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Agricultura Regenerativa 
i certificada ecològica.

A Son Felip & Algaiarens apliquem tècniques com el 
Keyline, la pastura regenerativa i la gestió orgànica 
del sòl i els cultius.

Produïm aliments tradicionals de Menorca, 
certificats ecològics i de gran valor nutricional: blat 
ancestral xeixa, oli d'oliva, ametlles, mel, melons, 
cria de vedella vermella de Menorca, porcs, ous i 
pollastres.



OLIS DE MENORCA
Oli d’oliva verge-extra ecològic

Tenim cura de l'oliva durant la seva recol·lecció en les 
primeres hores del dia amb temperatures més baixes i l'oli 

s'elabora dins de les hores següents al nostre molí de la 
finca.

Per a l'elaboració dels olis d'oliva de collita primerenca 
necessitem més quilos d'oliva que per als olis d'oliva verge 
elaborats amb olives més madures, per això els nostres olis 

tenen majors notes fresques i herbàcies.



SON FELIP
Oli d’oliva verge-extra 

ecològic

Cupatge de la finca d’olives de varietat Arbequina, Koroneiki, 
Picual i Empeltre.

La dolçor de l’Arbequina i l’Empeltre, la fruitor de la 
Koroneiki i el picant de la Picual crean un sabor i aromas 

únics.

L’agricultura regenerativa i orgànica ens ajudant a crear un 
oli amb un alt poder antioxidant.

Formats: Ampolla de 0,5L i ampolla Magnum 1,5L



S’OLIVARET
Oli d’oliva verge-extra 

Mono varietal d'oliva Arbequina.

L'arbequina és fruit petit, ters i de maduració lenta i tardana.

Dens i corpulent, el nostre oli d'arbequines verdes es 
distingeix pel seu to de fruitat dolç.

En boca presenta lleugers tons amargs i picants.

Formats: Ampolla de 0,25L i 0,5L.



MEL ALGAIARENS
MEL D’ENCOLVA

La nostra mel d’enclova es l’endolçant més saludable.

L’enclova es una planta típicament menorquina, perenne, 
que té una arrel profunda i ens ajuda a fixar carboni i aportar 

nutrients al sòl.

El néctar de la seva flor vermellosa serveix de nutrient per 
les abelles, que més endavant creen una mel pura i molt 

nutritiva.

Formats: 120gr, 250gr, 400gr.
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