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Caffé Vergnano
A MATTER OF CHOICE



versie 11/2020



Treasure hunting Taste 
since 1968 ...

 

Vinalfood werd opgericht op 1 juli 1968 door Elie Platini. Hij was, tot dan toe, een onafhankelijke vertegenwoordiger voor verschillende 
Italiaanse merken.  Net als zijn vader, Giovanni Platini, was geweest. Giovanni Platini was een Italiaanse immigrant in België, die in 1922  
begon met het introduceren van Italiaanse merken in België. Tot op heden is het bedrijf nog steeds in handen van de familie Platini. De 
huidige directeur, Jean Platini, is de zoon van de oprichter.

De familie Platini heeft nooit zijn banden met Italië verloren. Momenteel vormen Italiaanse producten nog steeds 75% van het 
assortiment. Daarnaast heeft het moederbedrijf zich ook verder toegespitst op Maghreb producten.

Als sinds het prille begin, is de kwaliteit van onze producten van groot belang.  Wij zoeken ze voor u uit en nemen de zware taak van al 
dat proeven voor onze rekening.  Zodat we u enkel de beste Italiaanse producten kunnen voorstellen.
Daar staan we voor!  Als ware schattenjagers van de smaak ... 
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KORTE PASTA

RIGATONI N° 19
20 x 500 g - op aanvraag

FUSILLI N° 29
20 x 500 g - Ref.: del83029

ELICOIDALI N° 21
20 x 500 g - Ref.: del83026

PENNONI N° 30
20 x 500 g - Ref.: del83030

LUMACHE RIGATE N° 39
20 x 500 g - op aanvraag

ORECCHIETTE N° 61
20 x 500 g - Ref.: del83061

PRIMIERA N° 67
20 x 500 g - op aanvraag

MEZZE RIGATONI N° 20
20 x 500 g - op aanvraag

PENNONI RIGATI N° 31
20 x 500 g - Ref.: del83031

GNOCCHI N° 43
20 x 500 g - Ref.: del83043

MISTA N° 277
20 x 500 g - op aanvraag

ACINI DI PEPE N° 69
20 x 500 g - op aanvraag

DITALI N° 28
20 x 500 g - op aanvraag

PENETTE N° 34
20 x 500 g - op aanvraag

CONCHIGLIETTE N° 45
20 x 500 g - op aanvraag

ANELLINI N° 264
20 x 500 g - Ref.: op aanvraag

FILINI N° 86
20 x 500 g - op aanvraag

FARFALLE N° 222
20 x 500 g - Ref.: del83222

PENNE LISCE N° 33
20 x 500 g - op aanvraag

CONCHIGLIE RIGATI N°44
20 x 500 g - Ref.: del83044

TUBETTINI RIGATE N° 257
20 x 500 g - op aanvraag

STELLINE N° 73 
20 x 500 g - op aanvraag

DITALI RIGATI N° 52
20 x 500 g - Ref.: del83052

PENNE ZITA N° 32
20 x 500 g - Ref.: del83032

CONCHIGLINE N° 46
20 x 500 g - op aanvraag

TORTIGLIONI N° 37
20 x 500 g - op aanvraag

RISO N° 66
20 x 500 g - op aanvraag

11 min.

10 min. 10,5 min.

10 min.

9 min.

12 min.

3 min.

10 min.

8 min.

8 min.

8 min.

8 min.

7 min.

7 min.

6 min.

4 min.

3 min.

9 min.

9 min.

8 min.
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10 min.

10 min.

3 min.

6 min.

8 min.

Pasta die diep ademt
Delverde’s pasta fabriek is gelegen aan de voet van het Majella bergmassief, 
ondergedompeld in het Majella National Park in de Centrale Apennijnen van Abruzzo. 
Afgezet tegen dit adembenemende landschap, temidden van kleine verscholen dorpjes 
en graanvelden waar puur bronwater doorloopt, maakt Delverde pasta van de hoogste 
kwaliteit, door alleen de beste harde tarwe te selecteren die vervolgens verfijnt wordt tot 
in de perfectie. De zuiverheid van de lucht bezielt hun producten met de zintuiglijke 
kwaliteiten die de veeleisende klant zoekt in een goed uitgebalanceerde keuze van goede, 
gezonde, natuurlijke voeding.

De kris-
talheldere 
lucht en 
het 
wonder-
mooie 
landschap 
van het Majella National Park  zorgen  
voor het perfecte kader van een pasta 
die de natuur respecteert.

Zuiver 
water uit 
de bron 
van de 
rivier 
Verde: 
het 
geheim 
van een pasta gemaakt volgens 
de regels van de kunst.

Als 1 van 
de enige 
indus-
triële 
produ-
centen 
van 
pasta 
hanteert Delverde 
het systeem van langzaam en traditio-
neel drogen.

Essentieel 
voor het 
proces 
van goede 
pasta is de 
bronzen 
matrijs, 
waarmee 
een 
poreuze 
pasta met een iets ruwere textuur en  
donkerdere kleur verkregen wordt, 
waar de grofkorrelige semolina nog 
zichtbaar is.

pasta
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LANGE PASTA

I GIGANTI

ONDINE

I NIDI

CAPELLINI N° 1
24 x 500 g - Ref.: del83001
4 x 3 kg - op aanvraag

SPAGHETTI N° 4
24 x 500 g - Ref.: del83004
4 x 3 kg - op aanvraag

MEZZE ZITA N° 8
24 x 500 g - Ref.: del83008
4 x 3 kg - op aanvraag

BUCATINI N° 6
24 x 500 g - op aanvraag
4 x 3 kg - op aanvraag

SPAGHETTINI N° 3
24 x 500 g - Ref.: del83003
4 x 3 kg - op aanvraag

PERCIATELLINI N° 5
24 x 500 g - op aanvraag
4 x 3 kg - op aanvraag

FEDELINI N° 2
24 x 500 g - op aanvraag
4 x 3 kg - op aanvraag

3 min.

5 min.7 min.

CALAMARI N° 195
12 x 500 g - Ref.: del83195

12 min.

MANICHE N° 229
12 x 500 g - Ref.: del83229

12 min.

LINGUINE N° 11
24 x 500 g - Ref.: del83011
4 x 3 kg - op aanvraag

6 min.

FETTUCINE N° 13
24 x 500 g - op aanvraag
4 x 3 kg - op aanvraag

10 min.

CONCHIGLIONI N° 240
12 x 500 g - Ref.: del83240

14 min.

11 min.7 min.

LUMACONI N° 238
12 x 500 g - Ref.: del83238

13 min.

PACCHERI N° 197
12 x 500 g - Ref.: del83197

12 min.

5 min.5 min.

CAPELLI D’ANGELO 
N° 78
12 x 250 g - Ref.: del83078

FETTUCCELLE SEMOLA 
N° 81
12 x 250 g - Ref.: del83081

FETTUCCELLE UOVO 
N° 89
12 x 250 g - Ref.: del83089

TAGLIATELLE SPINACCI
N° 134
12 x 250 g - Ref.: del83134

TAGLIATELLE UOVO 
N° 91
12 x 250 g - Ref.: del83091

3 min. 5 min. 6 min.

TAGLIATELLE SEMOLA 
N° 82
12 x 250 g - Ref.: del83082

5 min. 5 min.6 min.

pasta

LASAGNA ONDINE
beschikbaar in:
12 x 500 g 
ONDINE SEMOLA N° 106 - Ref.: del83106
ONDINE SPINACE N° 108 - Ref.: del83108
ONDINE AL UOVO N° 109 - Ref.: del83109

25 min.

PAPPARDELLE SEMOLA
N° 83
12 x 250 g - Ref.: del83083

7 min.

SPAGHETTI N° 9
12 x 250 g - Ref.: del83009

11 min.
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BIO
INTEGRALE

TAGLIATELLE N° 182
BIO INTEGRALE
12 x 250 g - Ref.: del83182

6 min.

PENNE RIGATE N° 145 
BIO INTEGRALE
20 x 500 g - Ref.: del83145

10 min.

MEZZI RIGATONI N° 120
BIO INTEGRALE
20 x 500 g - Ref.: del83120

10 min.

LINGUINE N° 142
BIO INTEGRALE
24 x 500 g - Ref.: del83142

10 min.

SPAGHETTI N° 141
BIO INTEGRALE
24 x 500 g - Ref.: del83141

8 min.

LE CASARECCE N° 163
BIO INTEGRALE
20 x 500 g - Ref.: del83163

7 min.

FUSILLI N° 146
BIO INTEGRALE
20 x 500 g - Ref.: del83146

9 min.

FETTUCCELLE N° 181
BIO INTEGRALE
12 x 250 g - Ref.: del83181

6 min.

“volkoren pasta van 
biologische teelt”

pasta

pasta

Spaghetti Multicereali Senza Glutine
Waarom zou glutenvrij niet lekker zijn?
De pasta van Güdo komt voort uit het voortdurend zoeken naar nieuwe ingrediënten, zoals 
teff, een van nature glutenvrije graansoort.
Ze werken dagelijks aan het creëren van nieuwe, innovatieve en smakelijke recepten met 
natuurlijk glutenvrije ingrediënten in een fabriek die sinds 1950 exclusief gewijd is aan 
glutenvrije producties. Feel Güd with Güdo!

Beschikbaar in:
12 x 400 g - Ref.: gud791580
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Pasta

LANGE PASTA

KORTE PASTA

Historische ervaring
Sinds 1948 selecteert Corticella de beste variëteiten van durumtarwe om in zijn fabrieken tot griesmeel van hoge kwaliteit te verwerken 
en verandert het in pasta die alle smaken van de beste traditionele gerechten van Italië bevat. Dit historische merk wordt gekenmerkt 
door uitstekende kwaliteit, een breed productassortiment en de productieve en innovatieve prestaties van zijn producten.

RIGATONE
24 x 500 g - Ref.:  crt750202

LUMACONI
24 x 500 g - Ref.:  crt750210

GNOCCHI
24 x 500 g - Ref.:  crt750207

FETTUCCINE UOVO
24 x 250 g - Ref.:  crt760177

PAPPARDELLE UOVO
24 x 250 g - Ref.:  crt760178

PENETTE
24 x 500 g - Ref.: crt750213

PENNE RIGATE
24 x 500 g - Ref.: crt750216

FARFALLINE
24 x 500 g - Ref.:  crt750222 

NAPELLINI 
24 x 500 g - Ref.:  crt750200

ELICHE 
24 x 500 g - Ref.:  crt750220

FUSILLI TRICOLORE
24 x 500 g - Ref.:  crt467614

AVENA
24 x 500 g - Ref.:  crt750188

DITALI RIGATI
24 x 500 g - Ref.: crt750195 

TORTIGLIONI
24 x 500 g - Ref.:  crt750203

SEDANI
24 x 500 g - Ref.: crt750201

FUSILLI
24 x 500 g - Ref.:  crt750212

BUCATINI
24 x 500 g - Ref.:  crt467613

SPAGHETTI
24 x 500 g - Ref.:  crt750183

BAVETTINE
24 x 500 g - Ref.:  crt750185

 VERMICELLI
24 x 500 g - Ref.:  crt750181

TAGLIATELL 
12 x 500 g - Ref.:  crt31012

LASAGNE ALL’UOVO
20 x 500 g - Ref.:  crt320204

LASAGNE
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Polenta

Polenta Valsugana
In Italië is polenta altijd een van de meest wijdverspreide maaltijden 

geweest, want het is lekker, eenvoudig te bereiden, geeft snel en 
voldaan gevoel en pleziert zowel de jongste als de oudste. Oorspron-

kelijk duurde het bereiden van polenta erg lang met minstens een uur 
kooktijd. Vandaag met Polenta Valsugana kan u het plezier van een 

lange traditie, moeiteloos in een paar minuten op tafel brengen.

Polenta Pronta
Weinig tijd om een maaltijd op tafel toveren? Probeer Polenta 
Pronta, verpakt in handige vershoud zakjes. Zo gemakkelijk, open 
de verpakking, snijd de polenta en warm op zoals gewenst: in de 
oven, onder de grill, in de pan of in de magnetron. 

Beschikbaar in:
12 x 500 g - Ref.: val29252

Polenta Express
Polenta express is een gewaardeerd maïsmeel, geproduceerd uit 
voorgestoomde en gemalen maïskorrels, waardoor deze polenta 
klaar is in slechts 8 minuten.

Beschikbaar in:
12 x 375 g - Ref.: val28872

Polenta Express Single Portion
Moet het nog sneller? Ga dan voor deze single portion potjes, 
voorgegaard volgens de exclusieve dubbele stoommethode.
Een smakelijk, gezond magnetronrecept, klaar in 2 min. 1/2!
Keuze uit de smaken formaggi (kaas), funghi (champignons) en 
5 cereales (5 granen).

Beschikbaar in:
Formaggi (kaas) - 8 x 70 g - Ref.: val28932
Funghi (champignons) - 8 x 70 g - Ref.: val28934
5 Cereali (5 granen) - 8 x 70 g - Ref.: val28930

Wist je dat?
Hoe is polenta onstaan? Een sleutelfiguur is zeker 
Christopher Columbus, die na de ontdekking van 
Amerika in 1492 ook maïs ontedekte, dat toen volstrekt 
onbekend was in Europa. Maar volgens archeologische 
studies al meer dan 3000 jaar gecultiveerd en gekoesterd 
door de Maya’s en Azteken.
Maïs in de vorm van polenta kwam op ons continent in 
omloop in de zestiende eeuw. De teelt begon in Veneto 
en van daar, via de Ventiaanse zeeroutes, verspreidde het 
over het hele Middellandse Zeegebied.
Polenta was, aan het begin van de negentiende eeuw, 
één van de meest wijdverspreide voedingsmiddelen in 
de Italiaanse keuken omdat men voor de bereiding enkel 
water nodig heeft en het een voedingsmiddel is dat 
meteen een vol gevoel geeft. Vanaf de tweede helft van de 
twintigste eeuw, begon polenta te worden beschouwd als 
een echte gastronomische specialiteit.

Extra interessant detail: polenta is van nature 
gluten-vrij. 
In onze huidige maatschappij met veel gluten 
intollerantie, dus de uistekende metgezel op tafel.
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rijst

De Curti familie, gepassioneerd door rijst
De oorsprong De geschiedenis van het bedrijf begon dankzij Virginio Curti (1852-1927) die rond 1875 de eerste raffinaderij in Gemonio 
oprichtte, aan de voet van de Varese Pre-Alpen. De Curti-familie, die aan het einde van de negentiende eeuw al begonnen was met het 
vervangen van de oude rijstverwerkingssystemen door modernere machines, deed geweldig werk. Curti was waarschijnlijk de eerste 
Italiaanse rijstindustrie met de meest nauwkeurige selectie van rijsttelers en boerderijen die geïnteresseerd waren in rijstteelt.

Carnaroli
Ideaal voor risotto, Carnaroli rijst is altijd al dente.
In veel opzichten vertegenwoordigt het excellentie 
onder alle Italiaanse rijstvariëteiten.
Carnaroli rijstzetmeel is het rijkst aan amylose, een 
stof die bijdraagt   aan het consistent maken van het 
graan door altijd al dente te blijven. De ongeëvenaarde 
gastronomische eigenschappen liggen in het 
uitstekende absorptievermogen van de aroma’s en 

smaakmakers en in de evenwichtige afgifte 
van zetmeel 

tijdens het koken, 
waardoor de meest 
uiteenlopende smaken 
en voedingsmiddelen 
kunnen worden 
gemengd en versterkt.  
In een praktische 
vacuümverpakking.

Beschikbaar in:
10 x 1 kg - Ref.: cur6B451003

Arborio
Arborio is ideaal voor alle risotto’s of voor 

elke droge rijstbereiding.
Onmiskenbaar dankzij de grote parelmoer 

korrels en de hoge opbrengst. Tijdens 
de bereiding koken de korrels perfect en 

gelijkmatig, waardoor de centrale kern rijk 
aan al dente zetmeel blijft en altijd voor een 

uitstekende afroming wordt gezorgd.
In een praktische vacuümverpakking.

Beschikbaar in:
10 x 1 kg - Ref.: cur6B411145

Basmati
Het is een rijstvariëteit die in India en Pakistan 

wordt verbouwd. De Hindi-
naam betekent ‘koningin van de 
geur’, precies om het typische en 

intense aroma aan te duiden.

Zijn delicate smaak en de 
elegante slanke vorm van 

korrel maken het ideaal voor 
bijgerechten op basis van vlees, 

vis, groenten en bij de bereiding 
van etnische recepten.

In een praktische vacuümverpakking.

Beschikbaar in:
10 x 1 kg - Ref.: curbasmati

Arancini
Dé rijst voor typische gerechten uit Midden- en 
Zuid-Italië.
Perfect voor de typische arancini balletjes. In een 
praktische vacuümverpakking.

Beschikbaar in:
10 x 1 kg - Ref.: cur6B101249
2 x 5 kg - Ref.: cur6B105360

Risotto
De perfecte korrel voor een heerlijke 
risotto, deze Curtiriso Riso per 
Risotti. 
In een praktische vacuümverpakking.

