


Locatie :
Apricena is een gemeente in de Italiaanse provincie Foggia (Regio Appulië).

Over Bio Orto :
Een familiegeschiedenis! 
Het vasthoudende karakter van de familie Passalacqua is terug te voeren tot de oorsprong van 
de bergen, tot de strengheid van de Abruzzen, van waaruit oma Giulia en grootvader Pietro 
halverwege de twintigste eeuw nog afdaalden om het bestuur van Puglia te bereiken, dat zich 
bezighield met de harde maar nobele kunst van transhumance. 

Van nomadisch veeteelt naar landbouw, de overgang was natuurlijk, maar het is met 
opoffering en werk dat het land dat vandaag de dag de groenten en fruit van Bio Orto ziet, zich 
uitstrekt zover het oog reikt. 

Het bedrijf was al volwassen geboren en met die vooruitziende ideeën die alleen vader Nino in 
perspectief kon plaatsen.
De samenwerking van de kinderen Nino jr, Tiziano en Giulia met haar man Mirko is kostbaar, 
en het is in de toewijding van het gezin dat het geheim ligt van de gehechtheid aan traditie en 
tegelijkertijd van het momentum voor onderzoek en innovatie dat Bio Orto een wereldwijd 
gevestigd merk is.

Tussen traditie en innovatie heeft Bio Orto zich door de jaren heen gevestigd als een van de 
belangrijkste Europese realiteiten op het gebied van biologische landbouw. 

Wat hun in het dagelijks leven drijft, is de behoefte om de klanten tevreden te stellen, de 
constante wens om te verbeteren en de mogelijkheid om als een "grote familie" samen te 
werken. 
Ze hebben ervoor gekozen om te innoveren, altijd. Een avontuur, in continue groei, dankzij 
innovatieve productiesystemen waarmee ze zich kunnen onderscheiden van anderen op de 
markt. 

De overtuigde keuze voor biologisch is in de loop der jaren versterkt door een extreme 
aandacht voor het pad van de aarde naar de tafel, zowel voor vers als voor ingeblikt voedsel.



Pomodoro Pelato Bio - 580ml

BIO hele gepelde tomaten - 580ml 
Met de hand geschild in natuurlijk gezouten water geconserveerd. 
Voor bereidingen van sopen,pizza, vis-en vleesgerechten.



Datterino Bio al Naturale - 580ml

BIO Datterino tomaat gecultiveerd in het Gargano-gebied - 580ml 
Rijk aan minerale zouten, vitaminen A en C. 
Het heeft een delicate en zoete smaak, ideaal om te serveren of te bereiden bij antipasta en pasta.'



Passato di pomodoro Bio - 580ml

BIO gezeefde tomaten - 580ml
Deze tomatenpassata bevat niveaus van de antioxidant lycopeen die 69% hoger zijn dan in andere 
merken die momenteel op de markt zijn. 
De koningin van de conserven is zoet, rood en romig, ideaal voor de bereiding van traditionele 
sauzen en leent zich voor verschillende soorten gerechten.



Polpa di pomodoro Bio - 580ml

BIO tomatenpulp - 580ml
Biologische tomatenpulp geproduceerd met een verscheidenheid van geselecteerde tomaten met 
een hoog gehalte aan lycopene ((Antioxydant). Een gestructureerde pulp met een intens rode kleur. 
Het behoudt alle versheid van de vers geplukte tomaat met een combinatie van tomatensap en 
tomatenpulp. Ideaal voor koken op hoge temperaturen en lang koken.



Pesto al basilico Bio - 212ml

Biologische Pesto van basilicum - 212ml
De versheid van vers geplukte basilicum wordt versterkt door de toevoeging van Parmigiano 
Reggiano DOP, pecorino, pijnboompitten en biologische extra vergine olijfolie. 
De onmiskenbare echte smaak maakt het geschikt als dressing voor pasta, pizza en sandwiches.



Bruschetta di carciofo BIO - 212ml

Bio Artisjokken bruschetta - 212ml
Gemaakt met vers gekookte artisjokken en smoothies met extra vergine olijfolie, knoflook, zout. 
Ideaal voor crostini, bruschette, pasta's, hartige cakes, sandwiches en een superfood voor 
aperitieven.



Cuore di carciofi in EVOO - 370ml

Bio Artisjokken in Extra verigine olijfolie - 212ml
Biologische vers geoogste artisjokken. 
Het beste deel, namelijk het hart van de artisjokken van deze gezonde groente is rijk aan 
verschillende voedingstoffen zoals minerale zouten en bezit veelzijdige eigenschappen.



Olive in peranzana al naturale - 370ml

Biologische Peranzana olijf - 370ml
De Peranzana olijven worden geoogst, zorgvuldig gewassen en ondergedompeld in een oplossing 
van water en zout, waar ze ongeveer een jaar rusten. 
Aan het einde van het proces krijg je een uitstekend product voor aperitieven of hoofdgerechten.



Sugo di pomodoro al Basilico Bio - 580ml

Biologische tomatensaus met Basilicum - 580ml
Bereid zoals thuis : met een mix van tomatenpuree en -pulp, genovese basilicum en Extra Vergine 
olijfolie. 
De eenvoudigste en meest populaire tomatensaus. 
Zonder conserveermiddelen of toegevoegde suikers..



