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البريثال العالمة التجارية التي وضعت فيها ميلسو كامل خبرتها.

EL BREZAL, the brand in wich Mielso has focussed all its four 
generation´s experience and knowledge of beekeeping.

1 2



EL BREZAL is the leading Spanish brand offering to the consumer the best and wider selection of 
honey varieties. It is packed by Mielso, S.A. a family company founded in 1910 and currently 
managed by the 4th generation. El Brezal is the result of many years’ experience. At the beginning 
the brand included only some honeys but along the past years and according to customer’s needs, 
the brand has been including new sizes and honeys. Nowadays El Brezal portfolio goes from the 
Single-Flower or Mono-floral and Wildflower Honey (the last also knew as “Polyflora” or “Natural 
Honey”) to the Wellness Line that includes the Spanish Bee Pollen and other products made with 
honey. 

Each product, honey or pollen, has different properties, such as  taste, smell, aroma, etc., each 
one according to their botanical origin. All products are guaranteed by Mielso, S.A. through 
Quality Certifications such as IFS (International Food Standards), Halal and Organic. El Brezal is a 
global brand, being present in many foreign markets and ready to be the favorite choice of many 
others.

البريثال مجموعة من عسل البريزال يجمع مجموعة من العسل المنتقى من بين العسل الفريد من نوعه الذي أنتجته
 وجمعته أسر مربي النحل من ذوي الخبرة.

العافية مجموعة جديدة من منتجات طبيعية مصممة لتوفير العافية من خالل غذاء طبيعي وصحي ومغٍذ.

EL BREZAL SELECTED HONEYS EL BREZAL brings together a range of honeys chosen 
from the most unique produced and harvested by experienced beekeepers.

WELLNESS EL BREZAL has developed a new range of natural products designed to provide welfare 
to its customers, through natural, healthy and nutritious food.

FLORESTA Is pure and natural wildflower honey elaborated by the bees. This is a sweet and mild honey, 
which is presented in different formats.

عالم النكهة مع هذه المجموعة الجديدة من منتج البريزال يرغب بتقريب إلى زبائنه نكهات وقوام أهم أنواع العسل في العالم.

A WORLD OF TASTE With this new product range EL BREZAL wants to bring its customers the flavors
and textures of the world’s most popular honeys.

EL BREZAL ORGANIC Organic products harvested in Spain by Beekeepers Certified by the
Organic Agriculture Committee, in hives located in natural and free from contamination areas.

البريزال العضوي منتجات بيئية جمعها في إسبانيا مربو نحل معتمدون من قبل لجنة الزراعة البيئية، في خاليا تقع في 
مناطق طبيعية وخالية من التلوث.

فلوريستا عسل خالص طبيعي مستحضر من النحل، حلو وخفيف، يأتي على أشكال مختلفة.

SELECTED HONEYS

SPECIAL LIMITED SELECTION EL BREZAL has chosen 3 very special varieties of honey from Spain to 
create this selection of honeys of limited production: heather honey and lemon & mandarin blossom 
honeys, very Mediterranean and typical from the region of Valencia.

مجموعة مميزة محدودة انتقى البريزال 3 أصناف مميزة جداً من العسل في إسبانيا لصنع هذه المجموعة من العسل 
ذالخلنج وعسل البحر األبيض المتوسط التقليديين من إقليم بلنسية وعسل الليمون واليوسفي.

SPECIAL LIMITED SELECTION
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البريزال هي العالمة التجارية اإلسبانية الرائدة التي تقدم للمستهلك أفضل وأشمل مجموعة من أصناف العسل. معبأة
من قبل شركة ميلسو ، اس. أي. وهي شركة عائلية تأسست عام 1910 ويديرها حاليًا الجيل الرابع. البريزال هي نتيجة

سنوات عديدة من الخبرة. في البداية، تضمنت العالمة التجارية بعض أنواع العسل فقط ولكن على مدار السنوات الماضي ة
ووفقًا الحتياجات العمالء ، بدأت العالمة بإضافة أحجاًما من العبوات وأنواعاً جديدةً من العسل. في الوقت الحاضر ، تعرف