Beschikbaar in:
10 x 1 kg - Ref.: currisotto
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RIJST
peulvruchten

Guisantes Partidos
Groene en gele spliterwten 
zijn een natuurlijke bron van 
voedingsstoffen, boordevol 
eiwitten, vezels en vitamine C.
Een goede basis voor onder 
andere de klassieke erwtensoep.

Beschikbaar in:
Verdes (groene) 10 x 1 kg - Ref.: mia311110
Amarillos (gele) 10 x 1 kg - Ref.: mia311111

Garbanzos
Kikkererwten zijn een natuurlijke bron van voedingsstoffen. Ze zitten vol 
mineralen, ijzer, vezels en proteïne. Ze zijn knapperig en nootachtig van smaak en 
veelzijdig te gebruiken in de keuken. Dit veelzijdige peulvruchtje geeft smaak aan 
al je gerechten: van smeuïge hummus tot verrassende salades. Onder het luxelabel 
Legourmet heeft Miau deze ook in extra groot formaat.

Beschikbaar in:
10 x 1 kg - Ref.: mia312050
bokaal - 12 x 570 g - Ref.: mia319012

Le Gourmet Garbanza de Sur
bokaal - 12 x 570 g - Ref.: mia319018

Lentejas
Groene linzen zijn een natuurlijke 
bron van voedingsstoffen, vol met 
mineralen, vezels en eiwitten. 
Een goede basis voor tal van 
salades en soepen.

Beschikbaar in:
6 mm - 10 x 1 kg - Ref.: mia313001
4 mm - 10 x 1 kg - Ref.: mia313050
bokaal: 12 x 560 g - Ref.: mia319016

Lentejas Rojas
Rode linzen hebben dezelfde gezonde 

eigenschappen van groene linzen, maar zijn zachter 
van smaak. Ze zijn bij ons ook 

verkrijgbaar als splitlinzen. Deze 
hebben geen omhulsel meer en 

koken dus sneller gaar.

Beschikbaar in:
linzen - 10 x 1 kg - Ref.: mia313046

splitlinzen - 10 x 1 kg - Ref.: mia313047

Maïs Popcorn
Popcorn mais is een natuurlijke bron van 
voedingsstoffen en bomvol vezels. Je kan popcorn 
zo gezond of ongezond maken 
zoals je zelf wilt. Gebruik 
bijvoorbeeld in plaats van 
zonnebloem olie of olijfolie 
een keer kokosolie. Wees 
zuinig met suiker of zout en 
voeg om smaak toe te voegen 
bijvoorbeeld rozemarijn toe.

Beschikbaar in:
10 x 1 kg - Ref.: mia317170

Arroz Basmati
Deze Basmati bestaat 
uit verschillende fijne en 
langkorrelige rijst met een 
delicate geur en verfijnde 
smaak.

Beschikbaar in:
12 x 1 kg - Ref.: mia310009

Arroz Vaporizado
Voorgestoomde, niet klevende rijst met 
grote korrel.

Beschikbaar in:
12 x 1 kg - Ref.: mia310024

Arroz Redondo
Perfect om de smaken te absorberen.
Het belangrijkste kenmerk is de 
absorptie van de smaken van de 
bouillon waarmee het wordt bereid, 
waardoor deze rijst los en heel blijft.

Beschikbaar in:
12 x 1 kg - Ref.: mia310007

Arroz Largo
Langkorrelige rijst is de meest geconsumeerde rijst in Noord-
Europa, Amerika en grote delen van Azië. Door zijn hoge 
amylosegehalte (het bestanddeel van zetmeel) blijft het 
altijd sponsachtig, licht, los en plakt niet. Ideaal om koud te 
consumeren, bijvoorbeeld in salades, garnituren en desserts.

Beschikbaar in:
10 x 1 kg - Ref.: mia310021
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peulvruchten

Alubias Blancas 
Cannellini
Witte bonen cannellini hebben 
gekookt een zachte textuur en lichte 
nootachtige smaak. Zoals alle andere 
bonen, zitten ze boordevol vezels, 
ijzer, vitaminen en eiwitten.

Beschikbaar in:
10 x 1 kg - Ref.: mia311001
bokaal - 12 x 570 g - Ref.: mia319000

Alubias Moradas
De nierboon of kidneyboon is een 
ras van de gewone boon. De naam 
van de nierboon is afgeleid van de 
vorm van de boon, dat enigszins 
op de vorm van een nier lijkt. 
Ze worden gebruikt in o.a. 
chili con carne en zijn rijk aan 
magnesium. 

Beschikbaar in:
10 x 1 kg - Ref.: mia311118

Alubias Pintas Borlotti
Borlotti of kievitsbonen zijn een feest om 
naar te kijken en te eten. Door hun vrolij-
ke spikkels fleuren ze elke maaltijd op. Ze 
lijken qua gebruik erg op bruine bonen, 
maar zijn iets zachter en fijner van smaak.
Borlotti bonen vormen een goede basis 
voor een salade of soep.

Habas
Limabonen of boterbonen hebben 
een romige en, zoals de naam het zelf 
zegt, boterachtige smaak. Ze kunnen 
gebruikt worden in allerhande 
gerechten, van salades en stoofpotjes 
tot wokgerechten en soepen. Bij ons 
ook verkrijgbaar in geroosterde versie.

Beschikbaar in:
heel:  10 x 1 kg - Ref.: mia311105
gesplit:  10 x 1 kg  - Ref.: mia311104

Judion de la Granja
De reuze-boterbonen zijn verrassend zacht en 
smaakvol, wat je niet zou verwachten van bonen van 
zulk kaliber. Ze hebben een slanke en romige textuur. 
Enkel verkrijgbaar onder het luxelabel Legourmet.

Beschikbaar in:
bokaal - 12 x 570 g - Ref.: mia319017

Alubias Fabadas
Witte reuzenbonen zijn een 

natuurlijke bron van voedingsstoffen. 
Ze zijn een bron van vezels, ijzer en 
vitamine B1. Daarnaast bevatten ze 

veel eiwitten, waardoor ze perfect 
fungeren als vleesvervanger. Witte 

bonen zijn een goede toevoeging 
aan salades of met de ouderwetse 

tomatensaus.

Beschikbaar in:
8 x 900 g- Ref.: mia311080

bokaal - 12 x 570 g - Ref.: mia319008

Frijol Negro
De zwarte boon heeft een dichte, vleesachtige textuur en een smaak  die doet 
denken aan champignons, wat hem populair maakt in vegetarische gerechten. 

De zwarte boon wordt ook veel gebruikt om soep van te maken.  
Recentelijk is gebleken dat de zwarte boon een zeer 

goede bron van antioxidanten is.

Beschikbaar in:
10 x 1 kg- Ref.: mia311129

Alubia Carilla
Een bijzonder getekende boon is de 
black eye pea of zwarte oogboon, 
die altijd mooi op je bord “oogt”. De 

smaak doet enigszins denken 
aan die van sperziebonen. 

Ze hebben een dunne 
schil en zijn daarom 
uitstekend geschikt en 

voor koude schotels. 

Beschikbaar in:
10 x 1 kg- Ref.: mia311159

Beschikbaar in:
10 x 1 kg - Ref.: mia311040
bokaal - 12 x 570 g - Ref.: mia319004
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polenta & peulvruchten

Farina di Mais per Polenta Fioretto
Fioretto, de fijnkorrelige gele maïsmeel. Ideaal om een zachte en smeuïge 
polenta te bereiden. 

Beschikbaar in:
10 x 1 kg - Ref.: sol2606sol4ka1

Farina di Mais Bianca per Polenta Fioretto
Wit maïsmeel Fioretto.

Beschikbaar in:
10 x 1 kg - Ref.: sol3602sol4ka1

Farina di Mais per Polenta Bramata Oro
Bramata Oro, de grofkorrelige gele maïsmeel. Voor het bereiden van krokant 

gegrilde plakjes polenta, ga je best voor deze variant. Deze heeft dan iets minder 
water nodig om een vaste structuur te krijgen en heerlijk krokant gebakken te 

worden.

Beschikbaar in:
10 x 1 kg - Ref.: sol2401sol4ka1

Ceci Lessati
De Sol D’or oldtimer, gekookte kikkererwten in blik, en nu ook in bokaal. Deze kwaliteitsvolle voorgekookte kikkererwten 

hebben een heerlijke nootachtige smaak. Ze voelen zich prima thuis in de Noord-
Afrikaanse en Indiase keuken. Ze zijn daardoor vooral bekend van hummus en 

fallafel. Maar ook in de Italiaanse keuken worden ze veelzijdig gebruikt in 
pasta’s en salades.

De peulvrucht is rijk aan vezels en eiwitten en is geschikt als 
vleesvervanger, waardoor deze vaak voor komt in de vegetarische 

keuken. Kikkererwten bevatten bovendien foliumzuur. 

Beschikbaar in:
blik - 24 x 400 g - Ref.: sol1230240400 

blik - 12 x 800 g - Ref.: sol1470120800 

Sol D’or, de gouden aarde van de familie Platini
Sol D’or werd eind de jaren 60 in het leven geroepen door Elie Platini, die eveneens 
de stichter van Vinalfood is. Hij zocht toen naar peulvruchten in blik van goede 
kwaliteit, wat niet zo makkelijk te vinden bleek. Na een lange zoektocht vond hij de 
perfecte fabrikant en startte hij met een reeks peulvruchten in blik. Hij doopte het 
merk Sol D’or, “aarde van goud”.  
De meeste peulvruchten hebben inmiddels ons gamma al terug verlaten. Maar eentje 
bleek toch zo onmisbaar te zijn, de Ceci Lessati, dat deze nog steeds deel uit maakt 
van ons gamma. Bovendien is de verpakking van de Ceci Lessati nog steeds de origi-
nele verpakking, die in de jaren 60 ontworpen werd.  Een echt retro blikje dus!
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olijfolie

Olio di Oliva Extra Vergine
De olijfolie van Massimo Leone wordt met de grootste zorg gemaakt van olijven die in de eigen olijfgaarden 
groeien. De rijpe olijven worden verzameld in de maand oktober en worden binnen de 24 uur geplet om de 
frisheid te bewaren. Het resultaat is een zeer verfijnde en aromatische olijfolie. De smaak is kruidig met een 
lichtzoete zweem in de achtergrond.

Beschikbaar in:
7 x 500 ml - Ref.: mas1001

  De historiek van het oude Griekse Rijk...
Het wijnhuis Massimo Leone is een jong bedrijf, gesticht in 2007 door een 
dynamische entrepreneur uit Foggia, uit de wens om de link tussen historiek en 
omgeving van het traditionele wijnmaken te herstellen en te beschermen.
Massimo Leone is gelegen in het centrum van het dorp Tavoliere, waar ooit de stad 
Arpi Dauna was gelegen, een welvarende stad gesticht door Diomedes, koning van 
Aetolië. Arpi was een rijke en bloeiende stad in het tweede millennium voor Christus. 
Het was toen één van de belangrijkste steden van het Oude Griekenland. Alessio 

Leone haalde inspiratie uit de oude Griekse geschriften. 
Ook voor zijn olijfolie die hij teelt op terreinen tussen zijn 
wijngaarden, ging hij terug naar de oorsprong. 
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Il Grezzo
Il Grezzo is van nature troebel omdat het meteen wordt gebotteld uit de molen na het persen 
van de olijven. Het is dikker dan de gefilterde extra vierge olijfolie. Deze consistentie zorgt 
ervoor dat uw dressing aan uw gerecht “kleeft” in plaats van aan de onderkant van uw kom of 
bord. 

Wetenschappelijk onderzoek toont ook aan dat 
Il Grezzo de gezondste keuze is, want het bevat ten minste 30% meer polyfenolen en 
vitaminen dan gefilterde extra vierge olijfolie. Polyfenolen zijn krachtige antioxidanten die, 
samen met vitaminen, onze cellen beschermen tegen vrije radicalen.

! 100%
Italian

unfiltered
extra virgin
olive oil !

Beschikbaar in:

12 x 500 ml
Ref.: cdo104449

Proef het verhaal van 
kwaliteit
Heerst er in Italië magie? Een geweldige 
locatie? We willen het graag geloven 
dat het een beetje van beide moet 
zijn. Met meer dan 100 werknemers 
produceert Costa d’Oro meer dan 
20.000 ton extra vierge olijfolie per jaar, 
geëxporteerd naar 85 landen, verspreid 
over de 5 continenten. Costa d’Oro 
is één van de grootste bedrijven in 
familiebezit in Italië. Naar aanleiding 
van de mediterrane traditie, de fabriek 
is gevestigd in Spoleto en omgeven door 
prachtige heuvels vol olijfbomen.

olijfolie

Extra 
Dit is een lichte en delicate extra vierge olijfolie, met een 
zachte en delicate smaak, licht fruitig en evenwichtig in de 
organoleptische eigenschappen. Uitermate geschikt voor 
elke gebruik van warm tot koud.

Beschikbaar in:

Glas:
12 x 250 ml
Ref.: cdo104092

8 x 1 l
Ref.: cdo104350

Blik:
4 x 5 l
Ref.: cdo102292***
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Beschikbaar in:

12 x 250 ml
Ref.: cdo103123

Ref.: cdo17342 (leeg)

Extra & Balsamico
Costa d’Oro Cruet is het resultaat van de perfecte 
samensmelting van twee van de best verkopende 
Costa d’Oro producten: Costa d’Oro Extra en Costa 
d’Oro balsamico azijn.
Dankzij de mooie en aantrekkelijke vorm, is de 
Cruet ideaal voor op tafel. 

Balsamico
Ontdek de echte smaak van Modena balsamico 
azijn IGP. De perfecte balans tussen aroma’s en 
geuren wordt verkregen door het rijpingsproces 
in eikenhouten vaten, waardoor de azijn een 
specifieke houten aroma krijgt. Plus, de ideale 
hoeveelheid gekookte most geeft dit product de 
kenmerkende zoete smaak en dikte.
Verpakt in de gekende Costa d’Oro fles, wordt 
deze azijn aanbevolen bij vlees, vis en verse 
salades.

Sansa
Goede prijs-kwaliteitsverhouding

Sansa is een mix samengesteld 
uit geraffineerde olijfolie resten 
en goede kwaliteit extra vergine 
olijfolie, verkregen met moderne 
procestechnologieën. Het wordt 
vooral gebruikt voor het maken van 
brood en in de voedingsindustrie in 
het algemeen omwille van zijn goede 
kwaliteit-prijs verhouding.

Het kan ook gebruikt worden in 
ongekookte specerijen of voor het 
maken van lichte gerechten.

Beschikbaar in:

PET 
12 x 1 l  
Ref.: cdo102852

6 x 2 l
op aanvraag

BLIK 

4 x 3 l 
op aanvraag

olijfolie
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bALSAMICO

Terra del Tuono - Antica Acetaia Dei Cavalieri
Terra del Tuono is een zeer oude bedrijf geworteld in Noord-Italië sinds 1892, die sinds het begin in handen is van 
dezelfde familie. De oprichter van het bedrijf koos na zorgvuldige afweging voor Corticella. Deze locatie aan de voet 
van de dunne strook land tussen de Secchia en de Tresinaro rivieren, is heel bijzonder. In dit gebied zijn de zomers 
warm en droog, en de winters streng en kou. Het is net dit speciale micro-klimaat dat de ideale omstandigheden 
creëert voor de oxidatie en verdamping van de balsamico azijn van Modena in de zomer, terwijl de winterkou gun-
stig blijkt voor de bezinking, wat dan weer een ideale decantering en helderheid garandeert.
Maar het echte geheim van de smaak ligt bij de rijping in vaten van verschillende soorten hout, waarbij elke 
houtsoort een bepaalde hoeveelheid smaak toevoegd. Kersenhout zorgt voor een zoetere smaak; de kastanje zorgt 
voor het vrijkomen van tannines en maakt de kleur donkerder, moerbeihout zorgt er voor dat de balsamico sneller 
concentreert, de jeneverbes vervolgens verrijkt de blend met een harsachtige smaak en ten slotte, zal het eiken vat 
de speciale smaak toevoegen die deze balsamico azijn van Modena onmiskenbare maakt.

Aceto Balsamico di Modena 
IGP
geel label - dichtheid van 1,30

De balsamico azijn van Modena wordt verkregen uit een mengsel van select 
gekookte en geconcentreerde druivenmost, typisch voor premium balsami-
co, en gerijpt in fijne eiken vaten. Uitstekende bij salades en verse of gegrilde 
groenten. Verbetert en geeft smaak bij het koken van vlees of vis. Voegt animo 
aan wit vlees, salami en hapjes. Ook een heerlijke metgezel bij verse zachte 
kazen. Beschikbaar in:   6 x 250 ml - Ref.: cavcc250svin
    3 x 2 l - Ref.: cavperleb50vin***

Bianco Balsamico
Bianco is een Premium bitterzoete witte wijnazijn, verkregen door de langzame veroudering van witte druif concentraten, vermengd 

met premium volwassen witte wijnazijn. Het heeft een warme heldere oranje tint en een zoete, zure citrus smaak die de smaakpapillen 
verwent. Het is een perfecte aanvulling op verse salades en groenten, op verse vis, schaaldieren en wit vlees.

