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Milo jest polską firmą rodzinną stworzoną przez entuzjastów 

zdrowej żywności i aktywnego trybu życia. Mamy szczęście pracować 

w miłej atmosferze w pięknym otoczeniu lasów i stawów spokojnej 

Doliny Baryczy. To właśnie tu stawialiśmy pierwsze kroki wykorzystując 

tradycyjną i ekologiczną metodę tłoczenia oleju w niskiej 

temperaturze. Gdy nauczyliśmy się jak pozyskiwać najwyższej jakości 

olej ze starannie wyselekcjonowanych nasion, chcieliśmy dać Wam 

jeszcze więcej naturalnych produktów. Dzięki wspólnym dążeniom, 

Milo ma w swojej ofercie również naturalne mąki z nasion roślin 

oleistych, pestki, bakalie, nasiona i owoce liofilizowane. 

Nasza marka jest odpowiedzią na żywność modyfikowaną i silnie 

przetworzoną, która pojawiła się na rynku spożywczym. 

Jakość i świeżość oferowanych przez nas produktów została doceniona 

przez szerokie grono klientów. Dziś do wspólnej przygody zapraszamy 

również Ciebie. Pragniemy byś się przekonał jak zdrowa i wartościowa 

może być żywność którą kupujesz. 



Olej lniany
	 Wyróżnia	się	zachowaniem	jednej	z najlepszych	proporcji	

układu	kwasów	z rodziny	omega-6	do	omega-3	dla	osób	
zamieszkujących	środkową	Europę.	Mają	one	istotne	
znaczenie,	jako	czynnik	regulujący	pracę	układu	sercowo-
naczyniowego	oraz	poziomu	cholesterolu.	Olej	lniany	jest	
podstawą	popularnej	diety	dr	Budwig.	Proponujemy	doda-
wać	olej	do	twarogu,	koktajlów	warzywnych,	oraz	jako	
okrasa	dań	ciepłych,	m.in.	pierogów,	kaszy,	ziemniaków.	

Olej z ostropestu
	 To	bogate	źródło	wielonienasyconych	kwasów	tłusz-

czowych	oraz	sylimaryny,	która	działa	ochronnie	na	
wątrobę	i detoksykująco	na	cały	organizm.	Ma	delikatny	
orzechowo-maślany	smak,	idealny	dodatek	do	wszystkich	
sałatek	i gotowanych	jajek.

Olej z orzecha włoskiego
	 Posiada	wyraźny	orzechowy	zapach	z nutą	karmelu	

i jasny	słomkowy	kolor.	Dania	z tym	olejem	wyróżniają	
kuchnie	francuską	i włoską.	Jedna	łyżka	oleju	pokrywa	
połowę	dziennego	zapotrzebowania	na	kwasy	omega-3.	
Doskonale	pasuje	nie	tylko	do	makaronów,	sałatek	z serem	
camembert	czy	bagietek	z prosciutto	i rukolą,	ale	też	jako	
dodatek	do	ciast,	naleśników	i słodkich	tostów.

Olej kokosowy
	 Jest	cennym	źródłem	kwasu	laurynowego,	który	ma	

działania	przeciwbakteryjne	i przeciwwirusowe.	60%	
kwasów	nasyconych	oleju	kokosowego	to	trójglicerydy	
średniołańcuchowe-	MCT,	są	one	szybciej	przyswajane	
przez	organizm,	spalane	i co	za	tym	idzie	olej	kokosowy	
szybciej	zaspokaja	głód.	Jako	jedyny	wśród	olei	zimno-
tłoczonych	może	być	używany	do	smażenia,	pieczenia	
i gotowania.	Pasuje	do	dań	orientalnych	i jest	królem	dań	
słodkich	jak:	racuchy,	naleśniki	czy	w zastępstwie	masła	
do	kanapek	z dżemem.	

Olej z orzechów laskowych
	 Jest	on	szczególnie	cennym	źródłem	nienasyconych	

kwasów	tłuszczowych	z rodziny	omega-9,	które	obejmują	
około	80%	jego	składu.	Mają	pozytywny	wpływ	na	pracę	
układu	sercowo-naczyniowego,	gdyż	obniżają	poziom	
trójglicerydów,	cholesterolu	całkowitego	i złego	choleste-
rolu	LDL,	podnosząc	wartość	dobrego	cholesterolu	HDL.	
Wyróżnia	się	nugatowym	smakiem,	wyraźnym	orzecho-
wym	aromatem	i delikatnie	złotą	barwą.		Jego	walory	
smakowe	docenią	również	najmłodsi	w daniach	takich	
jak	naleśniki,	twaróg	na	słodko	czy	desery	czekoladowe.	