مجموعة منتجات عالمة البريزال من عسل احادي الزهرة وعسل االزهار المعروف أيضا بالعسل الطبيعي حتى مجموعة
العافية والترفيه التي تحتوي على حبوب لقاح النحل االسبانية وغيرها من المنتجات المصنوعة من العسل. كل منتج ، سواًء

عسل ام حبوب لقاح النحل ، لديه خصائص مختلفة، مثل الطعم والرائحة والنكهة وما إلى ذلك ، كل منتج حسب أصله النباتي.
معايير األغذية الدولية( وشهادات ( IFS جميع المنتجات مضمونة من قبل شركة ميلسو ، اس. أي. من خالل شهادات الجودة مثل

الحالل والعضوية )اورجانيك(. البريزال هي عالمة تجارية عالمية ، موجودة في العديد من األسواق الخارجية وجاهزة لتكون
الخيار المفضل لدى آخرين كثر .



Black Forest honey

DIRECTLY FROM THE
SPANISH FOREST 

بلوط الفلين والبلوط والسنديان هي أشجار البحر األبيض المتوسط من نفس جنس )البلوط( والفصيلة )الزانيّة( 
الموجودة في جميع أنحاء إسبانيا. من عنبري اللون إلى عنبري داكن. عطر زهور، مع مركب متخمر خفيف 
وتقليدي )من حبوب محّمصة(، قوي. ذو مذاق حلو مع درجات مالحة خفيفة. غني بالمواد المضادة لألكسدة 

والمعادن.

يفقد  ال  حتى  الطهي  نهاية  وعند  الكمية  على  الحرص  مع  باللحوم،  جيداً  يمزج  الداكن،  العسل  أنواع  كسائر 
نكهاته. كذلك يمزج بالمكسرات.

مباشرةً من الغابات اإلسبانية

Cork, holm-oak and oak trees are all of the same genus (Quercus), and family 
(Fagaceae) and are found throughout Spain. Amber to dark amber in colour. 
Floral aroma with a notable and characteristic malt component (toasted cereal). 
Intense and moderately persistent. Sweet to the taste with slightly bitter notes. 
Rich in antioxidants and minerals. 

As with most dark honeys, it combines well with meats, in moderate quantity 
and added towards the end of the cooking period to preserve its aromas. Also 
combines well with nuts.

/ SELECTED HONEYSالبريزال مجموعة من عسل البريزال البريزال مجموعة من عسل البريزال / SELECTED HONEYS5 6



Rosemary honey

It comes from Mediterranean coastline, Castilla-La Mancha, Castilla-Leon and Andalusia.Very light color, almost white when 
crystallized. Delicate, floral aroma that is not very intense and is of variable persistence, sometimes with clear, fruity notes. 
Sweet to the taste, sometimes with slightly acidic notes. A delicate honey suited to accompany infusions, soft drinks, yoghurts, 
fromage frais, fruit, fish and meats.

للغاية، أبيض تقريباً عندما يتبلور. عطر زهور رقيق، قوي قليالً واستمرارية متغيرة،  يأتي من ساحل البحر األبيض المتوسط والهضبة الوسطى واألندلس. ذو لون فاتح 
 أحياناً بدرجات فاتحة من الفواكه. مذاق حلو وأحياناً بدرجات حمضية خفيفة. عسل رقيق مناسب لمرافقة نقيع الشاي والمشروبات الباردة واللبن الزبادي واألجبان الطازجة

 .والفاكهة واألسماك واللحوم

Orange-blossom honey

It comes from Spanish Levant and Andalusia. Very clear amber colour with yellow and straw coloured hues. Its floral aroma has 
an intense and persistent citric component, it is sweet with a notable acidic component that tempers its sweetness making it light 
and pleasant. Combines very well with mild infusions, fromage frais, pastries, ice creams, and poultry and with fruits such as 
oranges, strawberries and raspberries.