Beschikbaar in:  6 x 250 ml - Ref.: cavcc250bvin

Sfera da Grata
De allereerste Balsamico azijn die je kan raspen!
Verrassend, origineel en uniek, maar vooral ook erg lekker.  Bovendien is het een 100% 
natuurlijk product. De geavanceerde technologie van Terra del Tuono stelt hen in staat om 
het natuurlijke zuurgraadniveau van Balsamico in een solide vorm te behouden, zodat men 
nu voor het eerst balsamico kan raspen en snijden! Om al uw gerechten af te werken met een 
verrassende, maar toch authentieke balsamico toets.  

Beschikbaar in:
12 x 75 g - Ref.: cavball75tdtfraola12

Aceto Balsamico di Modena IGP - Invecchiato
étiquette rouge - densité 1,34la

Deze balsamico azijn van Modena wordt verkregen uit zorgvuldig geselecteerde en langzaam gekookte druiven van Italiaanse afkomst 
gemengd met een prachtige volwassen wijnazijn. Het heeft een dichte consistentie, een diepe en intense kleur, een zure smaak en 
aangenaam aroma. Het is het resultaat van jaren van zorgvuldige verfijning in aromatische vaten samengesteld uit fijn hout.
De intense, frisse en evenwichtige smaak gecombineerd met een schone aromatische en aanhoudende afdronk maakt het een ideale 
aanvulling bij elk gerecht. Heerlijk met vis, rijst en pasta. Perfect met rood of wit vlees en kaas. Een prachtige aanvulling bij fruit, zoeti-
gheden, desserts en ijs.  Beschikbaar in:  6 x 250 ml - Ref.: cavcc250nvin
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Aceto Balsamico di Modena IGP 
I.G.P. Balsamico Azijn van Modena Terra del Tuono wordt gekenmerkt door een 

lichte en frisse smaak, geeft een uitgesproken gevoel van vluchtige zuurgraad, een 
licht agressieve smaak wordt waargenomen in de mond. I.G.P. Balsamico Azijn van 

Modena het heeft een sterk parfum en een goede zuurgraad, het wordt gebruikt om 
carpaccio, pinzimoni, verse salades te verrijken. Het kan aan het einde van het koken 

worden toegevoegd om schaaldieren, lamskoteletten, kipfilets en mager rood vlees op 
smaak te brengen. Het is geschikt voor het bereiden wild en gevogelte. Uitstekend bij 

voorgerechten en hapjes, het past goed bij alle gevogelte. 
Beschikbaar in:  6 x 250 ml - Ref.: cavreginoliorosso

100 % Mela
Zoetzure kruiderij 100% Appel is een heel 
bijzonder product, dat wordt verkregen door 
de langzame acetificatie van appelmost die 
lang gekookt is. Het heeft een bijzonder 
intens aroma en een frisse en aangename 
smaak. Het komt uit zeer geselecteerde ingrediënten en het fermentatieproces is absoluut natuurlijk. Het resultaat is een product met 
intense aroma’s en unieke smaken, waarmee alle gerechten op smaak kunnen worden gebracht. Het is rijk aan minerale zouten en is 
fris, gestructureerd, met een hartige en aanhoudende smaak. 100% Apple Sweet and Sour Condiment kan worden gecombineerd met 
voorgerechten, soufflés en risotto’s. Het is uitstekend in mayonaise, in delicate en rauwe sauzen, op groenten en scampi. Een ervaring 
om te proberen is om het te combineren met omeletten en uiengerechten. Het geeft zijn aroma’s vrij aan desserts op basis van fruit en 
verse kazen. Smaken van gegrild vlees en delicaat gebraad.  
Beschikbaar in:  6 x 250 ml - Ref.: cavreginolioverde

il Bianco
Wit is een fijne, zoetzure dressing van witte druiven van de Modeense traditie.

Het wordt verkregen uit de geconcentreerde most van alleen witte druiven, 
voornamelijk Spergola en Trebbiano, vakkundig gemengd met de beste goed gerijpte 

witte wijnazijn. Wit is een amberkleurig, helder en transparant verband. De smaak 
is zoet en zuur, met een aangename accentuering van de zure toon. De vluchtige 

zuurgraad wordt uitgesproken, het gehemelte ervaart een aangename agressie.
Wit heeft een sterke geur die gepaard gaat met een goede zuurgraad. Door de heldere 

en transparante kleur heeft het de voorkeur om de originele kleur van het gerecht 
te behouden. Het past perfect bij salades en verse groenten in pinzimonio. Het is 

uitstekend geschikt voor zeevruchten, vis en wit vlees.

Beschikbaar in:  6 x 250 ml - Ref.: cavreginolioblu

Le Perle Bianco
Krijg je niet genoeg van het creëren van originele 
gerechten met de zwarte parels?  Geen nood, want 
er zijn ook Le Perle Bianco, gemaakt van Bianco 
Balsamico.  Met dezelfde eigenschappen als de balsa-
mico azijn, maar dan samengevoegd in juweeltjes van 
parels.

Beschikbaar in:
12 x 50 g - Ref.: cavperleb50cavvin

12 x 380 g - op aanvraag

Le Perle Nere
Kaviaar van Balsamico Di Modena! Le Perle Nere zijn kleine parels met zachte consistentie die de fijnste 
balsamico di Modena bevatten. Deze kleine juweeltjes van plezier barsten open in de mond en geven dan al 
hun smaak vrij. Het is een innovatieve manier om een klassiek en authentiek Italiaanse product te brengen. 
Ze hebben een sterk maar ook verfijnd effect, perfect om gastronomische gerecht af te werken. Laat je fantasie 
de vrije loop en gebruik ze om gerechten met vlees en vis, hapjes, voorgerechten, groenten en fruit, ijs en 
zoetigheden te presenteren. Le Perle Nere zijn een uitzonderlijk modern concept waarmee chef-koks iets nieuws 
kunnen creëeren, terwijl ze niet moeten inleveren aan de verfijnde smaak van de Italiaanse cultuur en traditie.

Beschikbaar in:
12 x 50 g - Ref.: cavperlen50cavvin

12 x 380 g - op aanvraag

bALSAMICO

Bottiglie Sleeverate
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rUNDSVLEES

Italiaanse innovatie
Simmental is het geesteskind van Peter Sada die in 
zijn delicatessewinkel in Milaan gekookt vlees ver-
kocht dat erg gewaardeerd werd door zijn klanten. 
In 1881 bestudeerde Peter Sada nieuwe processen 
om zijn vlees te kunnen bewaren in kleine porties 
voor verkoop. Met succes, waardoor iedereen wilde 
proeven van dit vlees dat toen symbool werd van 
de vooruitgang. In 1923 neemt zijn zoon het bedrijf 
over en start met de productie van vlees in gelei in 
een fabriek in Monza. Dankzij de lange bewaartijd 
kent het product een groot succes, zeker ook tijdens 
de oorlog. Eind jaren 70 ziet ook General Foods (het 
huidige Kraft) het succes van dit product en neemt 
het Simmenthal over. Onlangs zorgde een tweede 
overname, dit keer door de Bolton Group, dat het 
product terug in Italiaanse handen viel. 
Vandaag de dag is Simmenthal een marktleider en zijn 
de blikjes in vele huishoudens, en niet alleen in Italië, 
een vaste waarde in de keukenkast.

Carne Bovina
Spierstuk van rund in gelei van plantaardige oorsprong, op smaak 
gebracht met kruiden, honing en Marsala. Een unieke smaak, 
onmogelijk te weerstaan.

beschikbaar in:
3 x 90 g  - Ref.: sim2400920898
3 x 140 g - Ref.: sim2400920897

Carne Bovina Sapori Italiani
De klassieker van Simmenthal  op smaak gebracht met kruiden, honing en Marsala en 
een typische specerij uit Italië.  Keuze uit Salvia e Rosmarino (salie en rozemarijn) of 
Peperoncino di Calabria (pepers uit Calabria).

beschikbaar in:
Peperoncino di Calabria - 30 x 270 g - Ref.: sim975718 
Salvia e Rosmarino - 30 x 270 g - Ref.: sim975719
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tomatensaus

een handelsmerk, een territorium: 
de trots van Italië
Het begint allemaal in 1982. Wanneer een bedrijf in de provincie Parma dat zich had gespe-
cialiseerd in de verwerking van tomaten sinds het begin van de eeuw, en waarvan de aanwe-
zigheid in de markt dateert uit de eerste helft van de negentiende eeuw, voor het eerst een 
nieuwe generatie technologieën toepast voor de verpakking van tomatensaus.   

De sterke en directe band met de agrarische wereld en de landbouwgebieden is één van de be-
langrijkste elementen van de kracht van Pomì: alleen zij die zowel de productie, inzameling, 
verwerking en verpakking direct kunnen controleren, bewijzen dat ze met tomaten werken 
van 100% Italiaanse herkomst.
Pomì tomaten komen rechtstreeks uit de velden van meer dan 700 boerderijen gevestigd in 

de provincies Parma, Piacenza, Cremona en Mantova, 
gemiddeld op 42 km afstand van de Pomì fabrieken en 
midden in het hart van de Italiaanse Food Valley.

Wist je dat?
Door de jaren heen was Pomì ook als een echte ster 
en “performer” te zien.  
In 1987 vinden we hem 
in de film Wall Street 
van Oliver Stone, naast 
een prachtige Daryl 
Hannah. En in de jaren 
‘90, is hij een regelmati-
ge gast bij Friends, met 
zijn prominente plaats 
in Monica’s keuken.  

beschikbaar in:

  12 x 1 l -  Ref.: pom30290001

Passata di pomodoro
Vers, romig en gebonden.
De oorspronkelijke smaak van een klassieker, altijd klaar voor 
gebruik.
Ideaal voor het bereiden van sauzen en gerechten met een 
authentieke smaak en evenwichtige voedingswaarden
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tomatensaus

Il segreto della salsa
Coppola Salerno is een Italiaans familiebedrijf met een lange traditie van productie en distributie van kwaliteitsvolle voedingsmiddelen.
Hun erfgoed gaat terug tot 1908 toen de familie begon met de handel in voedsel en wijn in Mercato San Severino, Salerno, Italië.
Vandaag bieden zij eenvoudige en goede Italiaans voedingsproducten aan zoals tomaten en peulvruchten. Alles wordt geproduceerd in 
Italië met uitsluitend natuurlijke en hoogwaardige ingrediënten.

Pelati
Perfect rijpe 100% Italiaanse tomaten 
van de geselecteerde ovale rassen, ge-
schild en verpakt met tomatensap. Per-
fect voor het bereiden van pasta sauzen, 
vleesgerechten en recepten die een lange 
kooktijd nodig hebben.

Beschikbaar in:
24 x 400 g - Ref.: cop00000240400
12 x 800 g - Ref.: cop00480120800***
2,5 kg - Ref.: cop00620062500***

Polpa
Perfect rijpe 100% Italiaanse tomaten van de geselecteerde ronde variëteiten, 
gehakt, geschild en verpakt in tomatensap.
Gehakte tomaten zijn ideaal bij pasta en oven pastagerechten of dikke pizza’s, 
die langere gaartijden vereisen. Ook uitermate geschikt voor dikke tomaten-
sausen zoals Amatriciana of ragout. Polpa di Pomodoro kan ook uitstekend 
rauw gebruikt worden op bijvoorbeeld een bruschetta.

Beschikbaar in:
24 x 400 g - Ref.: cop00170240400
2,5 kg - Ref.: cop05berbemeg26424000
10 kg BIB Polpa Fine - Ref.: cop29670110000***

Passata 
Perfect rijpe 100% Italiaanse 
tomaten van de geselecteerde 
ronde variëteiten, gepureerd. 
Passata hoeft niet lang te koken 
en kan worden gebruikt voor een 
verscheidenheid van recepten. 

Beschikbaar in:
12 x 500 g tetra - Ref.: cop00310120500
12 x 680 g - Ref.: cop23320120680

Pomodorini 
Perfect rijpe 100% Italiaanse kerstoma-
ten verpakt in tomatensap. Kerstomaten 
kunnen worden gebruikt als een alter-
natief voor de klassieke schil pruimto-
maten. Ze brengen extra helderheid en 
smaak aan elk gerecht. Kerstomaten 
zijn met name geschikt voor bruschetta, 
salades en vis.

Beschikbaar in:
24 x 400 g - Ref.: cop00240240400
2,5 kg - Ref.: cop00860062500

Pomodoro San Marzano 
Gecertificeerde PDO San Marzano gepelde 
tomaten. Deze tomaten zijn bekend en 
gewaardeerd over de hele wereld, 
om hun opvallende bitter-zoete 
smaak, zeer lage zuurgraad, rijke 
vleesstructuur en heldere rode kleur. 
De tomaten worden geteeld in de 
Agro Sarnese-Nocerino, tussen de 
steden Napels en Salerno in de regio 
Campania in het zuiden van Italië, 
in een bodem vruchtbaar gemaakt 
door de Vesuvius. Het zijn zorgvuldig 
onderhouden tomatenplanten die 
met de hand worden geplukt.

Beschikbaar in:
12 x 400 g - cop05980120400 
2,5 kg - op aanvraag

Pelati Gialli
Gepelde prachtig gouden pruimtomaten, 
met een levendige en frisse geur van tomaat. 
Ze zijn rijk aan caroteen, minder zuur en 
veel zoeter van smaak. Ze worden aanbevo-
len voor visgerechten en delicate recepten. 
Ze gaan heel goed met pasta, bittere groente 
en kruidig voedsel. Gele tomaten hebben 
geen betrekking op de smaak van andere 
ingrediënten en voeg een mooi tintje toe aan 
recepten.

Beschikbaar in:
12 x 400 g - op aanvraag
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Bianci Di Spagna
Boterbonen zijn zacht en rijk aan zetmeel 
en hebben een delicate, boterachtige smaak. 
Boterbonen kunnen worden geserveerd als 
een bijgerecht in een eenvoudige saus, en ze 
maken grote toevoegingen aan stoofschotels, 
pasta sauzen en salades.

Beschikbaar in:
24 x 400 g - Ref.: cop01160240400

2,5 kg - op aanvraag

Lenticchie
Dit zijn linzen bewaard in water. Linzen hebben 
een delicaat zoete smaak en zijn uitstekend in 
salades, soepen, stoofschotels of als bijgerecht. In 
de Indiase keuken linzen worden gebruikt voor 
pittige dal en curry gerechten. 

Beschikbaar in:
24 x 400 g - Ref.: cop01300240400
2,5 kg - op aanvraag

Ceci
Kikkererwten, ook wel bekend als garbanzo bonen, 
hebben een stevige structuur en een milde, nootach-
tige smaak. Ze zijn een vaste waarde ind e keuken van 
het Middellandse-Zeegebied, het Midden-Oosten, en 
de Indiase keuken. In de Italiaanse keuken worden ze 
gebruikt voor pastagerechten en in 
soepen, salades en stoofpotjes. In 
Midden-Oosterse gerechten worden 
ze gebruikt voor hummus en falafel 
en ze zijn niet te versmaden in de 
Marokkaanse couscous en tagines. 
Omdat ze gemakkelijk andere 
smaken, specerijen en kruiden 
absorberen, worden ze op grote 
schaal gebruikt in Indiase gekruide 
stoofschotels.

Beschikbaar in:
24 x 400 g - Ref.: cop01230240400
2,5 kg - op aanvraag

Borlotti
Borlotti bonen hebben een nootachtige smaak en zijn 
een favoriet in Italië, waar ze 
worden gebruikt in de pasta e 
fagioli (pasta met bonen). Ze 
gaan uitstekend met aromatische 
kruiden zoals rozemarijn, salie en 
basilicum, en zijn een geweldige 
aanvulling bij stoofpotjes op basis 
van tomatensaus. Borlotti bonen 
worden ook gebruikt in risotto 
en soep.

Beschikbaar in:
24 x 400 g - Ref.: cop00930240400
2,5 kg - op aanvraag

Cannellini
Cannellini bonen worden veel gebruikt in de Italiaanse 
keuken; ze hebben een gladde, romige textuur en een 
milde smaak. Cannellini bonen houden hun vorm 
als ze worden gekookt. Daardoor zijn ze perfect voor 
salades. Ze kunnen worden toegevoegd aan tomaten-
soepen zoals minestrone of klaargemaakt met olijfolie 
en zwarte peper voor een heerlijk bijgerecht.

Beschikbaar in:
24 x 400 g - Ref.: cop01090240400
2,5 kg - op aanvraag

tomatensaus & peulvruchten

Glutenvrije kant-en-klare sauzen
De Coppola glutenvrije tomatensausen zijn gemaakt van 100% Italiaanse tomaten en glutenvrij gecertificeerd. Bovendien bevatten ze 
uitsluitend natuurlijke ingredienten en geen conserveringsmiddelen. De ideale aanvulling bij elk pastagerecht. De sauzen zijn verkrijg-
baar in 7 typische smaken: Classico (tomaat + basilicum); Puttanesca (tomaat + olijven); Napoletana (tomaat + groenten); Bologne-
se (tomaat + rundsvlees); Arrabiata (tomaat + chillipepers); Siciliana (tomaat + aubergines) en Montanara (tomaat + champignons).

