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Conservas Ortiz

Vyrábíme tradiční sardinky, tuňáka, mušle a další mořské pochoutky. Naše společnost
byla založená v 19. století. Dnes jsme již pátou generací naší rodiny. která ve

společnosti pracuje. 100% udržitelný tradiční rybolov, který nepoškozuje mořský
ekosystém pro nás je a vždycky bude samozřejmostí

 
Evropská neboli sardinka obecná (Sardina pilchardus) je jednou z nejoblíbenějších

modrých ryb. Každá sardinka je ručně čištěna a pečlivě vykuchána. Stejně jako u vína
můžete sardinky archivovat, protože jejich chuť a kvalita se postupem času zlepšuje,
jsou křehčí a jemnější. Sardinky se loví mezi srpnem a listopadem. Zajímavé je, že se

nejlépe chytají za svítání, což zvýrazní jejich chuť.
 

 Rybolov:
Naše velká úcta a láska k moři nás vede k pevné víře v tradiční metody rybolovu. V
Conservas Ortiz jsme se již před 130 lety zavázali k metodám, které nepoškozují
mořský ekosystém, respektují přírodní prostředí a udržují úroveň populace druhů.

Sardinky se loví pomocí techniky známé jako lov nevodem. Jedná se o tradiční metodu
selektivního rybolovu předávanou po generace a 100% udržitelnou.

 



Slávky v omáčce Escabeche

Tyto vysoce kvalitní slávky
dovezené ze Španělska jsou ideální

jako tapas nebo podávané s rýží,
těstovinami nebo fazolemi. Balené

ve skromně pikantní marinádě
Escabeche na bázi octa. Zdravé a

rychlé jídlo. 
 

Tyto vysoce kvalitní slávky
dovezené ze Španělska jsou ideální

jako tapas nebo podávané s rýží,
těstovinami nebo fazolemi. Jsou

vařené v páře ve vlastní štávě. Díky
tomu vyzní jejich přírodní a

překvapivě výrazná chuť. Zdravé a
rychlé jídlo. 

Slavky Al Natural



Ingredience: 
Bílý tuňák, olivový olej a sůl. Obsahuje bílého tuňáka.

Bez GMO
Ventresca znamená ve španělštině „břicho“ a

odkazuje na prémiový kus tuňáka. 
 

Břicho tuňáka je nejjemnější částí ryby. 
 

Tuňák pochází z Bonita del Norte. Udržitelné metody
společnosti Ortiz jsou nejen prospěšné pro životní

prostředí, ale zachovávají také chuť a texturu ryb. Ty
by jinak mohly být znečištěny během stresu

spojeného s lovem do sítě.
 

Bílý tuňák Ventresca
 

Příprava podle 
"starého receptu"

Výhody receptu sardinek ve starém stylu
Sardinky jsou plné zdraví prospěšných látek:

 
-Zdroj bílkovin s vysokou biologickou hodnotou.

 
-Vysoký obsah OMEGA 3 mastných kyselin.

-Obsahuje vitamíny E a D.
 

Naše Tradiční sardinky jsou ručně baleny v olivovém oleji bohatém na kyselinu olejovou,
která pomáhá regulovat škodlivé hladiny cholesterolu v krvi.

 

Sardinky (RYBY), olivový olej a sůl.
 

Ortiz kupují své sardinky v aukčních
domech (lonjas) na severním pobřeží

Španělska. 
 

Ryby jsou pečlivě vykuchané. 
Před konzervováním v olivovém oleji se

krátce smaží na oleji. Naše produkty mají
na rybách „stříbrnou kůži“.  

 

Ortiz sardinky a la antigua
 s olivovým olejem

 