Olej z wiesiołka
	 Tłoczony	na	zimno	olej	z wiesiołka	jest	cennym	źródłem	

tokoferoli	oraz	niezbędnych	nienasyconych	kwasów	
tłuszczowych	z rodziny	omega-6	oraz	rzadko	występują-
cego	w roślinach	kwasu	y-linolenowego.	Duża	zawartość	
kwasów	tłuszczowych	wpływa	regulująco	na	gospodarkę	
hormonalną,	co	przekłada	się	na	łagodniejszy	przebieg	
menstruacji	oraz	złagodzenie	objawów	menopauzy.

	 Olej	z wiesiołka	posiada	jasno	słomkową	barwę	oraz	
neutralny	smak	i aromat,	dzięki	czemu	znalazł	szerokie	
zastosowanie	w wielu	potrawach	jak	pasty	twarogowe,	
sałatki	a nawet	tradycyjne	tłuczone	ziemniaki.

Olej konopny
	 Olej	konopny	zawiera	bogactwo	niezbędnych	nienasyco-

nych	kwasów	tłuszczowych,	które	maja	istotny	wpływ	na	
pracę	układu	krążenia	oraz	zwalczanie	stanów	zapalnych.	
Wyróżnia	się	głęboką	zieloną	barwą	oraz	lekko	orzecho-
wym	smakiem,	dzięki	czemu	świetnie	komponuje	się	
z nowoczesną	kuchnią.	Można	używać	go	do	hummusu,	
guacamole,	jako	bazę	do	pesto,	ale	też	jako	dodatek	do	
musli,	koktajlów	owocowych,	czy	chleba.	

OLEJE
 
Wszystkie oferowane przez nas oleje 
tłoczone są tradycyjną metodą na zimno, co 
pozwala na zachowanie cennych składników.

Spożywanie olejów zimnotłoczonych, jest 
szczególnie ważne ze względu na bogactwo 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
które regularnie dostarczane poprawiają 
kondycje całego organizmu. Każdy z olejów 
jest wyjątkowy i posiada cenne składniki 
aktywne. Ich wyjątkowe cechy przekładają 
się na walory smakowe, które pozwalają 
na wykorzystanie olejów zimnotłoczonych 
w różnych daniach, a nawet na ich 
bezpośrednie spożycie. Zachęcamy 
do zapoznania się z krótkim opisem 
właściwości i wypróbowania każdego z nich. 

Olej z czarnuszki
	 Nasz	tradycyjnie	tłoczony	olej	z czarnuszki	zachowu-

je	cenne	wielonienasycone	kwasy	tłuszczowe,	których	
zawartość	sięga	niemal	90%,	fitosterole	oraz	witaminę	E.	
Zawiera	bogactwo	olejków	eterycznych,	które	wspomagają	
łagodzenie	alergii	i astmy.	Posiada	głęboką	bursztynową	
barwę,	intensywny,	wyrazisty	smak	i ziołowy	aromat,	który	
komponuje	się	z sałatkami,	kaszami	czy	sosem	barbecue.	

Olej z pestek dyni 
	 Jego	charakterystyczną	cechą	jest	obecność	skwalenu-	

przeciwutleniacza,	który	ma	korzystne	działanie	na	układ	
moczowo-płciowy.	Olej	ten	jest	bogactwem	nienasyco-
nych	kwasów	tłuszczowych.	Posiada	on	głęboki	zielony	
odcień	oraz	niezwykle	przyjemny	orzechowy	smak,	który	
świetnie	komponuje	się	zarówno	z daniami	wytrawnymi	
jak	i słodkimi.	

Olej ze słonecznika
	 Wyróżnia	się	wysoką	zawartością	kwasów	omega-3	(aż	

70%),	witaminy	E	oraz	steroli	roślinnych,	których	spoży-
wanie	wpływa	korzystnie	na	stan	naczyń	krwionośnych	
i obniżanie	poziomu	cholesterolu.	Jego	złoty	kolor	i deli-
katny	aromat	komponuje	się	z letnimi	sałatkami,	daniami	
z makaronem,	musli	oraz	dipami	i pastami	twarogowymi.

Olej migdałowy
	 Kwasy	omega-9	i omega-6	zawarte	w oleju	mają	istotny	

wpływ	na	metabolizm	cholesterolu,	gospodarkę	lipidów	
i regulacje	ciśnienia	krwi.

	 Olej	migdałowy	posiada	słodki	smak,	delikatną	złotą	barwę	
i neutralny	aromat	pasujący	do	wielu	dań.	Najczęściej	
używany	jest	jako	dodatek	do	serów,	wytrawnych	sałat,	
ale	też	jogurtów,	ciast,	lodów,	gofrów	i naleśników.	

