőzésében
u Segít különböző típusú rákbetegségek megelőzésében
u Segít a szabad gyökök megszüntetésében
u Bőrvédelem
u Kiválóan alkalmas a narancsbőr kezelésére és öregedésgátló hatású
u Szövetregenerálás
u Hatékony a pikkelysömör és az ekcéma kezelésére, valamint hajhullás ellen
u Szájon át fogyasztva hatékony a látási problémák és a szemfertőzések kezelésében
u Jótékony hatású az idegrendszerre
u Segít a depresszió megelőzésében
u Enyhíti a székrekedést



Forgalmazó:
(H, SK, SLO, A, NL, B, RO, BG)

HUNLAND Trade Kft. 
2347 Bugyi, Alsóráda puszta 13.
MAGYARORSZÁG
+36 29 548 549
info@avocland.hu

Kapcsolat:
Szilágyi-Gaal Dóra Boglárka
+36 30 970 7950

Pintér András
+36 70 198 5098

Gyártó:

DIRICOM, S.A DE C.V. 
Av.STIM 97-4 Col. Lomas del Chamizal 
1a Sección CP.
05129, MEXIKÓ
www.ahuacatlan.com.mx

Európai importőr:

AVOCLAND AS 
Varnaveien 34. 1524 Moss
NORVÉGIA
+ 47 483 203 99
fridmar.leifs@avocland.com

Kiszerelés
250 ml: Tartsd az asztalon, hogy bármikor használhasd bármelyik ételbe
500 ml: Ideális kis családoknak általános használatra
1000 ml: Nagyobb családoknak és séfeknek ajánlott
20-200 liter: Gasztrokiszerelés

Felhasználási javaslat
A Hass avokádótól a palackig. Az Ahuacatlán avokádó olaj 100%-ban avokádóból származik; nem adunk 
hozzá semmi mást, csak az üveget, melyben palackozzuk.
Ideális: általános sütéshez, főzéshez, salátákhoz, húshoz, szárnyas-félékhez, halakhoz, tésztákhoz,
desszertekhez, süteményekhez.

Egyéb információk:
A termék nem tartalmaz idegen anyagokat, dióféléket, vegyi szennyeződéseket és peszticideket.
Gyártása a legszigorúbb nemzetközi feltételek szerint történik, melyek megfelelnek azon országok
törvényi előírásainak, ahol a termék értékesítésre kerül.


