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Ons verhaal
Uitkijkend vanop een Spaanse bergtop omringt 

door eindeloze velden, werden we geïnspireerd 

om onze eigen Spaanse producten te creëren. De 

zoektocht naar het perfecte landgoed om deze 

droom te verwezenlijken bracht ons een stap dichter 

tot dit avontuur. Met eindeloos geduld en veel 

liefde werden onze organische producten met pure 

smaken ontwikkeld. Madella wil u laten kennismaken 

aan de talloze troeven van de Bajo-Aragon streek.

Onze naam
De naam is even authentiek als de regio waar we ons 

bevinden. De gemeente Maella werd vernoemd naar een 

eeuwenoud liefdesverhaal. “Ma d’ella” letterlijk vertaalt 

als “haar hand” werd later verkort tot Maella zoals we het 

vandaag kennen. De naamkeuze Madella is onze manier 

om hulde te brengen aan een tikkeltje geschiedenis van 

deze bijzondere plek.

Adoptieboom
Wat is een adoptieboom?

De heuvels van de Spaanse Bajo-Aragon streek zijn 

begroeid met prachtige amandelbomen en eeuwenoude 

olijfbomen. De bomen worden zorgvuldig onderhouden via 

een strikt biologische aanpak met liefde voor de natuur.  

De voedingsbodem wordt voldoende bemest en de bomen 

ondergaan een jaarlijkse snoeibeurt zodat de vruchten 

volop kunnen groeien onder de warme Spaanse zon.  

 

Dit vergt geld en mankracht. Deze zaken zijn echter 

moeizaam te verkrijgen in deze kleine dorpen. 

Verscheidene stukken landgoed staan leeg en de zorgende 

handen verminderen snel. Via onze formule kan je één van 

deze Zuiderse bomen adopteren. Voor elke geadopteerde 

boom, planten wij bij “Madella” een nieuwe jonge boom 

aan op de omliggende erven om de biodiversiteit een 

handje toe te steken.
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De olijfolie ondergaat een natuurlijk proces waarbij de laatste 
pulp wordt verwijderd om het zijn befaamde gouden kleur te 
bezorgen. Het smaakpalet is zacht, met subtiele ondertonen van 
noten en vruchten. Deze olie is gemaakt voor levensgenieters en 
liefhebbers van puurheid.

Adoptieproces
Via de website kan u het adoptieproces aanvragen. Na een jaarlijkse betaling van amper € 50,-* ontvangt u 
elektronisch een certifi caat van adoptie. Uw gekozen boom krijgt een gepersonaliseerd naamkaartje en tekst. 
Wij, bij “Madella”, planten nadien seizoensgebonden een jonge boom aan. Na het oogsten van de vruchten ontvangt 
u jaarlijks via internationale verpakkingsrichtlijnen een snuifj e Spaanse zomer in een verwenpakket bestaande uit 
producten geleverd bij uw thuis.

(*) fi scaal aftrekbaar, jaarlijks opzegbaar

Olijfolie extra vierge

De gekende Madella olijfolie is ‘Cold 

pressed extra Virgin’. Het resultaat van een 

koude machinale persing. De extractie 

wordt verkregen zonder gebruik te maken 

van toegevoegde producten of warmte. 

Hierdoor blijven de natuurlijke aroma’s 

intact en is onze biologische olie van een 

uitermate uitstekende kwaliteit met een 

zuurtegraad van 0.2%.

Zoals het label doet vermoeden, 

produceren we enkel producten verkregen 

uit kwalitatieve olijven afkomstig van de 

Bajo-Aragon streek. Meer dan 90% van 

onze olijfbomen zijn ouder dan 500 jaar. 

Generaties lang werd er tijdens de barre 

winterdagen hard gewerkt om de olijven 

handgeplukt te oogsten. Vervolgens 

worden deze binnen de 24u na oogst 

verwerkt en geperst in de authentieke 

molen in het dorp.

2018

“Empeltre”
                Extra Vierge olijfolie

Beschikbaar: 250 ml & 5 L
Olijfolie voor koude bereidingen

Als winnaar van de gouden medaille 2018

is Empeltre een absolute parel van de 

Bajo-Aragon streek. Een Extra Virgin olijfolie 

van eerste persing met een diep gele kleur en 

explosief fruitig aroma. Geurend naar amandel 

en walnoot. Perfect passend als zoete dressing 

op koude gerechten of met brood.
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Met ongelofelijke trots bieden wij u dit pareltje uit Teruel aan.