Olej z rokitnika
	 Jest	bogaty	we	flawonoidy	oraz	beta-karoten,	którego	

zawartość	jest	tak	wysoka,	że	nadaje	mu	głęboką	poma-
rańczową	niemal	karminową	barwę.	Substancje	aktywne	
oleju	z rokitnika	wpływają	korzystnie	na	aktywność	układu	
pokarmowego	oraz		przyśpieszają	przemianę	materii.	Jego	
wyraźny	smak	i cytrusowy	aromat	pasuje	do	orzeźwiają-
cych	sałatek,	owoców	morza,	dań	orientalnych,	koktajli	
owocowych	oraz	smoothie.	

Olej z nasion chia
	 Wspomaga	pamięć	i wpływa	na	lepszą	koncentrację.	

Posiada	wysoką	zawartość	nienasyconych	kwasów	tłusz-
czowych	z grupy	omega-3,	które	działają	ochronnie	na	
układ	sercowo-naczyniowy	naszego	organizmu.	Ma	deli-
katny	kolor	i neutralny	smak,	dlatego	świetnie	sprawdzi	
się	w sałatkach,	surówkach,	pastach,	sosach,	ale	też	jako	
dodatek	do	mięs	i serów.

Olej z pestek moreli
	 Naturalnie	tłoczony	zawiera	ponad	90%	nienasyco-

nych	kwasów	tłuszczowych,	w tym	kwasy	z rodziny	
omega-9	i omega-6.	Znany	jest	z obecności	witaminy	
B17-	posiadającej	właściwości	przeciwzapalne	i nadają-
cej	delikatnego	migdałowego	smaku	i marcepanowego	
aromatu.	Doskonale	podkreśla	smak	dań	kuchni	włoskiej	
i śródziemnomorskiej	jak	również	zup,	sosów,	sałatek	
i sera	pleśniowego.	

Olej z nasion pietruszki
	 Jego	charakterystycznym	składnikiem	jest	kwas	petro-

selinowy,	z rodziny	omega-12,	posiadający	właściwości	
detoksykujące	i normalizujące	pracę	układu	pokarmowego.	
Posiada	orzeźwiający	smak	i aromat	natki	pietruszki.	
Świetnie	komponuje	się	z daniami	mięsnymi,	sosami,	
kaszami	i ryżem.	Jest	doskonałą	bazą	do	pesto	i dipów.

Olej z lnianki
	 Charakteryzuje	się	największym	udziałem	kwasów	ome-

ga-3	wśród	olejów	oraz	wysoką	zawartością	witaminy	E,	
która	wpływa	na	pracę	układu	krążenia	i przeciwdziała	
procesom	starzenia.	Olej	z lnianki	dzięki	przyjemnemu	
smakowi	i aromatowi	dobrze	komponuje	się	ze	świeżymi	
warzywami,	sałatkami,	pastami	twarogowymi	i jajecznymi.	
Sprawdza	się	również	jako	dodatek	do	kasz	i ziemniaków.	

Olej z kiełków pszenicy
	 Kiełki	pszenicy	to	skarbnica	witamin	i minerałów.	Olej	

z kiełków	pszenicy	tłoczony	na	zimno	zawiera	pełnię	
cennych	kwasów	tłuszczowych	w tym	niezbędnych	niena-
syconych	kwasów	z rodziny	omega-3	i omega-9.	Wyróżnia	
się	zawartością	witaminy	E-najwyższą	wśród	wszystkich	
olejów.	Olej	z kiełków	pszenicy	posiada	złota	barwę	
i neutralny,	delikatny	smak.	Pasuje	do	sałatek,	surówek,	
sosów	lub	jako	dodatek	do	kanapek	i past	twarogowych	
i warzywnych.

Olej rzepakowy
	 Jest	cennym	źródłem	nienasyconych	kwasów	tłuszczo-

wych	omega-6	i omega-3,	których	proporcje	uznaje	się	za	
najlepsze	wśród	wszystkich	olejów	dla	naszego	regionu.	
Wpływają	one	korzystnie	na	pracę	układu	naczyniowego	
oraz	przeciwdziałają	miażdżycy	naczyń.	Posiada	piękny	
złoty	kolor	i delikatny	ziołowy	aromat.	

	 Świetnie	sprawdza	się,	jako	dodatek	do	pieczywa,	kasz,	
ziemniaków,	serów	i mięs.

Mąka kokosowa
	 Jest	bogata	w naturalny	błonnik	i białko	mając	tym	

samym	niewielką	ilość	cukru,	kalorii	i niski	indeks	gli-
kemiczny.	Ma	intensywny	kokosowy	zapach	i kremową	
barwę.	Jest	idealnym	dodatkiem	do	koktajli	i deserów,	
niezastąpiona	w kuchni	orientalnej.