Beschikbaar in 12 x 350 g:

Sugo Arrabbiata - Ref.: cop22990120350
Sugo alla Bolognese - Ref.: cop22330120350
Sugo Montanara - Ref.: cop22640120350
Sugo Classico - Ref.: cop22710120350
Sugo alla Napoletana - Ref.: cop22570120350
Sugo alla Puttanesca - Ref.: cop22400120350
Sugo Siciliana - Ref.: cop22950120350
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Condimenten

Carciofi
Berni heeft een ruim aanbod artisjokken.  De Carciofi interi zijn hele artisjokken op zonnebloemolie, ideaal als 
bijgerecht of in een salade.
De Carciofini alla Contadina zijn versneden en bewaard in zonnebloemolie 
met kruidenmix. Perfect als anti-pasti of bijgerecht.
Carciofi Grigliati, zacht gegrilde delicate artisjokharten zijn de ster van 
koude voorgerechten of de speciale toets in uw salades. 
Deze zijn ook verkrijgbaar in deli-schalen op aanvraag. Om zo in uw toonbank 
te zetten.  De artisjokken in de deli-schaal zijn mooie hele stukken met steel. 
Ook in deli-schaal zijn er de Carciofi Arrosto, geroosterde artisjokken.  
  

Beschikbaar in:

Carciofi Interi  - 12 x 314 cl - Ref.: berbecai2534
Carciofini alla Contadina - 12 x 314 cl - Ref.: berbecac2637
Carciofi Grigliati - 12 x 280 g - Ref.: berbecag2652
DELI Carciofi Grigliati con gambo - 2 x 2 kg - op aanvraag
DELI Carcioffi Arrosto - 2 x 2 kg - op aanvraag

Melanzane e Zucchine
Melanzane Grigliate zijn heerlijke geselecteerde 
aubergines in plakjes geseneden en gegrild om de rijke 
smaak te accenturen. Klaar om te serveren op een 
bruschetta of zo als anti-pasta. 
Zucchine Grigliate zijn plakjes gegrilde malse 
courgette, eveneens ideaal als bijgerecht of anti-pasta.
Beiden zijn zowel verkrijgbaar in bokaal als in deli-
schaal (op aanvraag). 

Beschikbaar in:
Melanzane Grigliate

12 x 280 g - Ref.: berbemeg2642
DELI 4 x 1,1 kg - op aanvraag

Zucchine Grigliate 
12 x 280 g - Ref.: berbezug2643

DELI 4 x 1,1 kg - op aanvraag

Wist je dat ...

De groentes die gebruikt worden 
voor de deli-schalen, worden 

met de hand uitgezocht, om enkel 
de mooiste stukken te selecte-

ren. Verder hebben ze natuurlijk 
dezelfde uitmuntende kwaliteit 

als de andere Berni producten. Zo 
bent u zeker van het beste product 

in uw toog.

Cosi, di natura
Berni maakt deel uit van de Pucci-groep.
Hun credo is om te proberen zo min mogelijk kwaliteit te verliezen. Ze komen daar door het alleen te doen. Ze zijn zowel producenten 
als boeren. Alles wat ze doen, gaat van begin tot eind door hun eigen handen. En niets hoeft lang te reizen. Alle landbouwregio’s liggen 
in de regio Emilia-Romagna, naast de fabriek.
Berni vertrouwt op de natuurlijke kwaliteit van de aarde. En hun dagelijkse zorg is om al deze voordelen van de natuur op de meest kwa-
litatieve manier bij u thuis te bezorgen. Precies daarom doet Berni zijn werk met respect voor het land, de consument en zijn medewer-
kers.
Hun hoge kwaliteitsnormen verklaren het beste de eerlijkheid van hun producten en hun inzet voor het milieu. Berni heeft namelijk de 
prestigieuze certificaten BRC, IFS en ISO 22000 behaald. Deze nieuwe norm komt overeen met een minimaal gebruik van chemicaliën, 
specifiek respect voor het milieu, de nadruk op hygiëne en gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers.
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Verdure
De Pomodori Secchi zijn verrukkelijke zongedroogde tomaten op olie en een heerlijke kruidenmix.
Giardiniera is een mix van wortelen, rapen, komkommers, venkel selder, bloemkool, paprika en uien op wijnazijn. De perfecte 
metgezel voor gebraden vlees.
Om een salade te verrijken of gewoon als aperitiefhapje zijn er de Cipolle Borettane Grigliate, lekker gegrilde geurige uitjes.
Peperoni Grigliati zijn de meest sappige gegrilde paprikas.  
Funghi Trifolati zijn Champignon, Nameko en Moschampignons in zonnebloemolie, op smaak gebracht met aroma’s, peterselie en 
peper.    

Beschikbaar in:
Giardiniera  - 12 x 314 cl - Ref.: berbegia6223

Pomodori Secchi - 6 x 280 g - Ref.: berbepos5815

Cipolle Borettane Grigliate -  6 x 280 g - Ref.: berbecbg2644

Peperoni Gigliate  - 6 x 280 g - Ref.: berbepeg2645

Funghi Trifolati - 12 x 314 cl - Ref.: berbefut7359

Condipasta e Condiriso
CondiRiso l’originale, dit recept veranderde de Italiaanse gewoontes en staat sinds 20 
jaar vast op het zomermenu van de Italianen.  De perfecte mix van 12 groenten om uw 
rijstsalede op smaak te brengen.  Voor rijst met zeevruchten is er de CondiRiso Mare.
Het geheime ingredient voor een heerlijke pastasalade is ongetwijfeld CondiPasta 
l’originale, een groentenmix op olijfolie verrijkt met kruidenmix.
    

Beschikbaar in:
CondiRiso l’originale  - 12 x 285 g - Ref.: berbecor8830

CondiPasta l’orignale - 12 x 285 g - Ref.: berbecop4958
Condiriso Mare - 12 x 285 g - Ref.: berbecor8825

Condipasta e Pesto
Dankzij een selectie van de beste ingredienten, heeft Berni een heerlijk gamma Pesto’s en 
Condipasta’s.  
   
Beschikbaar in:
Pesto al Basilico  - 12 x 195 g - Ref.: berbepeb7090
Pesto al Pomodoro - 12 x 195 g - Ref.: berbepep7110

Condipasta Pesto ai Carciofi - 12 x 130 g - Ref.: berbepec7143
Condipasta Pesto al Pomodoro - 12 x 130 g - Ref.: berbepep7141
Condipasta Pesto ai Peperoni - 12 x 130 g - Ref.: berbepep4142
Condipasta Pesto al Basilico - 12 x 130 g - Ref.: berbepeb7140
Condipasta Pesto al Basilico senza aglio - 12 x 130 g - Ref.: berbepeg5405
Condipasta Zucca e Speck - 12 x 130 g - Ref.: berbecop5539
Condipasta Melanzane e Ricotta - 12 x 130 g - Ref.: berbecop5540
Condipasta Tonno Olive e Capperi - 12 x 130 g - Ref.: berbecop5541
Condipasta Funghi Porcini - 12 x 130 g - Ref.: berbecop5542
Condipasta all’aroma di Tartufo - 12 x 130 g - Ref.: berbecop5543

CONDIMENTEN
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Condimenten

Lattine 2,5 kg
Cuori di Carciofo zijn hele Italiaanse artisjokken.
Funghi Chamignons Tagliati al naturale zijn champignons gesneden in 
plakjes.

Beschikbaar in:
Cuori di Carciofo - 6 x 2,5 k g - Ref.: puccac3320

Funghi Champignons Tagliati - 6 x 2,5 k g  - Ref.: pucfun4147

Vasetti 950 g
Pomodorini Ciliegini Semi Secchi zijn halfgedroogde 
kerstomaatjes.
Friarielli alla Napoletana is de naam van de Napolitaanse 
broccoli. Het zijn raapstelen. Friarielli worden vaak 
gebakken met extra vierge olijfolie en knoflook. Friarielli 
wordt op pizza dikwijls gecombineerd met varkensworst en 
buffelmozzarella.
Pomodori Secchi zijn gedroogde tomaten.
Pomodori Semi Secchi zijn halfgedroogde tomaten.

Beschikbaar in:
Pomodorini Ciliegini Semi Secchi - 2 x 950 g - Ref.: pucpcs5466

Friarielli alla Napoletana - 2 x 950 g  - Ref.: pucfri4985
Pomodori Secchi - 2 x 950 g - Ref.: pucpos3126

Pomodori Semi Secchi - 2 x 950 g - Ref.: pucpos5464

Vasetti 3 kg
Giardiniera di Verdura is een frisse groentemengeling van 
wortelen, bloemkool, komkommers, selderij, raap, venkel, 
uien Ø 18/22 mm en paprika.
Peperoni Verde zijn de groene conische “Lombardi” 
pepers met bladsteel.  Ze zijn niet pikant.
Pomodori Secchi zijn gedroogde tomaten.

Beschikbaar in:
Giardiniera di Verdura - 2 x 3,00 kg - Ref.: pucgi00083

Peperoni Verde - 2 x 2,80 kg  - Ref.: pucpeve107
Pomodori Secchi - 2 x 2,95 kg - Ref.: pucpos3608
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Condimenten

Pikant...
Het eerste blik harissa van Le Phare du Cap Bon werd in 1946 geproduceerd in een oude fabriek in Nabeul.  Sindsdien is dit 
familiebedrijf uitgegroeid tot een vaste waarde wat harissa betreft.  Voor wie het een beetje pikant mag zijn...

Harissa squeeze sauzen
Heerlijke sauzen op basis van harissa, in een handige squeeze 
fles.  Er is keuze uit Berbere, Pikante Saus, Ketchup met harissa 
en Mayonnaise met harissa.  

Beschikbaar in:

Harissa Berbere - 6 x 300 g - Ref.: phaHSB
Harissa pikante saus - 6 x 310 g - Ref.: phaHSP
Harissa Mayonnaise - 6 x 280 g - Ref.: phaHMA 
Harissa Ketchup - 6 x 320 g - Ref.: phaHKT

Harissa
De echte authentieke harissa, met rode pe-
per, knoflook, koriander, zout en komijn.  
In tube of in blik.  

Beschikbaar in:

Tube:
12 x 70 g - Ref.: phatube70g
18 x 140 g - Ref.: phatube140g

Blik:
48 x 145 g - Ref.: pha1-6
24 x 380 g - Ref.: pha1-2
12 x 760 g - Ref.: pha4-4
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Pepe
Het peper gamma van Cannamela beschikt 
eveneens over een geïntegreerde molen, om 
telkens enkel te vermalen wat je nodig hebt.  
De potjes en de molen zijn zo gemaakt dat de 
ongemalen peper zijn aroma maximum behoudt.  
Zo geniet u 
telkens van de 
echte smaak van 
peper.  Er is keuze 
uit witte peper, 
groene peper en 
zwarte peper.

Insaporitori
Een mix van kruiden en specerijen die de smaak van uw recepten 
kan versterken. De Insaporitori zijn ideaal om op smaak te 
brengen en je gerechten lekkerder te maken. Deze lijn van 
producten is verkrijgbaar in blikjes met specifieke melanges om 
vlees, vis, aardappelen en salades op smaak te brengen, dankzij 
het exclusieve Cannamela-recept. Met de praktische bi-spreader-
dispenser kunt u het product naar uw behoefte doseren en met 
de exclusieve Flip Top-opening kunt u het aroma in de loop van 
de tijd onveranderd houden. 

Beschikbaar in:

Per Carni (vlees) Per Carni Bianche (gevogelte) Per Insalate (salades) 
6 x 130 g  6 x 120 g   6 x 110 g  
Ref.: can0162025 Ref.: can0162023  Ref.: can0162016

Per Patate (aardappel) Per Pesca (vis)  
6 x 140 g  6 x 140 g     
Ref.: can0162030 Ref.: can0162028  
 

kruiden

Gekruid
Cannamela is een gevestigd, innovatieve bedrijf dat zich al meer dan 60 jaar specialiseert in specerijen en kruiden.

Gedreven door een niet aflatende passie en een hoge mate van specialisatie, maakt van Cannamela de onbetwiste leider van de 
Italiaanse markt. Cannamela heeft een decennialange ervaring, waar onderzoek en innovatie samenkomen om tegemoet te komen 

aan de behoeften van de klanten.  Het resultaat? Producten die voldoen aan de verwachte trends in de markt, alsmede een uitgebreid 
assortiment voor elke behoefte en smaak.

Sali Speciali
Sali Speciali is het perfecte grof zout om uw gerechten op smaak te 
brengen én zorgt tegelijkertijd voor een vrolijke noot op de tafel. 
Alle zoutsoorten beschikken over een geïntegreerde molen 
waarmee u kan doseren naar wens.
De vijf gekleurde zout versies brengen het juiste vleugje smaak 
en kleur naar het bord.
De wereld rond verkrijgbaar in Sale Rosa Himalaya (roze), 
Sale Rosso Hawaii Alea (rood), Sale Grigio Bretagna (grijs) 
en Sale Blu Persia (blauw).  Ten slotte Sale affumicato (bruin), 
gerookt zout, dat een extra touch geeft aan uw BBQ gerechten. Beschikbaar in:

Sale Rosa Himalaya  Sale Rosso Hawaii  Sale Affumicato  Sale Grigio Bretagna  Sale Blu Persia
10 x 6 x 60 g - Ref.: can0123099 10 x 6 x 60 g - Ref.: can0123096 10 x 6 x 64 g - Ref.: can0123086 10 x 6 x 47 g - Ref.: can0123105 10 x 6 x 55 g - Ref.: can0123102

Beschikbaar in:

Pepe Bianco  Pepe Verde  Pepe Nero 
10 x 6 x 32 g  10 x 6 x 12 g  10 x 6 x 28 g  
Ref.: can0123025 Ref.: canpepeverde Ref.: can0123948



Gezien op TV!
Alessandro Gassmann, een van de populairste en bekendste acteurs van Italië, is het 
nieuwe gezicht van Rio Mare. Hij volgt hiermee niemand minder dan Kevin Costner 
op. De campagne waarin hij een hoofdrol speelt, is een hulde aan de overbekende 
smaak en kwaliteit van Rio Mare-producten, de ultieme must haves op Italiaanse tafels 
van de afgelopen 50 jaar en zowel in binnen- als buitenland een uiting van gezonde 
voedingsgewoonten voor het hele gezin. De indrukwekkende Amalfikust als filmdecor, 
met zijn kristalheldere water en zijn eenvoudige authentieke levensstijl, brengt het 
beeld van de Rio Mare-wereld perfect over.

VIS

Tonno all’Olio di Oliva
Al sinds jaar en dag de favoriete tonijn in Italië. De unieke en 

onmiskenbare smaak van Rio Mare tonijn met zijn opvallende 
roze kleur en samenhangende kwaliteit. De hoge kwaliteit wordt 

gegarandeerd door strenge controles en het extreem grondige 
reinigingsproces. Bij het inblikken worden alleen goede olijfolie en een snufje zeezout toegevoegd. 

Ideaal in elk recept,  van voorgerechten tot onweerstaanbaar frisse salades.

Beschikbaar in:
96 x (4 x 80 g) - Ref.: rio54014b00

48 x (2 x 160 g) - Ref.: rio54206000

Filetti di Sardine in Olio d’Oliva 
Rio Mare Sardines in olijfolie maken deel uit van de mediterrane traditie en worden aanbevolen als onderdeel 

van een gezonde, evenwichtige voeding. Deze prachige filets worden handgeselecteerd, en zijn zonder vel 
en graten. Een vette vis, zoals de sardine, is rijk aan essentiële omega-3 vetzuren, die bijdragen aan het 
gezond houden van het hart en hersenen. Doordat de sardines in olijfolie geconserveerd worden, heeft het 

een hoog oliezuurgehalte, wat in een gevarieerde en evenwichtige voeding bijdraagt aan het onder controle 
houden van het cholesterolgehalte. Probeer ze met een koude pasta, gegarneerd met blokjes rauwe tomaten, 

kappertjes, selderij en veel zwarte peper.

Beschikbaar in:
20 x 130 g -  Ref.: rio5sibsiblu100c0100 Filetti di Sardine in Olio d’Oliva con 

Peperoncino
Dezelfde kwaliteit als de Rio Mare Sardines in Olijfolie, maar voor de 

liefhebbers van pikant, deze met peperoncino!

Beschikbaar in:
20 x 130 g -  Ref.: rio55520000
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VIS

I am sailing ...
Aan de Tyrrheense kust van Sicilië, in de buurt van Palermo, vind je Aspra, een vis-
sersdorpje waar al eeuwenlang gezouten vis wordt bewaard en waarvan de zouttech-
nieken inmiddels werden geïmiteerd over de hele wereld.
En daar vind je ook de 4000 m² overdekte fabriek van Flott, een bedrijf dat in een 
paar jaar tijd tot marktleider in de visconserven is uitgegroeid dankzij een reeks 
producten van hoge kwaliteit gepositioneerd tegen een betaalbare prijs.