يأتي من ليفانتي اإلسباني واألندلس. عنبري اللون فاتح جداً بدرجات لون أصفر وتبني. لدى عطر الزهور الخاص به مركب حمضي قوي ومستمر، حلو مع مركب حمضي 
ملحوظ يضفي صبغة على حالوته. حلو وخفيف. يمزج جيداً بنقيع شاي خفيف وأجبان طازجة ومعجنات ومثلجات ولحوم طيور وبفواكه مثل البرتقال والفراولة وثمر العليق.

/ SELECTED HONEYSالبريزال مجموعة من عسل البريزال البريزال مجموعة من عسل البريزال / SELECTED HONEYS7 8



Thyme honey

Thyme grows in the central mountains of Spain. Clear amber colour with a strong 
and persistent floral aroma. Sweet to the taste with clear acidic, and sometimes 
salty, notes. It can also be used to stimulate digestion. This honey is good with 
strong infusions, cured cheese, braised and roasted meats.

إيبيريكو. من  الغالب في سلسلة جبال سيستيما  البلوط في  يشكل الزعتر جزء من األراضي الجافة من أشجار 
عنبري اللون فاتح إلى عنبري وعطر زهور قوي ومستمر. مذاقه حلو مع درجات حمضية خفيفة. قد يكون له 
اللحوم  اللحوم وشوي  المجففة وطبيخ  القوي واألجبان  الشاي  نقيع  لذيذ مع  العسل  مالحة خفيفة. وهذا  درجات 

بالفرن.

Wildflower honey

It comes from the whole Iberian Peninsula and in particular from the low areas of 
the plateau. Its colour can vary between clear to dark amber. It has an intense 
and floral aroma. Usually used on, facial masks and hair tonics, also used as a 
sweetener in a wide range of products, infusions, soft drinks, fruit juices and for 
breakfasts, dairy products, ice creams, fish and meats.

قادم من أنحاء شبه الجزيرة، وخاصة من المناطق المنخفضة في الهضبة.. قد يختلف لونه من عنبري فاتح إلى 
والشعر(.  الوجه  وأقنعة  )كريمات  التجميل  العسل عادة ألغراض  هذا  ويستخدم  قوي.  ذو عطر زهور  داكن. 
كما يستخدم في مجموعة واسعة من إمكانيات التحلية في نقيع الشاي والمشروبات الباردة والعصائر ووجبات 

الفطور والوجبات الخفيفة ومنتجات األلبان واآليس كريم واألسماك واللحوم.

/ SELECTED HONEYSالبريزال مجموعة من عسل البريزال البريزال مجموعة من عسل البريزال / SELECTED HONEYS

المكون المثالي لصنع
الكعك والحلويات

THE PERFECT
INGREDIENT FOR CAKES

AND DESERTS
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Eucalyptus honey

Black Eucaliptus (Eucalyptus camaldulensis) comes from Andalusia and Extremadura and White 
Eucaliptus (Eucalyptus globulus) from the Cantabrian Coast. Clear amber color, floral aroma with 
marked, very intense and very persistent moist wood component. Sweet to the taste with slightly aci-
dic and salty notes. Combines well with fish and with white meats as well as with salads and some 
flavorsome fruits such as peaches.

اللون  )الكينا كرية( من ساحل سانتندر. عنبري  يأتي من األندلس وإكستريمادورا واألوكالبتوس األبيض  )الكافور(  األوكالبتوس األسود 
جيداً  يمزج  خفيفة.  وملحية  حمضية  درجات  مع  حلو  مذاق  ومستمر.  جداً  قوي  المبلل،  الخشب  من  قوي  مركب  مع  زهور  عطر  فاتح، 

باألسماك واللحوم الخفيفة كذلك بالسلطات وبعض الفواكه مثل الخوخ.

Mountain honey

Mediterranean mountains are covered with cork, holm oak and oak trees and in the clearings by 
scrubland, broom, heather and labiates such as rosemary and thyme. Amber to dark amber in co-
lour. A floral aroma dominates. Its sweet flavor is tempered by some salty notes. Like all dark honeys 
it combines well with meats in moderate quantity and added towards the end of the cooking period, 
as well as with nuts.