“Empeltre Suave”
                Extra Vierge olijfolie

Beschikbaar: 250 ml, 750 ml & 5 L
Koud en warme bereidingen

“Empeltre Suave” is een uiterst kwalitatieve olie met als bestanddeel de 

Empeltre-olijf. Deze goudgroene olie smaakt eerder zoet en fruitig. Met 

zijn subtiel bittere ondertoon als nasmaak gaat dit product in harmonie 

samen met salades en verscheidene stoofpotjes.
250 ml petfl es

750 ml

250 ml glas

5 L

Serranoham
D.O Teruel

Hammen
Onze Serrano hammen  worden onder 
strikte voorwaarden en toezicht 
bereidt. Dit resulteert in een ham met 
een gecertifi ceerd kwaliteitslabel.

De Teruel-ham wordt bereid uit een nieuwe 

generatie varkens exclusief verkregen na de 

kruising van een mannelijke Duroc-beer met 

een vrouwelijke Large White-zeug. 

De Teruel-ham ondergaat een langdurige 

zoutbehandeling en een rijpingsproces 

in koele kelders. Dit langdurige proces 

garandeert een exclusieve  kwaliteit.

Deze smaakvolle Teruel-ham is bekroond als 

“beste Spaanse streekham 2019”.

Spaanse Teruel Ham, 6,5 kg

2019
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Olijven 
Onze smaakvolle olijven zijn 
verkrijgbaar in twee variëteiten:

De Empeltre olijf heeft een diep zwarte 

kleur, en is de gekende streekolijf uit 

Bajo-Aragon. Deze donkere olijven zijn 

zacht van smaak en perfect te serveren 

bij diverse salade.   

De andere variëteit is de groene Gordal-

olijf, groot van formaat en intens van 

smaak. Ideaal om te serveren als snack 

of aperitief.

Amandelen
De zoete amandelen verworven uit de 

gracieuze amandelbloesem kunnen 

met hun zachte melkachtige smaak 

iedereen bekoren. Boordevol gezonde 

vetten, vezels en eiwitten zijn deze een 

bron van energie. 

Transporteerbaar als harde noot zijn ze 

verkrijgbaar in verpakkingen van 25 kg.

Amandelen per 25 kgEmpeltre olijf, 5 kg Groene Gordal-olijf, 5 kg
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“Don Ramón  Garnacha 
Imperial Roble”
Alcoholpercentage: 13,5% Vol
Druifsoort: 100% Grenache noir

Aroma: Eigen aan het rijpingsproces verkrijgt deze karaktervolle wijn toetsen van 

rode vruchten en fruit. Met een sterke afdronk te genieten door talrijk wijnliefhebber.

“Aragus rood”
Alcoholpercentage: 13,5% Vol
Druifsoort: Grenache noir en Syrah

Aroma: Een explosie van kruidige tinten, harmonieus samengeperst met sappige 

bloemige ondertonen. Helder rode kleur met uiteenlopende aroma’s.

“Don Ramón Tinto 
Especial Barrica”
Alcoholpercentage: 12,5% Vol
Druifsoort: 75% Grenache noir en 25% Tempranillo

Aroma: De temperamentvolle ondertoon van Don Ramón is lichtkruidig. De soepele 

smaak van heerlijk rood zomerfruit en zachte tannines defi niëert de afdronk.

“Aragus wit”
Alcoholperecntage: 13% Vol
Druifsoort: 100% Chardonnay

Aroma: Helder van kleur met een palet boordevol fruitige sensaties. Eerder vol van 

smaak met een harmonieuze lichte afdronk.

“Solo Tiólico wit ”
Alcoholpercentage: 13,5% Vol
Druifsoort: Muscaat van Alexandrië

Aroma: Een langer rijpingsproces aan de wijnstok weerpiegelt in een zoete smaak. 

Ondertonen van citroen, sinaasappel en exotisch fruit maakt deze elegante witte wijn 

ideaal als tafel- of dessertwijn.
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Nawoord 
Nog een woord van dank aan allen die van 
A tot Z meegeholpen hebben om deze 
droom waar te maken.

Aan de boeren die op het veld, in weer 
en wind, met veel toewijding hun bomen 
verzorgen.

Aan de werklui van de perserij die vakkundig 
vanuit tonnen olijven de fijnste olijfolie 
creëren.

Ook aan alle creatieve geesten die de 
labels en website ontwierpen. Eveneens aan 
eenieder die met geduld meegewerkt heeft 
om dit project te doen slagen.

Samen werken we aan eerlijke en zuivere 
producten, onze ode aan de natuur.

Bedankt aan alle medewerkers, aan alle 
verkooppunten en uiteraard ook aan U, 

onze klant.

Quinten Vanstallen

Apartado de correos nr.2  

50710 Maella Spanje 

Info@madella.be - (+32) 499/765.772 

NIE: Y7024927-M
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