De productlijn varieert van ansjovisfilets, venusschelpen makreelfilets, sardines en 
uiteraard tonijn in olijfolie.   

Al van het prille begin was kwaliteit voor Flott een prioriteit én om de hoge kwaliteit op peil te houden heeft 
Flott een Quality Assurance System ontwikkeld.  Dit Quality System is vandaag gebaseerd op BRC en I.F.S. certificering, die de meest 
populaire parameters zijn voor kwalificatie van G.D.O. leveranciers en garandeert dat alle geproduceerde producten in overeenstem-
ming zijn met de hoogste eisen voor voedselveiligheid.

beschikbaar in:

Baby vongole in schelp
6 x 700 g - Ref.: flt700vonvngflo006

Vongole al naturele
6 x 270 g - Ref.: flt270vonvnaflo006
12 x 130 g - Ref.: flt130vonvnaflo012

Vongole sugo classico
12 x 130 g - Ref.: flt130vonvsuflo012

Vongole

Sauzen

Makreel

Sardines

Ansjovis
beschikbaar in:

Ansjovis al naturale
12 x 730 g - Ref.: flt4-4acflosflo012
6 x 580 g (weck)- Ref.:flt580actftosflo006
12 x 140 g - Ref.: flt140acfvosflo012
12 x 80 g - Ref.: flt078acfvosflo012

Ansjovis oregano
12 x 78 g - Ref.: flt078aorvosflo012

Ansjovis pizzose
12 x 78 g - Ref.: flt078apivpsflo012

Ansjovis tube
24 x 60 g - Ref.: flt060acptooflo024

beschikbaar in:

Zwaardvissaus (sugo sprada)
12 x 130 g - Ref.: flt130pspvspflo012

Frutti di mare saus
12 x 130 g - Ref.: flt130fmavsuflo012

Inktvissaus
12 x 130 g - Ref.: flt130nsevsuflo012

beschikbaar in:
Makreelfilets
6 x 250 g - Ref.: flt250sgovooflo06
50 x 125 g - Ref.: flt125sgovooflo006

beschikbaar in:
50 x 125 g - Ref.: flt125sarlosflo050
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Sardines

Panna Chef
Panna Chef is een dikke kookroom die smaak toevoegt aan al uw gerechten.  Het hele assortiment is bijzonder romig, zacht van smaak en 
vermengt zich uitstekend op het bord. Elke smaak geeft zijn eigen touch aan uw gerechten.  De best geselecteerde grondstoffen, strikte 
controles en de jarenlange ervaring van Parmalat zijn de basis van de uitstekende kwaliteit van Panna Chef.

In het assortiment vind je de gewone Panna Chef kookroom, Panna Chef Salmone (met gerookte zalm), Funghi Porcini (met 
champignon) en 4 Formaggi (4 kazen).

Beschikbaar in:

Panna per cucinare 
24 x 200 ml - Ref.: par4048960

Panna Leggere
12 x (3 x 125 ml) - Ref.: par4678225

Panna 4 Formaggi 
18 x (2 x 125 ml) - Ref.: par4178958 

Panna Funghi Porcini
18 x (2 x 125 ml) - Ref.: par4178950

Panna Tartufo
18 x (2 x 125 ml) - Ref.: par4178916

Panna Salmone
18 x (2 x 125 ml) - Ref.: par4178912

Zuivel

Chef Bechamel
Parmalat was de eerste die kant-en-klare 
bechamelsaus op de Italiaanse markt 
bracht. De saus is net als zelfgemaakt.  Of 
zelfs beter: zacht en glad, zonder klontjes.  
De saus kan meteen in de oven voor cannelloni, 
ravioli of lasagna, maar kan ook de basis zijn voor een heerlijke saus.  Doordat er 
uitsluitend wordt gewerkt met natuurlijke ingrediënten en de saus wordt verrijkt met 
room, heeft deze bechamel een zeer delicate smaak.

Chef Bechamel Light, met al de smaak en kenmerken van Bechamel Classic, bevat 
50% minder vetgehalte en is laag in calorieën, slechts 114 kcal per 100 gram, of 52 kcal 
minder dan de Classic.  

Beschikbaar in:

Chef Bechamel Classic
24 x 500 ml - Ref.: par4018460

Chef Bechamel Light
24 x 500 ml - Ref.: par4114910Chef Dessert

Het dessert gamma van Parmalat bestaat uit Crema Mascarpone, 
Crema Pasticcera (banketbakkersroom) en Crema Cioccolato 
(chocolade creme).  Klaar voor gebruik!  
Opgelet, enkel verkrijgbaar op aanvraag!

Beschikbaar in:

Chef Crema Mascarpone
12 x 530 ml - op aanvraag

Chef Crema Cioccolato
12 x 530 ml - op aanvraag 

Chef Crema Paticcera
12 x 530 ml - op aanvraag
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OLIJVEN

De beroemde naam in olijven
De Crespo Olive Group is één van 's werelds grootste en bekendste producenten van tafelolijven.
Decennialang zijn ze de vertrouwde leveranciers van top supermarktketens, grote food distributeurs en 
restaurant multinationals wereldwijd, met een aanhoudende succes en groei geweest.
Crespo is het toonaangevende olijfmerk in een aantal van 's werelds meest veeleisende markten, 
waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Hun producten zijn aanwezig in meer dan 40 landen 
wereldwijd. In feite, is Crespo één van de weinige sterke internationale olijfmerken op de markt.
De loyaliteit aan het merk Crespo is de afgelopen 50 jaar opgebouwd door de constante kwaliteit, hoge 
servicenorm en het nauwe inzicht in de behoeften van hun klanten.
De familie Crespo zit in de mediterrane voeding sinds het begin van de 20e eeuw.

Olijven zijn echt een manier van leven voor de familie Crespo. Hun jarenlange ervaring en 
enthousiasme voor olijven, gecombineerd met voortdurende investeringen in de nieuwste 
productie-technologie en kwaliteit systemen, hebben Crespo een internationale referentie in olijfolie 
verwerking gemaakt. Voor pure range, variëteit en product know-how, is Crespo werkelijk 's werelds 
olijf expert.

The Olive experts!

Wist je dat?
U wist het misschien nog niet, 

maar de olijf kan niet 
rechtstreeks  van de boom 

worden gegeten! Zorgvuldige en 
deskundige ontharding is nodig 

om de smakelijke olijven te 
verkrijgen waar Crespo bekend 

voor is.
Verse olijven zijn hard van 

structuur en bevatten een stof 
genaamd oleuropeïne die 

weliswaar niet schadelijk, maar 
zeer bitter en onaangenaam om 
te eten is. De eerste fase van een 

olijf-proces, is daarom om de 
olijven te ontharden en te 

ontdoen van hun bitterheid. Dit 
is een delicate operatie, waarbij 

de deskundige vaardigheden 
van de ervaren lokale "Maes-

tros" zeer belangrijk zijn.

Zwarte olijven 
met pit 34/39

Beschikbaar in:

5 L
1 L

Zwarte olijven 
ontpit 16/18

Beschikbaar  in:

5 L

 

Ref.: 85007
Ref.: 85053

Ref.: 85009

Zwarte olijven 
met pit 19/21

Beschikbaar in:

0,5 L

 

Ref.: 85054

Groene olijven 
met pit 34/39

Beschikbaar in:

5 L
1 L

37 cl

400 gr
100 gr

 

Ref.: 85002
Ref.: 85033

Ref.: 85436

Ref.: 85435
Ref.: 85440

Groene olijven 
met pit 16/18

Beschikbaar in:

5 L

Groene olijven 
met pit 19/21

Beschikbaar in:

0,5 L

 

Ref.: 85003

Ref.: 85034

Zwarte olijven
A la GrecquesBeschikbaar in:

ontpit 34/39:
3 x 5 l - Ref.: crebt5-1noiden3439
6 x 1 l - Ref.: crebt4-4noiden3439
12 x 0,5 l - Ref.: crebt1-2noiden3439

ontpit 22/25:
24 x 0,5 l - Ref.: crebt1-2noiden2225

met pit 34/39:
3 x 5 l - Ref.: crebt5-1noient3439
6 x 1l - Ref.: crebt4-4noient3439

met pit 22/25:
12 x 0,5 l - Ref.: crebt1-2noient2225

met pit 16/18:
3 x 5 l - Ref.: crebt5-1noient1618

Beschikbaar in:

12 x 37 cl - Ref.: crebx.37grec

8 x 400 g - Ref.: cresac.400grec
20 x 125 g - Ref.: cresac.125grec
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OLIJVEN

Groene olijven

Gevulde groene olijven

Olives du Marché

Kappertjes

Beschikbaar in:

ontpit 34/39:
3 x 5 l - Ref.: crebt5-1verden3439
6 x 1l - Ref.: crebt4-4verden3439
12 x 0,5l Ref.: crebt1-2verden3439

12 x 37 cl - Ref.: crebx.37verden

8 x 400 g - Ref.: cresac.400verden
20 x 100 g - Ref.: cresac.100verden

met pit 34/39:
3 x 5 l - Ref.: crebt5-1verent3439
6 x 1l - Ref.: crebt4-4verent3439

12 x 37 cl - Ref.: crebx.37verent

8 x 400 g - Ref.: cresac.400verent***
20 x 125 g - Ref.: cresac.125verent

met pit 22/25:
12 x 0,5 l - Ref.: crebt1-2verent2225

met pit 16/18:
3 x 5 l - Ref.: crebt5-1verent1618

Beschikbaar in:

met ansjovispasta
12 x 21 cl - Ref.: crebx.21anch

met amandelen
12 x 21 cl - Ref.: crebx.21amand

Beschikbaar in:

Ontpit 15 x 70 g:

Groene olijven met pepers - Ref.: creodm.070piment

Zwarte olijven à la Grecque - Ref.:  creodm.070grec

Olijven met kruiden en look - Ref.: creodm.070ail

Cocktail olijven zacht - Ref.: creodm.070cocktail

Groene olijven zonder pekel - Ref.: creodm0.70verden

Wedges

Beschikbaar in:

10 x 1 l - Ref.: cresac.936wedges

Beschikbaar in:

Kappers surfines
12 x 60 g - Ref.: creboc.060cap
6 x 450 g - Ref.: creboc.450cap

Appelkappers
6 x 240 g - Ref.: creboc.240caperons
3 x 550 g (PET) - Ref.: crepet.55caperons

Lupini
Beschikbaar in:

12 x 230 g - Ref.: crebx37lupines
12 x 120 g - Ref.: crebx21lupines

met peperpasta
12 x 37 cl - Ref.: crebx.37piment
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bakkerij

Granen zijn hun ding
Molino Favero verwerkt al sinds 1925 maïs. Vandaag de dag zijn ze een zeer innovatieve produtent die ruwe, voorgekookte, 
pregelegeerde bloemmixen en halffabrikaten voor de voedingsindustrie maakt met gebruik van hoogwaardige maïs en rijst van oogst tot 
verpakking.
Een bedrijf gemaakt van mensen die in uitdagingen geloven en altijd op zoek zijn om zichzelf te verbeteren door onderzoek en 
door te kiezen voor alleen kwalitatief hoogwaardige granen, waarbij de kwaliteit door middel van internationale certificaten en 
kwaliteitscontrole van de grondstoffen gedurende streng gehandhaafd blijft.

Favero di Grano Tenero “00”
Het Italiaanse meel type “00” van zachte tarwe is zeer geschikt voor alle soorten verse pasta en pizzadeeg. 
Het heeft een gladde, zijdeachtige structuur. 

Beschikbaar in: 

10 x 1 kg - op aanvraag

Favero Polenta Istantanea
Ook van Favero hebben we een  instant 
Polenta.

Beschikbaar in: 

10 x 500 g - Ref.: fav4204fav4ca1
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SNACKS

SNACKS

Made in La Provence
Opgericht door Charles Benkemoun in 1987 in La Ciotat en vandaag de dag een bloeiend bedrijf in volle 
ontwikkeling, die zich momenteel volop toespitst op export, terwijl het familiale aspect van de firma niet 
vergeten wordt.

Sibell was de eerste die zonnebloemolie, Provencaalse kruiden en Camargue zout in chips verwerkte  en er 
naar streefde om 100% natuurlijke aroma’s te gebruiken. Innovaties die haar een pionier hebben gemaakt.

Vrienden kan je vertrouwen 
Amica Chips is geboren in 1990 uit de innige vriendschap tussen de twee vrienden Alfredo Moratti en Andrea Romanò. Zij wilden 
hulde brengen aan vriendschap en aan de gezelligheid om samen met vrienden tijd door te brengen. Hoe kan dat beter dan met lekkere 
knabbels erbij. En zo gaven ze leven aan dit kleine bedrijf in Castiglione delle Stiviere, dat zeer snel daarna uit zijn voegen barstte. 
Het bedrijf zet 8 jaar later zijn groeiproces voort door ook Pandal over te nemen, een Milanese merk dat gespecialiseerd is in snacks, 
croutons en cornflakes. 

Sensation
beschikbaar in:

Chips Bleues
24 x 100 g Ref.: sibsiblu100c01

Truffel
24 x 100 g Ref.: sibsiartruf100c01

Wasabi 
24 x 100 g Ref.: sibsiarwas100c01

Tortilla Pandal
Italiaans van ziel, Mexicaans van smaak. Dit zijn de chips 
bereid met Masa Maïsmeel volgens het traditionele Muy 
Ricas recept. En in één klap ben je in Mexico.

beschikbaar in:
10 x 400 g Ref.: amippa5030



34

Bakkerij

Sfornatini
De Sfornatini zijn de originele lekker natuurlijk gezuurde broodsticks, licht en verleidelijk en 
perfect bij elke maaltijd of voor een pauze.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende smaken. In restaurantverpakking is de Sfornatini Rosmarino 
vast in gamma.  Hier zitten telkens twee sticks apart verpakt.

Beschikbaar in:

120 g (doos):

Sfornatini Olive (olijven) - 14 x 120 g - Ref.: lmomlboxoliv 
Sfornatini Aglio (look) - 14 x 120 g - Ref.: lmomlboxagl
Sfornatini Sesamo (sesam) - 14 x 120 g - Ref.: lmomlboxses

200 g (cellofaan):

Sfornatinio Olive  (olijven) - 17 x 200 g - Ref.: lmoml020oli
Sfornatinio Cippole (ui) - 17 x 200 g - Ref.: lmoml021cip
Sfornatinio Salate (gezouten) - 17 x 200 g - Ref.: lmoml026sal
Sfornatinio Olio e Rosmarino (olijfolie en rozemarijn) - 17 x 200 g - Ref.: lmoml028foc
Sfornatinio Sesamo, Lino e Papavero (Sesam, lijnzaad en papaver) - 17 x 200 g - Ref.: lmoml200spl

Restaurant verpakking:

Sfornatini Risto Rosmarino (rozemarijn) - 12 x 260 g - Ref.: lmomlristros

I Croccantini Classici
Het oude traditionele recept sinds 1675: de brood-
sticks van Turijn, dun en goud gebakken. Zo licht 
en authentiek, ze passen perfect bij elke smaak en 
verrijken elk gerecht.  De restaurantverpakking 
bestaat uit per 2 verpakte I Croccantini’s. Perfect 
voor op de tafel.

Beschikbaar in:

I Croccanti Restaurant
14 x 240 g - Ref.: lmoml240croc

I Croccanti Torinesi box
6 x (8 x 100 g) - Ref.: lmoml012kil

Geen aperitief, zonder La Mole
La Mole werd opgericht in 1978 in Turijn en specialiseerde zich meteen ide specialiteit van hun stad, de heerlijke Crocanti broodsticks.  
Toewijding, passie en productie capaciteit hebben La Mole sindsdien geleid naar een bedrijf met een geavanceerde en volautomatische 
bakkerij en inpaklijn.  Dit tezamen met het uitsluitend gebruik van grondstoffen van topkwaliteit, zorgen voor de uitmuntende kwali-
teit van hun producten.  Het bedrijf verkreeg de UNI EN ISO 9001:2008, BRS en IFS certifcitaten.
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bakkerij

Pan Rustici
De Panrustici komen voort uit de 
combinatie van een oud recept met La 
Mole’s passie voor kwaliteit. Hun rustieke 
smaak is ideaal om op elk moment van de 
dag van te genieten.

Beschikbaar in:
Pan Rustici Classico (olijfolie) - 12 x 250 g - Ref.: lmomlprcla
Pan Rustici Olive (olijven) - 12 x 250 g - Ref.: lmomlprolv
Pan Rustici Integrale (volkoren) - 12 x 250 g - Ref.: lmomlprint
Pan Rustici Rosmarino (rozemarijn) - 12 x 250 g - Ref.: lmomlprros
Pan Rustici sesamo (sesam) - 12 x 250 g - Ref.: lmomlprses

Crosti
Crostì is La Mole’s nieuwe en smakelijke snack. Met 
een bijzonder intense en hartige smaak, maar toch  
licht en knapperig! Ook lekker in de soep of gewoon 
zo als snack.