يتكون جبل البحر األبيض المتوسط من غابات بلوط الفلين والبلوط والسنديان وفي الجرود بوسط غابات الرتم والخلنج والشفويات )إكليل 
الجبل، الزعتر.....(. من عنبري اللون إلى عنبري داكن. عطر زهور غالب ومذاق حلو، ولكن مع صبغة بدرجات مالحة. كسائر أنواع 

العسل الداكن، يمزج جيداً باللحوم والمكسرات.

البريزال مجموعة من عسل البريزال / SELECTED HONEYSالبريزال مجموعة من عسل البريزالSELECTED HONEYS /11 12



Gift Pack

EL BREZAL launches the new Gift Pack “Spanish Tastes”. The pack contains 3 
units of 250 g. containing each one a variety of Spanish honey from those 
included into the Selection of Spanish Honeys by EL BREZAL.

علبة هدية

يقدم البريثال علبته الجديدة هدية “نكهات إسبانية”. تحتوي العلبة على 3 برطمانات سعة 250 غ مع 3 
أصناف من العسل اإلسباني، من بينها تلك التي تشكل مجموعة عسل إسبانيا البريثال

Lemon honey

This typically Mediterranean honey it´s collected in the area of the Spanish Le-
vante and is produced by the bees with the nectar of the flowers of Lemon tree.
The color it is very clear amber. Its aroma is tenuous and floral. The taste is sweet 
with sometimes clear acidic notes.

تقليدياً من منطقة البحر األبيض المتوسط، يتم جمع هذا العسل في منطقة ليفانتي اإلسبانية ومستحضر من 
النحل من رحيق أزهار أشجار الليمون. عنبري اللون فاتح جداً، أصفر تقريباً. ذو عطر خفيف ومن األزهار، 

مع درجات حمضية ملحوظة. مذاقه حلو مع درجات حمضية.

عسل الليمون

البريزال مجموعة من عسل البريزال / Special Limited Selection مجموعة مميزة محدودةSELECTED HONEYS /13 14
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Honey with green propolis

Green Propolis is a substance made by a certain kind of bees in Brazil from the 
resins they collect from the buds of the plant “Baccharis dracunfulifolia”, they 
combine with wax and enzymes produced by them.  Bees use propolis to pro-
tect and seal the walls of the hive as well as to sterilize it, given its antimicrobial 
and antibacterial properties. Green propolis contains flavonoids, typically pino-
cembrim and rutinose. Honey with green propolis is 100% natural. Traditionally 
been attributed antimicrobial, anti-inflammatory properties. Contains phenolic 
acids, typically Artepellin C, which have been the subject of many studies on 
account of their bioactive properties. The honey gives this product its notable 
sweetness and its own energizing properties.

البروبوزيل األخضر خالصة مستحضرة من قبل نوع من النحل في البرازيل، ابتداء من الراتنجات التي تم 
 ،”Baccharis Dracunculifolia“ جمعها أساساً من براعم نبات

الخلية  جدران  وختم  لحماية  البروبوزيل  النحل  ويستخدم  منه.  المتولدة  واإلنزيمات  الشمع  مع  تخلط  والتي 
ويحتوي  للجراثيم.  والمضادة  للميكروبات  المضادة  لخصائصه  نظراً  داخلها،  في  النظافة  على  وللحفاظ 

البروبوزيل األخضر على فالفونويدات، منها األكثر تمثيالً بنوسمبرين والروتين.

وعسل البروبوزيل األخضر هو مكمل غذائي استثنائي %100 طبيعي. تنسب إليه تقليدياً الخصائص المضادة 
للميكروبات، المضادة لاللتهابات. ويحتوي على أحماض فينولية، منها األكثر تمثيالً هي ارتبيلين  C، موضوع 
في  العالية  قدرته  المنتج  هذا  من  العسل  ويوفر  البيولوجية.  النشطة  الخصائص  إلثبات  الدراسات  من  العديد 

التحلية وخصائصه في الطاقة.

عسل نحل مع البروبوليس األخضر
Honey with royal jelly

Royal Jelly is a 100% natural substance that is secreted by the worker bees and 
used as food for the queen bee throughout her life. It accounts for the different 
development of the queen bee in comparison with the other bees in the hive. 
Because of its composition it is a powerful dietary supplement traditionally used to 
improve mental and physical performance.
 