Sugo alla puttanesca Bio - 580ml

Biologische Puttanesca tomatensaus - 580ml
Een tijdloze klassieker uit de Italiaanse keuken. Tomaten, olijven en kappertjes in combinatie met 
onze biologische extra vierge olijfolie zorgen voor een rijke smaak in uw gerechten. 
Zonder bewaarmiddelen en toegevoegde suikers.



Sugo all'Arrabbiata Bio - 580ml

Biologische Arrabbiata tomatensaus - 580ml
Een typisch Italiaans streekrecept, klaar voor gebruik met de juiste pittige smaak die het 
onweerstaanbaar maakt. 
Zonder bewaarmiddelen of toegevoegde suikers.



Bio Orto - GIFT BOX 1 or 2 - Small / Big

GIFT BOX 1 or 2 - Small / Big
- 1 x 250ml / 500ml Biologische Extra Vergine monocultivar Ogliarola olijfolie 
- 1 x 250ml / 500ml Biologische Extra Vergine monocultivar Peranzana olijfolie 
- 1 x 360gr Bio Datterino tomaat. 



Bio Orto - GIFT BOX 1 - Small

GIFT BOX 1 - Small
- 1 x 250ml Biologische Extra Vergine monocultivar Ogliarola olijfolie 
- 1 x 250ml Biologische Extra Vergine monocultivar Peranzana olijfolie 
- 1 x 360gr Bio Datterino tomaat. 

De Bioliogische Extra Vergine monocultivar Ogliarola olijfolie heeft een heldere gouden gele kleur 
met een licht groenachtige reflex. Fruitig, een aangename zachtheid, fluweelachtig en een perfect 
evenwicht tussen bitter en kruidig. 
Perfect bij gestoomde groenten, salades en soepen.

De Bioliogische Extra Vergine monocultivar Peranzana olijfolie heeft een evenwicht tussen bitter en 
kruidig, medium fruitig en met zijn lage zuren één van de meest gewaardeerde Extra Vergine 
olijfolie's. Een omhullend aroma. 
Perfect geschikt voor vistartaar, schaaldieren, gebraden vis, gemarineerde groenten en salades. 
BIO Datterino tomaat gecultiveerd in het Gargano-gebied. Rijk aan minerale zouten, vitaminen A en C. 
 
Het heeft een delicate en zoete smaak, ideaal om te serveren of te bereiden bij antipasta en pasta's.



Bio Orto - GIFT BOX 2- Big

GIFT BOX 2 - Big
- 1 x 500ml Biologische Extra Vergine monocultivar Ogliarola olijfolie 
- 1 x 500ml Biologische Extra Vergine monocultivar Peranzana olijfolie 
- 1 x 360gr Bio Datterino tomaat. 

De Bioliogische Extra Vergine monocultivar Ogliarola olijfolie heeft een heldere gouden gele kleur 
met een licht groenachtige reflex. Fruitig, een aangename zachtheid, fluweelachtig en een perfect 
evenwicht tussen bitter en kruidig. 
Perfect bij gestoomde groenten, salades en soepen.

De Bioliogische Extra Vergine monocultivar Peranzana olijfolie heeft een evenwicht tussen bitter en 
kruidig, medium fruitig en met zijn lage zuren één van de meest gewaardeerde Extra Vergine 
olijfolie's. Een omhullend aroma. 
Perfect geschikt voor vistartaar, schaaldieren, gebraden vis, gemarineerde groenten en salades. 
BIO Datterino tomaat gecultiveerd in het Gargano-gebied. Rijk aan minerale zouten, vitaminen A en C. 
 
Het heeft een delicate en zoete smaak, ideaal om te serveren of te bereiden bij antipasta en pasta's.



Bio Orto - GIFT BOX 1 or 2 - Small / Big

GIFT BOX 1 or 2 - Small / Big
- 1 x 250ml / 500ml Biologische Extra Vergine monocultivar Ogliarola olijfolie 
- 1 x 250ml / 500ml Biologische Extra Vergine monocultivar Peranzana olijfolie 
- 1 x 360gr Bio Datterino tomaat. 



Biologische Extra Vergine monocultivar Ogliarola olijfolie - 250ml / 500ml



Biologische Extra Vergine monocultivar Peranzana olijfolie - 250ml / 500ml



Bio Datterino tomaat - 360gr



Bio Orto Tris di oli d'oliva aromatici - GIFT BOX

GIFT BOX
Trio Aromatische olijfolie 
- 1 x 100ml Basilicum Olijfolie Extra Vergine 
- 1 x 100ml Chilipeper Olijfolie Extra Vergine 
- 1 x 100ml Citroen Olijfolie Extra Vergine. 

Verkregen door het gelijktijdig malen van olijven van peranzana en basilicum, citroen en verse chili, 
ontstaat het trio van aromatische oliën. 
Natuurlijk unieke kruiden die levendigheid aan de gerechten geven.
Drie verschillende ervaringen, verpakt in een elegante houten kist, ideaal voor elke gelegenheid.



Basilicum Olijfolie Extra Vergine  - 100ml



Chilipeper Olijfolie Extra Vergine  - 100ml



Citroen Olijfolie Extra Vergine  - 100ml