Beschikbaar in:
Crosti Aglio & Basilico (look & basilicum) - 10 x 100 g - Ref.: lmomlcroagl
Crosti Olio d’Olive (olijfolie) - 10 x 100 g - Ref.: lmomlcroolio
Crosti Pomodoro & Basilico (tomaat & basilicum) - 10 x 100 g - Ref.: lmomlcropom
Crosti Rosmarino (rozemarijn) - 10 x 100 g - Ref.: lmomlcroros

Pandoré
Pandoré, oven geroosterd brood krokant van buiten 
en kruimelig van binnen. Geschikt voor een zoete of 
zoute snack, perfect bij je borrelhapjes. Een lekker 
alternatief voor brood om van te genieten met de 
ingrediënten die je lekker vindt.

Beschikbaar in:
Pandoré Classici - 15 x 250 g - Ref.: lmomlpanclas
Pandoré Integrali (volkoren) - 15 x 250 g - Ref.: lmomlpanintegr

Mini Sfornatini
Mini Sfornatini door La Mole zijn de originele mini 
broodsticks, klein en knapperig met een huisgemaakte 
smaak. Licht en luchtig, met een unieke smaak, perfect voor 
elke dag. Ideaal voor een aperitief en geweldig om de tafel op 
te vrolijken en te verrijken.

Beschikbaar in:

Mini Sfornatini Rosmarino (rozemarijn)  Mini Sfornatini Pomodoro & Basilico
14 x 100 g - Ref.: lmomlminiros  14 x 100 g - Ref.: lmomlminipiz

Mini Sfornatini Olio     Mini Sfornatini Sesamo, Lino e Papavero  (Sezam, lijnzaad en papaver) 
14 x 100 g - Ref.: lmomlminiolio  14 x 100 g - Ref.: lmomlboxpepe

Mini Sfornatini Sesamo (sesam) 
14 x 100 g - Ref.: lmomlminises
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Pancrek
Van een authentiek recept worden deze luchtige crackers van La Mole gemaakt. Goudgebakken en geurig. 

Ze zijn lekker op zichzelf of als een lekkere en voedzame break.

Momenteel verkrijgbaar in de versie Classico met olijfolie of Rosmarino met rozemarijn. 

Beschikbaar in:
Pancrek Classico Olio Oliva (olijfolie)
12 x 250 g - Ref. lmoml250ptr

Pancrek Rosmarino (rozemarijn)  
12 x 250 g - Ref. lmoml250pro

Pancrek Sesame (sezam)
12 x 250 g - op aanvraag

Pancrek Pizza
12 x 250 g - op aanvraag

Torcetti Piemonte
Een lijn van de beste bladerdeegjes uit Piemonte voor de meest verfijnde 
smaakpapillen. Heerlijk zoet, verrijkt met boterkrullen en goudbruin met 
gekarameliseerde suiker.

Beschikbaar in:
Torcetti Piemonte  Burro - 12 x 180 g - Ref. lmoml12tor
Torcetti Piemonte Cacao - 12 x 180 g - Ref. lmomlcioctor

I Raffinati
Een lijn van delicaat bladerdeeg om de meest verfijnde smaakpapillen te verrukken. Exquise snoepjes verfraaid met 
boterkrullen en goudkleurig met gekarameliseerde suiker.

Beschikbaar in:
Fiocchetti - 8 x 225 g - Ref.: lmomlfioc225
Fior di Zucchero - 8 x 225 g - Ref.: lmomlfior225
Ginevrine - 8 x 225 g - Ref.: lmomlginev225

Pantosto
De Pantosto is een geroosterde, goudbruine, krokante en heerlijke bruschetta. 
Uitsluitend gemaakt met natuurlijke en zorgvuldig geselecteerde ingrediënten, 
zonder kunstmatige aroma’s en kleurstoffen. Ze zijn zo geurig en lekker, perfect 
om te crunchen als een snack of bij de aperitief.

Beschikbaar in:
Pantosto Tomato & Oregano (tomaat & oregano)
12 x 150 g - Ref.: lmoml175ptr

Pantosto Aglio & Prezzomolo (look & peterselie)
12 x 150 g - Ref.: lmomltostag&pr

Bakkerij
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Een familieverhaal...
Al drie generaties is Balocco een toegewijde partner om het leven zoeter te maken van miljoenen consumenten wereldwijd,
met dezelfde aanhoudende passie.  Sinds 1923 is Balocco gespecialiseerd in alle zoete koekjes, het typische kerstgebak Panettone, 
Mandorlato en de Colombe voor pasen.

Breakfast
Het Breakfast gamma bestaan uit een reeks heerlijke zandkoekjes. De koekjes van dit gamma  bevatten geen palmolie, additieven, 

kleurstoffen of gehydrogeneerde vetten en bevatten geen genetisch gemodificeerde ingrediënten.

Bakkerij

Bisco Bomber
Een smakelijk zandkoekje in de vorm van een voetbal, met een 

Pencil Top van je favoriete team als cadeau.
Alleen voor kampioenen! 

Beschikbaar in:
Juve - 12 x 600 g - Ref.: bal0363

Inter - 12 x 600 g - Ref.: bal0364MIlan - 12 x 600 g - Ref.: bal0365

Sfoglatine Glassate
Een licht en kruimelig bladerdeeg en de zoete smaak van 
abrikozenjam, maken deze Sfoglatine het perfecte theekoekje.  

Beschikbaar in:
15 x 200 g - Ref.: bal024

Breakfast Rusticotte
Het gezonde alternatief: 5 granen, rietsuiker en 
Italiaanse verse melk van hoge kwaliteit, met 
chiazaad, vlas en zonnebloem als natuurlijke 
bronnen van Omega-3.

Beschikbaar in:
12 x 350 g - Ref.: bal01231

Breakfast Cruchelle
Farine de blé entier à 100%, lait frais italien de haute 
qualité, avec sucre de canne. 

Beschikbaar in:
12 x 350 g - Ref.: bal104

Breakfast Gemmole
Het gezonde alternatief: 100% 

volkorenmeel, Italiaanse verse melk 
van hoge kwaliteit en rietsuiker ... met 
een mix van fijne gekiemde korrels van 

spelt, tarwe en boekweit!

Beschikbaar in:
12 x 350 g - Ref.: bal01241
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Breakfast Novellini
Een traditioneel recept met verse 
melk en honing, een combinatie 
van smaak en lichtheid. 

Beschikbaar in:
10 x 350 g - Ref.: bal046

Breakfast Novellini 
Cioko
De lichtheid van de klassieke 
Novellini met het plezier van 
chocolade.

Beschikbaar in:
10 x 350 g - Ref.: bal0461

Breakfast Pastefrolle
Een eenvoudige en heerlijke zandkoekje, gemaakt 

met verse eieren.
 

Beschikbaar in:
12 x 350 g - Ref.: bal0117

Breakfast Zuppole
Het beste koekje om mee te soppen, uw 

originele en heerlijke oplossing voor een 
verleidelijk, stevig ontbijt. 

Beschikbaar in:
12 x 350 g - Ref.: bal0119

Breakfast Bastoncini
Heerlijke en frisse zandkoekjes met 
citroentint, zonder toegevoegde melk.

Beschikbaar in:
12 x 350 g - Ref.: bal0118

Bakkerij

Breakfast Saracene
Volkoren boekweitmeel, pure 

chocoladedruppels, rietsuiker en Italiaanse 
verse melk van hoge kwaliteit.

Beschikbaar in:
12 x 350 g - Ref.: bal01251
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Bakkerij

Breakfast Gocciolotti
Traditionele en aromatische zandkoekjes met veel 
chocoladeschilfers. Een uitermate prettige 
manier om je dag te beginnen.  

Beschikbaar in:
12 x 350 g - Ref.: bal0113

Breakfast Faccine
Een perfecte mix van chocolade, hazelnoot en plezier, het 
ideale zandkoekje om je dag met een glimlach te beginnen. 

Beschikbaar in:
12 x 350 g - Ref.: bal0116

Breakfast Girandole
Onweerstaanbare heerlijke zandkoekjes, met room en chocolade voor een 
energiek ontbijt.  

Beschikbaar in:
12 x 350 g - Ref.: bal0121

Breakfast Mondine
Een traditioneel recept met een eenvoudige en 
verfijnde smaak, met verse Italiaanse melk en 

rijstmeel. 

Beschikbaar in:
12 x 350 g - Ref.: bal0120

Breakfast Ciambelle
Traditionele zandkoekje, net zo goed als 
huisgemaakt, gemaakt met verse Italiaanse 
room.  

Beschikbaar in:
12 x 350 g - Ref.: bal0108
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Bakkerij

Bottega Paste di Meliga
Een specialiteit op basis van maismeel, deze typische knapperige Piemontese 
zandkoekjes.

Beschikbaar in:
16 x 100 g - Ref.: bal70122

Bottega Quaquare
Een andere specialiteit van 
Piemonte met boter, verse eieren 
en citroenzeste.

Beschikbaar in:
16 x 100 g - Ref.: bal70162

Bottega Krumiri al 
Burro
Traditionele boterkoekjes van de 
klassieke traditie van Piemonte.

Beschikbaar in:
16 x 100 g - Ref.: bal70152

Bottega Krumiri al Burro 
con Gocce di Cioccolato
Typische koekjes van de Piemontese 
traditie, op smaak gebracht met veel 

chocoladeschilfers.

Beschikbaar in:
16 x 100 g - Ref.: bal70142

Bottega Paste di Meliga Cioccolato
Een specialiteit gemaakt met maismeel: traditie ontmoet verleidelijke chocolade.

Beschikbaar in:
16 x 100 g - Ref.: bal70132

Bottega Baci di Dama
Heerlijke hazelnootkoekjes gevuld 
met pure chocolade: een verleidelijke 
lekkernij.

Beschikbaar in:
16 x 80 g - Ref.: bal70022

Bottega Gamma
Het luxe-gamma van Balocco: Bottega. Een ruime reeks klassiek Italiaans gebak, gemaakt met uitstekende ingrediënten en zorgvuldig 
vervaardigd met de passie, die Balocco sinds 1972 kenmerkt.
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Cantuccini
Naar het originele Toscaanse 
recept, vind je ook de Cantucci-
ni onder Vicenzi’s “klassiekers” : 
karakteristieke amandelkoekjes 
gemaakt met eenvoudige, eerlij-
ke ingrediënten, zonder toevoe-
ging van conserveringsmiddelen 
of kleurstoffen, ideaal voor het 
serveren met een uitstekende 
Italiaanse wijn of gewoon een 
kopje koffie.

Beschikbaar in:
10 x 225 g - Ref.: vic2322

Cialdine di Matilde
Delicate wafelrolletjes gevuld met cacao- of hazelnootcrème, 
heerlijk op zichzelf, maar ook perfect met een kopje thee of 

koffie.

Beschikbaar in:

Cialdine di Matilde hazelnoot
8 x 250 g - Ref.: vic6549

Cialdine di Matilde cacao
8 x 250 g - Ref.: vic6548

bakkerij

Grisbi
Uit de rijke Italiaanse patisserie traditie, de in Italië beroemde Grisbi koekjes ...
De Classic line bestaat uit Cioccolato (gevuld met chocoladecreme), Nocciola 
(gevuld met hazelnootcreme), Crema Limone (gevuld met citroencreme) en voor de 
liefhebbers van exotisch Coco (gevuld met cocosnootcreme).  

Beschikbaar in:

Classic Nocciola - 12 x 150 g - Ref.: vic2802

Classic Coco - 12 x 150 g - Ref.: vic2803

Classic Cioccolato - 12 x 150 g - Ref.: vic2800  
Classic Cioccolato - 1 x 1 kg (single pack. horeca) - Ref.: vic2058g
Classic Cioccolato vending - 4 x (24 x 33 g) - Ref.: 57395

Classic Crema Limone - 12 x 150 g - Ref.: vic2801

La Fine Pasticceria Italiana
Al meer dan 100 jaar staat Vicenzi synoniem voor kwaliteit en traditie als we spreken van Italiaanse zoetwaren.  In 1905 nam Matilde 
Vicenzi de bakkerij van haar overleden man over en startte ze onder meer met het bakken van heerlijke savoiardi koekjes.  In 2005 
neemt Vicenzi het “Bakery Department” van Parmalat over, en daarmee ook de legendarische foccacia’s en koekjes van het bekende 
Italiaanse merk.  Inmiddels staat Vicenzi voor een uitgebreid gamma koekjes en broodproducten.
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Millefoglie
Voor het heerlijke mille-feuille bladerdeeg koekjesassortiment van Vicenzi zwicht iedereen.  De klassieke Millefoglie Classiche en de 
ringvormige Ciambellini zijn krokante koekjes van boterbladerdeeg zonder vulling.  
Nocciola zijn heerlijke bladerdeeg gebakjes gevuld met een smeuïge hazelnoot crème. 
Bocconcini, een smakelijke versie van deze klassieker, zijn gevuld met een heerlijke melkcrème of chocoladecrème voor de meest 
veeleisende fijnproevers. 
Ten slotte Fiorellini, een heerlijk krokantje met framboosvulling.

Beschikbaar in:

Ciambelline
12 x 50 g - Ref. vic3323 

Millefoglie Bocconcini
milkcream - 12 x 65 g - Ref.: vic3324
chocolate cream - 12 x 65 g - Ref.: vic3325

Fiorellini
12 x 60 g - Ref.: vic3326 

Bakkerij

Mini Voglie
Mini Voglie zijn een uitnodigend assortiment van rijke koekjes met vulling van cacaocrème of banketbakkersroom, 
delicate koekjes met chocolade chips, knapperige bladerdeeg met gekarameliseerde suiker, sablée koekjes en klas-
sieke amaretti. Voor de liefhebbers van de koekjes gevuld met cacaocrème of banketbakkersroom, deze zijn ook 
apart verkrijgbaar.

Beschikbaar in:

Mini Voglie Assortiti  Mini Voglie cacao cream
10 x 300 g - Ref.: vic3255  10 x 225 g - Ref.: vic3568

   Mini Voglie pastry cream
   10 x 225 g - Ref.: vic3565
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Amaretto d’Italia
De klassieke Italiaanse macarons of bitterkoekjes, droog en met de karakteristieke zoet-bit-

tere smaak van bittere amandelen.
 Vicenzi was de eerste in Italië die de productcer-

tificering hiervoor ontving.  Zalig lekker bij een 
sterk kopje espresso.

Beschikbaar in:
12 x 200 g - Ref.: vic3100

1 kg (single pack. horeca) - op aanvraag

Bakkerij

Wist je dat?
Iedereen kent deze Italiaanse klassieker wel.  
De langwerpige luchtige koekjes met aan de 

bovenkant een laagje suiker, bij ons beter 
bekend als lange vingers of boudoirkoekjes. Ze 

ontstonden in de late vijftiende eeuw aan het hof 
van het Hertogdom Savoye ter ere van een bezoek 
van de Koning van Frankrijk.  Savoiardi worden 

in veel recepten gebruikt, zoals bij ijstaart en 
tiramisu.  Maar ze zijn ook gewoon lekker, zo uit 

het vuistje.  

Pancondi
Pancondi zijn heerlijk krokante “bruschette”, met 

pizza-smaak of look & peterselie. De perfecte 
metgezel voor een gezellige antipasto.

Beschikbaar in:
Look & Peterselie - 12 x 160 g - Ref.: vic6620

Pizza - 12 x 160 g - Ref.: vic6610

Vincenzovo Savoiardi
De Italiaanse klassieker, Savoiardi, wordt bij Vincenzi nog steeds gemaakt 
naar het originele recept van Matilde Vincenzi, waarvoor zij ook als eersten 
in Italië een productcertificering ontvingen. Vicenzovo wordt gemaakt 

zonder toevoeging van vetten en met uitsluitend natuurlijke 
ingrediënten, en met geen enkel spoor van kunstmatige 

smaakstoffen, kleurstoffen en conserveringsmiddelen. 
Vicenzovo is uitstekend voor bij het ontbijt en voor het 
maken van desserts. 

Beschikbaar in:
9 x 400 g - Ref.: vic3023

12 x 200 g - Ref.: vic3000
2,4 kg (single pack. horeca) - op aanvraag
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chocolade

Snacks voor zoetekauwen
Midì is geboren uit de ervaring van de Casalini-familie, die al meer dan veertig jaar met passie zachte biscuitgebak, croissants en 
zandkoekproducten maakt en alleen zeer geselecteerde grondstoffen gebruikt.  Of het nu gaat om een koekje voor het ontbijt, een 
snack in de middag of een zoetekauw na het diner, Midì heeft een heerlijke oplossing voor iedereen.

Croissant
Niets is beter dan het zachte Midì bladerdeeg. De 
meest traditionele croissant in vele variëteiten met 
heerlijke vullingen. 

Beschikbaar in:
Albicocca (abrikoos) Croissant - 12 x 300 g - Ref.: mid121638
Ciliegia (kers) Croissant - 12 x 300 g - Ref.: mid12849
Crema (patisseriecreme) Croissant - 12 x 300 g - Ref.: mid121206
Cioccolato (chocolade) Croissant - 12 x 300 g - Ref.: mid128303
Latte & Cioccolato (melk & chocolade) Croissant - 12 x 300 g - Ref.: mid12304

Ciao
Het zachte biscuitgebak van Midì, zonder gehydrogeneerde vetten en 
conserveermiddelen, is bedekt met weelderige cacaobekledingen en 
omvat romige vullingen. Een heerlijkere pauze bestaat niet! 