Royal jelly is rich in, Carbohydrates (sugars amongst others), Proteins (royalisin, 
apisimin, apidaecin, abaecin, hymenoptaecin and apalbumin amongst others), 
Amino acids, Fats, Minerals (potassium, magnesium, calcium, iron phosphorus, 
manganeso, silicon, etc..) and Vitamins (a high proportion of B5 but also B1, B2, 
B6, B8, B9, C and PP). The honey gives this product its notable sweetness (royal 
jelly on its own is acidic and bitter) and its flavour. This honey comes from Spain.

غذاء ملكات النحل هو خالصة طبيعية %100، يفرزها النحل العامل وتتغذى عليها ملكة النحل طوال حياتها 
كلها، وبدوره فهو سبب التطور الهام في ملكات النحل مقارنة ببقية النحل في الخلية. الهالم الملكي، من حيث 

تكوينه، هو مكمل غذائي قوي يستخدم تقليدياً لزيادة األداء البدني والعقلي.

 8( األمينية  واألحماض  والبروتينات  وغيرها(  )سكريات  بالكربوهيدرات  غني  هو  النحل  ملكات  غذاء 
)بوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم وحديد وفوسفور ومنغنيز وسيليكون وغيرها...(  والمعادن  والدهون  أساسية( 
C وPP( ويوفر العسل من هذا  B9 و  B8 و  B6 و  B2 و  B1 و  والفيتامينات )B5 بنسبة عالية، بل أيضاً 

المنتج قدرته العالية في التحلية )غذاء 
ملكات النحل هو حامض ومر( ومذاقه وخصائصه في الطاقة.

WELLNESS / العافية العافية / WELLNESS

ما تستحقه من النحل
للتمتع بحياة صحية

THE BEST FROM THE
BEE TO ENJOY 
 HEALTHY LIFE
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Honey with ginseng

Ginseng is a plant that has its origins in Asia, the root of which has been used for medical purposes for centuries, especially 
in China. The active ingredients of ginseng are known s ginsenosides and they are found in the root. Honey with Ginseng it´s 
a marvelous nutritional compliment a natural stimulant that can be used to complement a balanced diet, to combat stress, to 
improve mental and physical performance and to improve concentration. The honey gives this product its notable sweetness and 
its own energizing properties. This honey comes from Spain.

الجنسنج نبات أصلي في آسيا تستخدم جذوره لألغراض الطبية منذ قرون وخاصة في الصين. وعناصر الجنسنج النشطة هي جينسنوسيدي موجودة في الجذور.

وعسل الجنسنج هو مكمل غذائي خيالي %100 طبيعي، قد يكون بمثابة مكمل لنظام غذائي متوازن لمقاومة التوتر وتحسين قدرة التركيز. ويوفر العسل من هذا المنتج قدرته 
العالية في التحلية وخصائصه في الطاقة.

Honey with Lemon Juice 

A Healthy New Product by El Brezal.

صحي جديد من البريزال

 
1. جيد للحد من الدهون في منطقة البطن ويحارب البدانة.الليمون منخفض في السعرات الحرارية             مرتفعة من 
مضادات األكسدة، الليمون يساعد على تكسير الخاليا الدهنية، وفي نفس الوقت، فإن العسل                 من الدهون،    

هناف  يمد الجسم بالطاقة لتحسين األداء البدني            سهلة الهضم.

البكتيريا  ان يحارب  العسل             التنفسي. وعصيرالليمون مع  الجهاز  للعديد من مشاكل  المنتج مفيد جداً  2. هذا 
التنفسي  البرد والربو والتهاب الحلق والعديد من مشاكل الجهاز  التي تسبب اإلنفلونزا ونزالت  الدقيقة  الحية  والكائنات 

األخرى. وهذان المكونان      يشكالن شراب رائع لتهدئة كل هذه المضايقات.

3. لعالج نزالت البرد والسعال.