Mąka z orzecha włoskiego 
	 Aromatyczna	o wyrazistym	smaku	orzecha	włoskie-

go.	Niewielka	ilość	oleju	w mące	sprawia,	że	świetnie	
nadaje	się	do	słodkich	i wytrawnych	wypieków.	Może	
być	spożywana	bez	obróbki	termicznej,	co	czyni	z niej	
doskonały	dodatek	do	napojów,	musli	czy	owoców.

Mąka migdałowa
	 Charakteryzuje	się	delikatnym,	słodkim	smakiem	i kre-

mową	barwą.	Polecana	osobom	będącym	na	diecie	
bezglutenowej	i dbającym	o linie.	Może	być	używana	do	
wypieku	ciast,	chleba,	a także	możemy	nim	zagęszczać	
zupy	i sosy.	Będzie	idealnym	dodatkiem	do	koktajli	
warzywnych	i owocowych.	

Mąka dyniowa
	 Posiada	piękną	zieloną	barwę	i bardzo	wyraźny	smak	

dyni.	Może	stanowić	dodatek	do	deserów,	musli,	sałatek,	
past	oraz	służyć	do	pieczenia	i smażenia.

Mąka z orzecha laskowego
	 Posiada	wyrazisty	smak	i orzechowo-nugatowy	aromat.	

Doskonale	sprawdzi	się	dodana	do	płatków	owsianych,	
musli,	napojów	mlecznych,	deserów	ale	też	jako	składnik	
domowych	słodkich	wypieków	i pieczywa.

Mąka słonecznikowa
	 Słodki	posmak	i piękna	jasna	barwa	sprawiają,	że	ide-

alnie	nadaje	się	do	wypieków	chleba,	ciasteczek,	ciast,	
naleśników	czy	jako	panierka	do	smażonych	filetów.		

Mąka konopna 
	 Delikatny	orzechowy	smak	i zielony	kolor	czynią	ją	

niepowtarzalnym	dodatkiem	w kuchni.	Sprawdza	się	
przy	gotowaniu	i pieczeniu,	a także	jako	dekoracyjna	
posypka	i panierka.

MĄKI

Wszystkie oferowane przez nas mąki są 
bezglutenowe, bogate w minerały i witaminy. 
Charakteryzują się dużą zawartością błonnika 
i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Powstają 
poprzez zmielenie surowca bez obróbki 
termicznej i chemicznej, dzięki czemu posiadają 
wyjątkowe właściwości i smak. Mąki z nasion 
i orzechów sprawdzą się jako dodatek do wielu 
dań. Możemy również używać ich we wszystkich 
klasycznych wypiekach zastępując nimi co piątą 
łyżkę mąki pszennej, dzięki czemu uda nam się 
stworzyć np.: unikalny migdałowy biszkopt.

www.olejemilo.pl

Ostropest ziarno i mielony 
	 To	największy	przyjaciel	wątroby	dzięki	zawartej	w nim	

sylimarynie.	Substancja	ta	chroni	jej	komórki		przed	
działaniem	związków	toksycznych	i pobudza	zdolności	
regeneracyjne.	Stanowi	idealny	dodatek	do	jogurtu,	
owsianki,	sałatki,	koktajli	czy	jako	panierka	do	warzyw.	

Czarnuszka
	 W starożytności	nazywana	lekiem	na	wszystko,	dziś	

znana	z właściwości	przeciwzapalnych	i antyalergicz-
nych.	Czarne	nasiona	mogą	zastąpić	pieprz,	służyć	jako	
przyprawa	do	zup	i sałatek.	Zaleca	się	także	przygoto-
wanie	naparu.

Siemię lniane mielone 
	 Błonnik	zawarty	w siemieniu	wraz	z dużą	ilością	wypi-

janej	wody	łagodzi	dolegliwości	żołądkowo	–jelitowe	
i zapobiega	zaparciom.	Ziarna	można	zalewać	wodą	
i wypijać	po	napęcznieniu,	dodawać	do	owsianek,	
jogurtów,	koktajli	i sałatek.	Świetnie	sprawdzą	się	jako	
składnik	ciast,	babeczek	i pieczywa.

W naszej ofercie znajdą Państwo rów-
nież bogatą gamę bakalii i suszonych 
owoców jak: morela, żurawina, nasiona 
chia, jagody goji i daktyle medjoul.

ŻYWNOŚĆ LIOFILIZOWANA

Nazywana jedzeniem przyszłości, zapewnia 
dostarczenie do organizmu niezbędnych 
witamin i minerałów o każdej porze roku. 
Dzięki metodzie suszenia po zamrożeniu 
z zastosowaniem obniżonego ciśnienia, możemy 
zachować smak i wszystkie właściwości 
sezonowych produktów, takich jak:

– truskawka
– czarna porzeczka
– gruszka
– malina 

ZIARNA I BAKALIE 