Beschikbaar in:
Ciao Snack - 12 x 350 g - Ref.: mid91046
Ciaocio’ - 12 x 350 g - Ref.: mid9331

Notti Magiche Latte
De zachte biscuit met cacao, bereidt met 
zorgvuldig geselecteerde ingrediënten, is 
gevuld met een smakelijke vulling met verse 
melk en een magische decoratie van sterren: 
magisch lekker! 

Beschikbaar in:
12 x 300 g - Ref.: mid9336

Farci
De zachte Midì cakejes, zorgvuldig gemaakt met 

geselecteerde ingrediënten, gevuld met smakelijke 
vullingen. 

Beschikbaar in:
Farcifrutto - 12 x 280 g - Ref.: mid92988

Farcikao - 12 x 280 g - Ref.: mid92896
Farcifragola - 12 x 280 g - Ref.: mid92964

Tiramisu’ - 12 x 280 g - Ref.: mid93109

Ciaoroll Nocciola
Een mini wervelwind van smaak waar de 

lekkerste cacaobekleding samenkomt met 
een zachte hazelnootvulling. 

Beschikbaar in:
 18 x 222 g - Ref.: mid962078

I Bulli
Een echte smakelijke pauze, waarin het natuurlijk 

gedesemde bladerdeeg de rijkdom van een dubbele 
vulling ontmoet.

Beschikbaar in:
Apple & Cream (appel+patisseriecreme) - 12 x 300 g - Ref.: mid12305

Raspberry & Cream (framboos+patisseriecreme) - 12 x 300 g - Ref.: mid12306
Chocolate  - 12 x 300 g - Ref.: mid12308
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chocolade

Passie van Zuid-Amerika naar Sicilië
In 1914 keerde de jonge immigrant Santo Finocchiaro, ondanks het gerommel van de Tweede Wereldoorlog onderweg, terug vanuit 
Zuid-Amerika naar zijn geboorteland, aan de voet van de Etna.  Hij vertrouwde op zichzelf en op wat hij het beste van allemaal ter 
wereld kon doen: heerlijke snoepjes maken om een glimlach van vreugde aan bij kinderen te bezorgen.  Zo werd, een eeuw geleden, 
Dolfin geboren; de zoetwarenfabriek van de familie Finocchiaro uit Giarre. Een bedrijfsgeschiedenis van succes, doorgegeven met 
kennis en passie van vader op zoon, en nu in de derde generatie. In 1948 wordt de kleine ambachtelijke fabriek van Dolfin omgevormd 
tot industriële fabriek.  In 1964 komt de eerste chocoladefabriek, waar de eerste paaseieren “made in Sicily” vorm en geur krijgen.

2-pack Mini Eggs 
De onweerstaanbare chocolade eitjes die elke dag spannende 
momenten bieden voor altijd nieuwe en speciale verrassingen. 
In fijne melkchocolade en glutenvrij en / of met verrassings 
verzamelspel.

Beschikbaar in:
Juve Box 2 Mini Eggs - 16 x 40 g - Ref.: doln1552
Inter Box 2 Mini Eggs - 16 x 40 g - Ref.: doln2077
Milan Box 2 Mini Eggs - 16 x 40 g - Ref.: doln2079
Hello Kitty Box 2 Mini Eggs - 16 x 40 g - Ref.: doln2041
Emoji Box 2 Mini Eggs - 16 x 40 g - Ref.: doln2046
Ovosauro Box 2 Mini Eggs - 16 x 40 g - Ref.: doln2051

3-pack Mini Eggs 
Dezelfde onweerstaanbare chocolade, maar deze keer per 3.

Beschikbaar in:
Barbie Box Tripack Mini Eggs - 16 x 60 g - Ref.: doln1536
Hot Wheels Box Tripack Mini Eggs - 16 x 60 g - Ref.: doln1537
Dolfin Napoli Box Tripack Mini Eggs - 16 x 60 g - Ref.: doln1642
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chocolade

Gianduia Cream smeerpasta’s
Een romige en heerlijke smeerpasta  die helemaal niet moet onderdoen voor zijn bekende concurrent.  Integendeel zelfs, want 
deze wordt geproduceerd volgens Pernigotti kwaliteitsstandaarden, met 33% van hazelnoten en alleen natuurlijke smaken, zonder 
gehydrogeneerde vetten en palmolievrij. De elegante verpakking voegt luxe toe aan uw ontbijt.
Verkrijgbaar in Gianduia Classica of de Nero versie, die 14% cacao bevat. Voor de liefhebbers van hazelnoten is er de Nocciola 
(pure hazelnootpasta) of Cremino (hazelnootpasta met gianduiapasta in een mooi patroon).

Beschikbaar in:
Gianduia Classica - 6 x 350 g - Ref.: perp15002173
Gianduia Nero - 6 x 350 g - Ref.: perp15002174
Cremino - 6 x 350 g - Ref.: perp15003044
Nocciola - 6 x 350 g - Ref.: perp15003046

Chocolade in al zijn vormen
In 1860 opent Stefano Pernigotti in de stad Novi Ligure zijn winkel waar hij onde andere zelf geproduceerd 
snoepgoed verkoopt.  Dit snoepgoed blijkt een schot in de roos, en daarom sticht Stefano samen met zijn 
zoon in 1868 Pernigotti & Figlio om enkel op snoepgoed te concentreren.  Al snel wordt de fabriek een 
mijlpaal voor de stad Novi Ligure.  De uitstekende kwaliteit en het meesterlijke vakmanschap van Pernigotti 
wordt dan ook erkend in 1882 met de eer van het Koninklijk wapen.

Pernigotti is nu één van de oudste en meest traditionele fabrikanten van chocolade en nougat in Italië.  De specialiteit 
van Pernigotti is de wereldberoemde gianduiotto, die zij nog steeds met zeer hoge kwaliteit fabriceren.  

chocolade

Magic Milk
Rietjes met oplosbare microsferen in de smaken chocolade, 
aardbei of biscuits.
Met vitamine D toegevoegd.
Glutenvrij.
Zonder bewaarmiddelen zonder kleurstoffen.
Set van 5 rietjes.
Product is ook geschikt voor mensen met coeliakie.

Beschikbaar in:
Fragola (aardbei) - 96 x 30 g - Ref.: doln2026
Cioccolato (chocolade) - 96 x 30 g - Ref.: doln2027
Biscotto (biscuit) - 96 x 30 g - Ref.: doln2039
Display mix - 192 x 30 g - Ref.: dolnmix
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siroop

Uitsluitend natuurlijke producten
Pietro Bordiga is een gepassioneerde kruidendokter, een diepgaande kenner, vooral van Alpine botanicals en oosterse kruiden.
In 1888 bedenkt Pietro Bordiga, vooral dankzij zijn botanische kennis, een recept voor Vermouth di Torino, dat onmiddellijk enorm 
gewaardeerd wordt in de stad. Hij besloot toen om zijn bedrijf te starten als producent van Vermouth en opende zijn distilleerderij 
in Cuneo.  De keuze voor Cuneo wordt duidelijk ingegeven door sentimentele factoren, het is de stad van oorsprong van de familie 
Bordiga. Maar vooral de geografische ligging van Cuneo, genesteld in de bergen, speelt een belangrijke rol bij de locatiekeuze.
In de loop der jaren heeft het bedrijf zich ontwikkeld dankzij de authenticiteit en kwaliteit van zijn producten en wordt het niet alleen 
het referentiepunt voor Vermouths, maar ook voor likeuren en sterke dranken, vooral alpine.
Eeuwen gaan voorbij, tijden veranderen, de grote crisis van de jaren twintig maar vooral de tweede naoorlogse periode zien grote 
veranderingen en ook de productie van de drankfabrieken wordt beïnvloed.
Dankzij de synthese en productie van kunstmatige smaakstoffen kunnen inmiddels grote hoeveelheden tegen goedkope prijzen worden 
geproduceerd, uiteraard van matige of zelfs lage kwaliteit. Kleine ambachtslieden lijden onder deze situatie: ze transformeren en 
worden enorme industriële realiteiten of ze zijn geleidelijk voorbestemd om te sluiten.
Bordiga past zich niet aan deze evolutie aan en de productie blijft die van haar oorsprong, ook al zijn de moeilijkheden enorm, zoals 
blijkt uit de talloze sluitingen van bekende merken.
De filosofie en kwaliteit van de producten die de oprichter bezielden, bleven ongewijzigd; we bleven produceren, altijd uitgaande van 
geselecteerde en hoogwaardige grondstoffen.
Inmiddels heeft Bordiga nu ook non-alcoholische siropen in haar gamma, volledig gemaakt volgens het vaste principe, met enkel 
natuurlijke producten, en zonder kleur- en smaakstoffen.

I Sciroppi
Heerlijke natuurlijke siropen, zonder kleur- en 
smaakstoffen, om zowel je water als je cocktails op 
smaak te brengen.

Beschikbaar in:
Viola (viooltjes) - 6 x 70 cl - Ref.: borsciviola70
Menta (munt) - 6 x 1 l - Ref.: borscimve100
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FRuitsap - ice tea

Fruitig
Klassiekers maar ook originele combinaties, uitnodigende flesjes, maar vooral puur en 
lekker vruchtensap.  Santal, een onderdeel van Parmalat, staat voor een breed scala hoge 
kwaliteit sappen naar ieders smaak, van 100% vruchtensap zonder toegevoegde suikers.  
Het nieuwe assortiment zorgt voor verrassende combinaties van fruit met bloemaroma’s 

tot fruit met melk, gezond voor lichaam en geest. 

 De reeks bestaat uit glazen flesjes van 250 ml, maar de 
meeste soorten zijn eveneens verkijgbaar in groot 

formaat (1 l) in terta of PET.

BIG JUICES

Big Juices
Santal Big Juices geven je puur fruit zonder concessies. Ze zijn geschikt voor alle leeftijden omdat 
ze lekker zijn en belangrijke voedingsstoffen bevatten.
Ze zijn allemaal samengesteld uit 100% sap met 100% fruit en bieden alle kenmerken van de 
fruitige smaak. Deze lijn is ontwikkeld voor het ontbijt en voor mensen die van pure smaak en 
eenvoudige natuurlijke ingrediënten houden. Een concentratie van smaak om een dag vol energie 
te beginnen.

Beschikbaar in:

100% Arancia (sinaasappel)  Banana (banaan)
24 x 250 ml - Ref.: san4497614  24 x 250 ml - Ref.: san4497640
12 x 1 l tetra - Ref.: san4420364  

Pera (peer)   100% Ananas
24 x 250 ml - Ref.: san4497618  24 x 250 ml - Ref.: san4497612
12 x 1 l tetra  - op aanvraag  12 x 1 l tetra  - Ref.: san4420362

Pesca (perzik)   ACE
24 x 250 ml - Ref.: san4497626  24 x 250 ml - Ref.: san4497648
12 x 1 l tetra  - Ref.: san4420376  12 x 1 l tetra  - op aanvraag

Albicocco (abrikoos)
24 x 250 ml - Ref.: san4497642
12 x 1 l tetra  - op aanvraag
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Prestige
Liever iets gesofisticeerder?  De Prestige 
sappen van Santal bieden u een gamma 

pure en niet alledaagse vruchtensappen.  

Beschikbaar in:

Mirtilo (bosbes)
24 x 250 ml - Ref.: san4320944

Melograno (granaatappel)
24 x 250 ml - Ref.: san4420930

fruitsap - ice tea

Plus 
Santal PLUS biedt u de authentieke smaak van fruit 
gecombineerd met al de zachtheid van een scheutje melk, om u 
te verrassen met zachte en fluwelige ervaring die het gehemelte 
streelt bij elke slok.  

Beschikbaar in:
Pesca Mango  (perzik mango) - 24 x 250 ml - Ref.: san4483548
Bosco Mix  (bosvruchten) - 12 x 250 ml - Ref.: san4420944
Pesca Mango (perzik-mango) - 12 x 1 l tetra - Ref.: san4420382
Ananas Cocco (ananas-kokos) - 12 x 1 l tetra - Ref.: san4420340
Fragola Banana (aardbei-banaan) - 12 x 1 l tetra - Ref.: san4420342

Top
Santal TOP is een gamma van uitmuntende combinaties van 
fruit met originele ingrediënten zoals ginseng, eucalyptus, aloë 
vera en sinaasappelbloesems.  Deze innovatieve sappen onder-
scheiden zich zonder meer van de concurrentie.  

Beschikbaar in:

Pesca Limone - Ginseng (perzik - limoen - ginseng)
24 x 250 ml - Ref.: san4479942
12 x 1 l PET - op aanvraag

Mela Verde - Eucalypto (groene appel - eucalyptus)
24 x 250 ml - Ref.: san4479916

Pompelmo Rosa - Aloë Vera (roze pompelmoes - aloë vera)
24 x 250 ml - Ref.: san4479920
12 x 1 l PET - op aanvraag

Arancia Rossa - Fiori d’Arancio (bloedappelsien - sinaasappelbloesems)
24 x 250 ml - Ref.: san4479946

 
Vele smaken zijn ook verkrijgbaar in 1 l flessen in tetra of PET.  In dit geval is dit 
steeds vermeld bij de kleine flesjes.  Buiten het bovenstaand gamma, zijn ook 
onderstaande sappen in 1 l tetra verpakking te verkrijgen.

Beschikbaar in:

Arancia Rossa (bloedappelsien)  100% Pompelmo (pompelmoes) 100% Arancia (sinaasappel) 
12 x 1 l tetra - Ref.: san4420388 12 x 1 l tetra - op aanvraag  12 x 1 l tetra - Ref.: san4420364

100% Exotic    100% Mela (appel)  100% Ananas 
12 x 1 l - Ref.: san4420372  12 x 1 l tetra - op aanvraag  12 x 1 l tetra  - Ref.: san4420362

Pesca (perzik)   Frutti Rossi (rode vruchten) 
12 x 1 l tetra  - Ref.: san4420376 12 x 1 l tetra - op aanvraag

TOP PRESTIGE

TE

PLUS

1 L

Tip
Combineer het Prestige Melograno met 

een deel wodka voor een originele en 
lekkere cocktail!

Té
Santal Té brengt je al de goedheid van vruchten, gecombineerd 

met de elegantie van de beste soorten thee.  Deze 
niet bruisende ice tea heeft een natuurlijke smaak, 

harmonieus, en perfecte in balans.

Beschikbaar in:

Té Pesca (perzik)
12 x 250 ml - Ref.: san4416240
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water - limonade

Legendarisch water
Volgens de legende werd de Lurisia bron per toeval ontdekt door een tiental mijnwerkers die in de beginjaren van de vorige eeuw in 
het gebied van Nivolano (nu Lurisia) werkten. Tijdens het uitkappen van het gesteente troffen ze onbedoeld een ader van bronwater 
dat niet alleen uitstekend bleek te zijn om te drinken, maar ook om zweren en wonden te reinigen. Als bij wonder genazen deze in zeer 
korte tijd door het water. De “magische” eigenschappen van de bron werden al snel zeer bekend, zelfs ver buiten Lurisia, en trokken de 
aandacht van een groot aantal toeschouwers, waaronder artsen en onderzoekers (waaronder niemand minder dan Marie Curie), die de 
kenmerken ervan bestudeerden en definitief de geneeskrachtige en nuttige eigenschappen van water bevestigden.
Uit de vastberadenheid en wil van Pietro Cignolini, David Garbarino en Piero Sciaccaluga, een arts en twee vooruitziende Ligurische 
ondernemers, werd in 1940 het eerste Lurisia Spa-etablissement gebouwd. Op deze manier was het voor iedereen mogelijk om dit 
prachtige water voor medische doeleinden te gebruiken.  Zo werd Lurisia een belangrijk centrum voor hydrothermisch onderzoek, maar 
ook een heerlijke plek voor vakantie en welzijn, een favoriete bestemming voor duizenden mensen, waaronder belangrijke mensen van 
die tijd.  Enige tijd later, bij decreet van het ministerie van volksgezondheid, mocht het water worden gebotteld en verkocht, waardoor 
de gezonde eigenschappen van de Fonte Santa Barbara van Lurisia plots voor iedereen beschikbaar waren. 
Op de dag van vandaag is Lurisia zijn legendarische naam niet kwijt. Nu mede door de puurheid van het water.  Lurisia heeft een 
zeer lage mineraliteit, waardoor het ook de koploper is bij de nitraatarme waters.  Met zijn 2,6 mg Natrium per liter, scoort hij ver 
onder bekende merken uit de supermarkt, wat het bijzonder geschikt maar voor zuigelingen, zwangere vrouwen en mensen met hoge 
bloeddruk.  Door het mineraalarm karakter zou het water volgens New Yorkse chefs ook zeer neutraal van smaak zijn, waardoor zij het 
kozen voor hun toprestaurants.  