4. يطهر وينقي الجهاز التنفسي. الليمون والعسل يعدان وسيلة جيدة لتنظيم األس الهيدروجيني بالجسم
والتخلص من الحموضة والحصول على المكونات الغذائية الهامة مثل فيتامين ج، والريبوفالبين وفيتامين ب. هذاالمركب 

هو        جيد لتنقية الدم والكبد، وكذلك لمعالجة اضطرابات المعدة كاالرتجاع الحامضي والقرحة.

5. كعالج للجروح ولسعات الحشرات

1. Good to reduce the abdominal fat and fights the obesity.Lemons are low in calories and high in antioxidants; 
the lemon helps breaking down the fat cells. Meanwhile the honey, being fat free, gives to the body the energy to 
improve physical performance and its sugar is easily digestible.

2. This product is very useful against different respiratory problems.The lemon juice and honey can fight the bacte-
ria and microorganisms which cause flu, colds, asthma, sore throats and many other 
respiratory problems. These two ingredients are an excellent syrup to soothe these annoyances.
 
3. To treat colds and flus.
 
4. To purify the digestive tract.Lemon and honey are a good remedy to regulate the pH of the body, remove the 
acidity and receive important nutrients such as vitamin C, riboflavin and vitamin B. This combination is also good to 
purify the blood and liver, in addition to treating stomach disorders such as acid reflux and ulcers.
 
5. Treatment of wounds and insect bites
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Organic wildflower honey

Elaborated by bees and harvested in Spain by beekeepers certified by 
Organic Agriculture Committee, in hives located in natural areas and then free from 
contamination. Unlike the honey produced in areas agribusiness, this organic honey it is 
absolutely natural and free of chemical residues and antibiotics. Organic Honey it is really 
a healthy, nutritious and pure natural Wildflower Honey. 

The colour may range from light to dark amber. Floral aroma with characteristic notes from 
most important blooms included on and variable taste according to floral predominance.
The wide range of possibilities of sweetening: drinks of all types (infusions, cordials, 
juices), meats, breakfasts, ice-cream, dairy products, fish, desserts, etc.

مستحضر من النحل تم جمعه في إسبانيا من قبل مربي النحل المعتمدين لدى لجنة الزراعة البيئية، في خاليا واقعة في مناطق 
المخلفات  من  خاٍل  العسل  هذا  يكون  الصناعية،  الزراعية  المناطق  في  المنتج  العسل  وبخالف  التلوث.  من  وخالية  طبيعية 

الكيميائية والمضادات الحيوية. وهو عسل صحي ومغذي %100 خالص طبيعي.

قد يتراوح لونه من عنبري فاتح إلى عنبري داكن. وعطر أزهار، مع درجات مميزة من اإلزهارات األهم التي تدخل في 
تشكيله ومذاق متغير تبعاً لألزهار السائدة. يمكن مزجه مع كافة أنواع المشروبات )نقيع شاي، مشروبات باردة، عصائر( 

واللحوم ووجبات الفطور والوجبات الخفيفة واآليس كريم ومنتجات األلبان واألسماك والحلويات وغيرها.

/ أورجانيك

Beepollen

Bees collect pollen from the flowers and by mixing it with saliva and nectar they form 
small balls which they take to the hive since it is the only source of proteins. EL BREZAL 
pollen is collected entirely in Spain which, thanks to its rich flora, is internationally 
recognized as a pollen producer of the highest quality. Beepollen it is an excellent food 
supplement 100% natural, rich in, Carbohydrates, Proteins, Free amino acids, Facts, 
Minerals (iron, zinc, phosphorus, potassium and sodium), Vitamins (mainly of type B 
but also of types E and C), polyphenols and flavonoids. To be consumed dissolved in 
water, juice or milk  sweetened with honey and  as  Topping in yoghurt or salads. The 
recommended daily portion it´s one teaspoon.

يجمع النحل حبوب لقاح الزهور ويمزجها بلعابه ورحيق الزهور ويجعلها كرات صغيرة تحمل إلى الخلية، ألنها مصدره 
الوحيد من البروتينات. يتم جمع حبوب اللقاح 

البروبوزيل بالكامل في إسبانيا، والذي بفضل حياتها النباتية الغنية يكون منتج حبوب اللقاح ذو جودة عالية معترف بها 
دولياً. أصفر اللون في الغالب مع وجود اختالفات في

التربة. مذاق حلو  النباتي. عطر زهور وتبن، مع درجات من  اللون، ضارب للحمرة، بنفسجي، برتقالي، تبعاً لألصل   
ومر قليالً.

وحبوب اللقاح هي مكمل غذائي ممتاز %100 طبيعي. فهو غذاء غني بالكربوهيدرات والبروتينات واألحماض األمينية 
 E ًبل أيضا ،B الحرة والدهون والمعادن )حديد وزنك وفوسفور وبوتاسيوم وصوديوم( والفيتامينات )بشكل رئيسي نوع
و C( والبوليفينوالت والفالفونويدات. قم بإذابة ملعقة كبيرة من العسل في الماء أو العصائر أو الحليب، أو مثل “زينة” 

على اللبن الزبادي أو السلطات. مقدار االستهالك المعتاد هو 1 ملعقة حلوى يومياً.
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Acacia honey

The Robinia pseudoacacia (Acacia) grows mainly in Central Europe and belongs to the family of the Fabaceae or Leguminosae. 
Extremely clear, transparent, pale lemon yellow colour. It has a delicate floral aroma that is not very persistent, with floury notes. 
It is sweet, very smooth  and rounded. 

Perfect with yoghurts, fromage frais and aromatic infusions such as camomile, pennyroyal and mint. Used in pastry-making as a 
complement to add a delicate touch, or as a substitute for sugar.

El Brezal Acacia honey with honeycomb contains a chunk of real honeycomb in clear Acacia honey and is made by bees 
feeding from the nectar of the Robinia Pseudoacacia tree, commonly known as black locust. With a light color, it is delicate and 
fruity, with a typical waxy flavor and vanilla back notes. 

تنمو روبينيا أكاسيا الكاذبة )أكاسيا( أساساً في أوروبا الوسطى وتنتمي إلى فصيلة البقولية أو القرنية. فاتح للغاية، أصفر ليموني اللون شاحب وشفاف. عطره عطر األزهار، 
رقيق، غير مستمر كثيراً وبدرجات خفيفة من الدقيق. مذاقه حلو وخفيف جداً ومستدير.

مثالي مع اللبن الزبادي واألجبان الطازجة ونقيع الشاي العطري مثل البابونج أو الغبيرة أو النعناع. ويستخدم في الحلويات باعتباره مكمالً يضفي لمسة رقيقة أو يحل محل
 السكر.

يحتوي عسل األكاسيا البريزال مع قرص العسل )الخلية( ، على قطعة من قرص العسل الحقيقي في عسل األكاسيا
الصاف ي ويتم انتاجه من قبل النحل الذي يتغذى من رحيق شجرة زهرة العنقود السنطية، المعروفة باسم الجراد األسود .

ذو لون فاتح، هو رقيق وفاكهي الطعم، مع نكهة شمعية نموذجية ومع مذاق الفانيليا النهاية.

عالم الذوق  /   / عالم الذوق

Acacia honey with honeycomb

عسل االكاسيا بالشمع الطبيعي
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Floresta

FLORESTA IS PURE AND NATURAL WILDFLOWER HONEY
This is a sweet and mild honey, elaborated by the bees, which is presented in different formats.

To the traditional glass jars in 1000 and 500g, we have incorporate new formats, much more efficient 
and comfortable for home use like the 500 g. glass dispenser or the 250g., 350 g. and 500 g. plastic 
squeezers.

Floresta

فلوريستا

فلوريستا هو عسل صافي وطبيعي مستحضر من األزهار البريه، انه عسل حلو وخفيف ويقدم بعدت أشكال وأوزان. 

بالنسبة للبرطمانات الزجاجية التقليدية سعة 1000 غ و 500 غ تضم عبوات جديدة أكثر عملية ومريحة لالستعمال المنزلي مثل الموزع الزجاجي 
500 غ، كذلك العبوات البالستيكية المقاومة للتقطير سعة 250  و 350  و 500 غ.
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Orange-blossom honey Rosemary honey Eucalyptus honey Thyme honey

Wildflower honey Mountain honey Black forest honey Gift pack “Spanish tastes”

Honey with royal jelly

Beepollen

Honey with ginseng Honey with green propolis

- 250g / 500g, Hexagonal glass jar  
- 350g Plastic Squeezer

- 250g / 500g, Hexagonal glass jar  
- 350g Plastic Squeezer
- 500g Glass dispenser 

- 250g / 500g, Hexagonal glass jar  
- 350g Plastic Squeezer

- 250g / 500g, Hexagonal glass jar  
- 350g Plastic Squeezer

- 250g / 500g, Hexagonal glass jar  
- 350g Plastic Squeezer

 - 350g Plastic Squeezer

- 250g Hexagonal glass jar  
- 350g Plastic Squeezer

- 250g / 500g, Hexagonal glass jar  
- 350g Plastic Squeezer

- 250g / 500g, Hexagonal glass jar  
- 350g Plastic Squeezer

- 250g / 500g, Hexagonal glass jar  
- 350g Plastic Squeezer

The pack consists of  3 jars of 250 g. 
and a wooden honey spoon, containing 
each one a variety of Spanish honey

- 235g / 110g Hexagonal glass jar
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 األحجام
FORMATS

- عبوة بالستيكية مقاومة للتقطير سعة 350 غ
- برطمان زجاجي سعة 250 غ / 500 غ

- عبوة بالستيكية مقاومة للتقطير سعة 350 غ
- برطمان زجاجي سعة 250 غ / 500 غ

- عبوة بالستيكية مقاومة للتقطير سعة 350 غ
- برطمان زجاجي سعة 250 غ / 500 غ

- عبوة بالستيكية مقاومة للتقطير سعة 350 غ
- برطمان زجاجي سعة 250 غ / 500 غ

- عبوة بالستيكية مقاومة للتقطير سعة 350 غ
- برطمان زجاجي سعة 250 غ / 500 غ - موزع 
زجاجي سعة 500 غ

- عبوة بالستيكية مقاومة للتقطير سعة 350 غ
- برطمان زجاجي سعة 250 غ / 500 غ

- عبوة بالستيكية مقاومة للتقطير سعة 350 غ
- برطمان زجاجي سعة 250 غ / 500 غ

- عبوة بالستيكية مقاومة للتقطير سعة 350 غ
- برطمان زجاجي سعة 250 غ / 500 غ

- عبوة بالستيكية مقاومة للتقطير سعة 350 غ
- برطمان زجاجي سعة 250 غ / 500 غ

تحتوي العلبة على 3 برطمانات سعة 250 غ
وتضم أيضاً هدية،
ملعقة خشبية.

- عبوة بالستيكية مقاومة للتقطير سعة 350 غ

- عبوة بالستيكية مقاومة للتقطير سعة 350 غ
- برطمان زجاجي سعة 250 غ

- برطمان زجاجي سعة 110 غ / 235 غ 

Organic wildflower honey

Acacia honey Acacia honey with honeycomb

Lemon honey

Floresta

- 500 g Hexagonal glass jar

- 500 g Hexagonal glass jar

- 500 g Hexagonal glass jar

- 250g / 500g Hexagonal glass jar 
- 350g Plastic Squeezer

- 1000g / 500g  Glass jars
- 500g Glass dispenser 
- 250g / 350g / 500g Plastic squeezers.
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     األحجام
FORMATS

Gift Pack / علبة هدية

- عبوة بالستيكية مقاومة للتقطير سعة 350 غ
- برطمان زجاجي سعة 250 غ / 500 غ

- برطمان زجاجي سعة 500 غ

- برطمان زجاجي سعة 500 غ

- برطمان زجاجي سعة 500 غ

- برطمان زجاجي سعة 1000 غ / 500 غ
- موزع زجاجي سعة 500 غ
- عبوة مقاومة للتقطير سعة 250 / 350 / 500 غ
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علبة هدية

عسل نحل مع البروبوليس األخضر

أورجانيك

فلوريستا
Honey with Lemon Juice 

عسل الليمون

عسل االكاسيا بالشمع الطبيعي
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