Aqua Bolle e Stille var
De stijlvolle glazen Lurisia flessen staan mooi op elke tafel.  Verkrijgbaar in Stille (= 
niet-bruisend) en Bolle (= bruisend).  Alle glazen flessen onder het VAR label zijn 
returnables met statiegeld.

Beschikbaar in:
Bolle:   Stille:
33 cl - Ref.:  lurbollevar33  33 cl - Ref.:  lurstillevar33
50 cl - Ref.: lurbollevar50  50 cl - Ref.: lurstillevar50
75 cl - Ref.: lurbollevar75  75 cl - Ref.: lurstillevar75

Aqua Tonica di Chinotto
Deze tonic werd gemaakt volgens het principe van 

Slow Food. Het resultaat is een heldere en briljante 
kleur met een fijne en aanhoudende parels.

De geur van Chinottoschil komt als een delicaat 
boeket naar boven. De lichte bittere hint is 

volledig in balans met de lichte zuurgraad, wat 
een fris aroma oplevert.

Een fijn en persistent aroma waarin de 
citrusgeur weer opduikt en een aangename 

bittere hint vergezelt.  Perfect om zo te drinken, 
maar ook als uitstekende basis voor uw 

aperitief.

Beschikbaar in:
4 x 275 ml - Ref.:  lurtonico275

6 x 750 ml - Ref.: lur36013

Chinotto
Het unieke aroma van deze Chinotto komt uit de westkant van 
de Ligurië Riviera, waar sinds 1500 Chinottobomen zijn geteelt. 

Vandaag de dag is er bij Savona het Slow Food Presidium 
om de kostbare citrusvruchten te beschermen 

die deze drank de typische amberachtige 
smaak en intense geur geven.  Een geur van 
citrus en kruiden. De bubbels benadrukken 
de delicatesse en harmonie van een bijzonder 
complex boeket: citrus, kruiden, specerijen en 

bittere karamel. De smaak is fluweelachtig 
en zacht met een nobel en harmonieus 
lichaam, zonder overdreven zoetheid. 
Perfect om zo te drinken, maar ook als 
uitstekende basis voor uw aperitief.

Beschikbaar in:
4 x 275 ml - Ref.:  lur32010

6 x 750 ml - Ref.: lur36010

Aqua Bolle e Stille pet
Hetzelfde kwalitatieve water, maar deze keer in petfles.

Beschikbaar in:
 Stille:
 Red Miner - 6 x 1,5 l - Ref.: lur11493

Premium - 6 x 1 l - Ref.: lurstillepet1
Premium - 12 x 50 cl - Ref.: lurstillepet50

Bolle: 
Red Miner - 6 x 1,5 l - Ref.:  lur11491

Premium - 6 x 1 l - Ref.: lurbollepet1
Premium - 12 x 50 cl - Ref.: lurbollepet50
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water - limonade

Aranciata
Onze Aranciata wordt geproduceerd met “Gargano 

IGP-sinaasappels”, Slow Food Presidium, die 
afkomstig zijn van een van de mooiste baaien van 

de Adriatische zee. Doordat de sinaasappels aan 
het einde van de winter rijpen, bekomen ze een 

uitstekende weerstand tegen oxidatie na de oogst: 
dunne schil, stevige pulp en zoet sap zorgen voor 

een uniek product. Een intense, sterke, diepe 
en beslissende geur van citrus, lentebloemen 
en kruidachtige essentie. De zoetheid wisselt 
in je mond af met een zachte en evenwichtige 

zuurgraad, die je herinnert aan de typische 
sensaties van rijpe sinaasappels, een intens en 

persistent citrusaroma.  Gedronken op zichzelf 
is het een uitstekende dorstlesser, maar kan ook 

worden gebruikt in frisse aperitieven.
 

Beschikbaar in:
4 x 275 ml - Ref.:  lur32012
6 x 750 ml - Ref.: lur36012

Gazzosa
De unieke smaak van deze Gazzosa komt van ver, zowel 

in tijd als in afstand. Het recept dat wordt gebruikt, is het 
originele recept uit de jaren 50 en de gebruikte citroenen 
zijn Sfusati, al meer dan 300 jaar gekweekt op terrassen 

aan de kust van Amalfi, beroemd om hun sappige pulp en 
halfzoete smaak.

De intensiteit wordt benadrukt door de aanwezigheid van 
koolzuur die de aanwezigheid van sinaasappelbloesem en 

citroenschil harmoniseert en verfijnt.
In het bijzonder uitgebalanceerd en vol, gaat de lange 

afdronk gepaard met een zachte zuurgraad die oplost in 
een zoete noot. Een intens citroenaroma, langdurig en 

delicaat.

Beschikbaar in:
4 x 275 ml - Ref.:  lurgazzosa275

6 x 750 ml - Ref.: lur36011

Aranciata Amara
Voor de Aranciata Amara hebben ze gekozen voor de bittere 

sinaasappel bij uitstek, de Melangolo di Puglia. De karakteristieke ruwe 
schil beschermt het vlees, een smaak die sterk en uniek is, net als zijn 

geschiedenis. Het is een van de oudste citrusvruchten die 
worden geteeld in Puglia, met een oorsprong die teruggaat 
tot het jaar 1000. Een vrucht beroemd gemaakt door Prins 

Melo van Bari, die ze als een geschenk naar de Noormannen 
stuurde. De contrasten en aroma’s van de Melangolo komen 

voort uit de bodem, het klimaat en de zee in het Gargano-
gebied. Voor een bittere orangeade die je verrast.

De aanhoudende pasteltinten verbergen een onverwacht 
fruitig boeket, met beslissende en aangenaam scherpe 

tonen. Het eerste resultaat in de mond is schoon en 
veelzijdig en verandert langzaam in een aangenaam bittere 

en droge finale. Perfect als aperitief in combinatie met 
hartige gerechten en hapjes.

Beschikbaar in:
4 x 275 ml - Ref.:  lurar32015

Aranciata Rossa
Het dankt zijn unieke kleur en smaak 
aan de drie beste variëteiten van “Rode 
sinaasappel van Sicilië BGA”: Moro, Tarocco 
en Sanguinello. Drie speciale citrusvruchten, 
geteeld in goede grond. De vlakte van Catania 
is echt een uitzonderlijke plek, met de 

aanwezigheid van de Etna en de 
Ionische Zee, waardoor de bodem 
zeer vruchtbaar is en unieke 
weersomstandigheden worden 
gecreëerd. Dit onderscheidt hen 
van alle andere sinaasappels, een 

balans tussen zoet en zuur, met 
een karakteristieke rode kleur.
De levendige kleur, 
geaccentueerd door warme 
rode nuances, kondigt een 
complex en boeiend aroma 
aan, gedomineerd door 
intense tonen van vers geperst 
sinaasappel.
Uitstekend te combineren met 

desserts en ijsjes.

Beschikbaar in:
4 x 275 ml - Ref.:  lur32014

Limonata
De Lurisia Limonata is een 
extreem dorstlessende en 
verrassend verfrissende frisdrank. 
Citroen is de hoofdrolspeler met 
zijn sterke persoonlijkheid. De 
zachte smaak geeft een diep 
en aangenaam aroma af.  Een 
drankje van intrigerende 
frisheid die evolueert en in de 
loop van de tijd verschillende 
sensaties geeft, maar altijd 
aangenaam en delicaat.

Beschikbaar in:
4 x 275 ml - Ref.:  lur32016
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thee - ice tea
satemwa

Meer dan thee
Satemwa is een familiebedrijf in de Shire Highlands van Malawi, opgericht in 1923. Al bijna 100 jaar maken ze superieure thee die over 
de hele wereld worden geëxporteerd. De nieuwste edities van het assortiment zijn een unieke ambachtelijke line-up van groene, witte, 
oolong, zwarte en donkere thee. Hun thee’s zijn gemaakt met liefde, passie en respect voor het milieu en de gemeenschappen om hen 
heen. Want het familiebedrijf doet meer dan alleen maar superieure thee maken.  Ze zetten zich actief in om de levensstandaard van 
hun personeel en Malawi te verbeteren. Zo bieden ze aan het personeel en hun families welzijnsdiensten aan zoals Satemwa Clinic 
met ambulancedienst, Satemwa Primary School voor 900 leerlingen en tal van sportacitiviteiten. De beveiligingsafdeling van Satemwa 
staat het lokale politienetwerk dagelijks bij met middelen zoals transport en communicatie om de orde binnen het verzorgingsgebied 
van Satemwa te handhaven. De werknemers krijgen ook een eerlijke verloning. Doordat ze klein en lokaal werken, zijn hun thee’s ook 
bijzonder vers.  Recht van de plantage in je theebuiltje.  Geniet mee van deze heerlijke thee’s.

Black & White B.420
Black & White is de schoonmoeder en vroege vogel van de familie Satemwa. Net als de ochtendzon is ze krachtig 
maar zachtaardig, rustgevend maar energiek. Haar roodachtige bladeren weerspiegelen de vroege hemel die 
roze wordt in een wolk van melk.

Beschikbaar in:
36 x 12 stuks - Ref.: satafrican12
1 x 100 stuks - Ref.: satafrican100

Green Mint G.621
Green Mint is de brutale charmeur van de 

Satemwa-familie, met alle geuren van frisse 
muntblaadjes vers van de hellingen van Thyo-

lo Mountain. Wat een krachtige combinatie!

Beschikbaar in:
36 x 12 stuks - Ref.: satgreen12

1 x 100 stuks - Ref.: satgreen100

Earl Grey B.744
Earl Gray is de voorname heer van de Satem-

wa-familie, die twee van hun beste zwarte 
theesoorten combineert. De twinkeling in zijn 

oog is een draai van heerlijke bergamot.

Beschikbaar in:
36 x 12 stuks - Ref.: satearlgrey12

1 x 100 stuks - Ref.: satearlgreay100

Hibiscus W.715
Witte Hibiscus is de vrijgevochten dochter van de 

Satemwa-familie, die zingt met de aardse tonen van 
onze beste witte thee en de zoete, onderscheidende 

tonen van hibiscus. Hints van passievrucht maken haar 
betoverend, een vleugje perzik maakt haar uniek.

Beschikbaar in:
36 x 12 stuks - Ref.: sathibiscus12

1 x 100 stuks - Ref.: sathibiscus100
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THEE - ice tea
satemwa

Cling Peach Craft Iced Tea
Een zachte iced tea van zwarte thee, perzik en vers citroensap op smaak gebracht met een vleugje honing en 
rietsuiker.  Deze artisanale, ongefilterde iced tea wordt in kleine partij gebrouwen en is volledig natuurlijke en 
conserveermiddelvrij.  

Beschikbaar in:
36 x 12 stuks - Ref.: satafrican12
1 x 100 stuks - Ref.: satafrican100

Mint & Lime Craft Iced Tea
Een verfrissende mengeling van groene thee met 
limoensap en munt, op smaak gebracht van rietsuiker 
en honing.  Deze artisanale, ongefilterde iced tea 
wordt in kleine partij gebrouwen en is volledig 
natuurlijke en conserveermiddelvrij.  
  

Beschikbaar in:
36 x 12 stuks - Ref.: satafrican12
1 x 100 stuks - Ref.: satafrican100

Light Lemon Craft Iced Tea
Een frisse iced tea van zwarte thee en vers citroensap op 

smaak gebracht met een vleugje honing en rietsuiker.  
Deze artisanale, ongefilterde iced tea wordt in 

kleine partij gebrouwen en is volledig natuurlijke en 
conserveermiddelvrij.  

Beschikbaar in:
36 x 12 stuks - Ref.: satafrican12

1 x 100 stuks - Ref.: satafrican100

Hibiscus & Vanilla Craft Iced Tea
Een frisse iced tea van hibiscusbloemen, vers citroensap en vanille op smaak gebracht met rietsuiker en 

honing.  Deze artisanale, ongefilterde iced tea wordt in kleine partij gebrouwenen en is volledig natuurlijke en 
conserveermiddelvrij.  

  

Beschikbaar in:
36 x 12 stuks - Ref.: satafrican12

1 x 100 stuks - Ref.: satafrican100



KOFFIE

De oudste koffiebrander van Italië
Caffè Vergnano werd in 1882 in Piedmonte geboren en is de oudste Italiaanse koffiebrander. 
Het wordt al 5 generaties lang geleid door de familie Vergnano. Altijd gericht op de 
toekomst, met de focus op creativiteit, innovatie en kwaliteit.
Hun koffie is een perfecte mix van traditie en innovatie. De superieure kwaliteit van hun 
melanges komt voort uit een zorgvuldige opvolging van de beste grondstoffen en het 
buitengewone productieproces.

Granaroma
Sterk en vol van smaak

Een blend met een rijke en aanhoudende smaak, voor degenen die een 
sterke en smakelijke koffie prefereren.
Een klassieke mix van de beste variëteiten van Arabica en Robusta. Een 
onmiskenbaar aroma voor dagelijks genot thuis.

maling 250 g: medium
intensiteit: 

beschikbaar in:
6 x 1 kg - bonen - Ref.: ver9

6 x 500 g - bonen - Ref.: ver54
12 x 250 g - gemalen - Ref.: ver198

Anticabottega
Delicate smaak

De Anticabottega, verkregen door langzaam 
roosteren van de prestigieuze Arabica uit 
Midden-Amerika en Afrika, heeft een 
delicaat aroma en een lichte aangename 
afdronk. 

maling 250 g: medium
intensiteit:

beschikbaar in:
6 x 1 kg - bonen - Ref.: ver48

12 x 250 g - gemalen - Ref.: ver181

Espresso Casa
Volle smaak

Voor wie op zoek is naar een iets sterkere, chocoladeachtige en volle koffie. Met zijn volle 
smaak en intense geur, geeft hij je een kopje koffie met een dikke, uitnodigende crème. 

maling 250 g: fijn
intensiteit:                     4

beschikbaar in:
6 x 1 kg - bonen - Ref.: ver13

12 x 250 g - gemalen - Ref.: ver165
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koffie

Arabica 100%
Delicate smaak

Gecreëerd voor diegenen die houden van vers gemalen koffie.  Deze Arabica 100% bonen worden nauwkeurig 
geselecteerd uit alleen de allerbeste variëteiten van Arabica uit Midden- en Zuid-Amerika. Het resultaat is een 
geurige koffie met een uitstekende smaak en een zacht aroma.

intensiteit: 

beschikbaar in:
12 x 250 g - bonen - Ref.: ver58

Turkish Coffee
Een exclusief product met een delicate smaak afkomstig van het 
langzaam roosteren van speciaal geselecteerde Arabica-soorten.
Een buitengewone melange, gemaakt voor het maken van de 
traditionele Turkse koffie.

beschikbaar in:
12 x 125 g - gemalen - Ref.: ver149

Arabica 100% Espresso
Delicate smaak

Een uitgebalanceerd product, met een delicate smaak en een volle geur, geboren uit het langzaam roosteren van de 
meest prestigieuze variëteiten van Arabica-koffie.
De fijne maling maakt deze melange bijzonder geschikt voor espresso.

maling: fijn
intensiteit: 

beschikbaar in:
12 x 250 g - gemalen - Ref.: ver154

1882 Lattina 
De 1882 is de meest prestigieuze mix van Caffè Vergnano; gecomponeerd door de selectie van de beste 

Arabica’s uit Zuid-Amerika en Centraal-Afrika. Ze roosteren deze blend volgens de traditionele slow 
roast-methode, waarbij voor elke origine individuele brand-profielen worden gebruikt. Het medium 
branden resulteert in een delicate en aromatische mix, met hints van fruit en honing. Met een klein 

percentage van de beste Robusta uit India voegt Vergnano smaak en structuur toe aan de melange. De 
resulterende kop koffie toont chocolade ondertonen en een mooie hazelnootkleur. De koffie heeft een 

aanhoudende crema en prachtige amberkleurige strepen.

Intensiteit: 

beschikbaar in:
12 x 250 g - gemalen - Ref.: ver110

Decaffeinato
Caffè Vergnano’s beste melange, cafeïnevrij gemaakt om de beste koffie zonder cafeïne te verkrijgen.  Een 
uitgebalanceerd product, met een delicate smaak en een volle geur, ontstaan uit het langzaam roosteren 
van de meest prestigieuze cafeïnevrije bonen, perfect voor avondconsumptie.
De fijne maling maakt deze melange bijzonder geschikt voor espresso.

maling: fijn
intensiteit: 

beschikbaar in:
12 x 250 g - gemalen - Ref.: ver150
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KOFFIE

É Cremoso
De volle goudbruine 
crème is stevig. Het 
zuivere aromatische 
karakter haalt warme 
herinneringen boven 
aan interessante geuren 
als licht zoete oosterse 
kruiden, vanille en peper.

intensiteit: 

beschikbaar in:
12 x (10 x 5 g) - Ref.: ver548W
8 x (30 x 5 g) - Ref.: ver54830
1 x (50 x 5 g) - Ref.: ver54850

É Arabica
Een exclusief, aromatisch 
en complex mengsel dat 
wordt gekenmerkt door 
aroma’s van citrus en 
bloemen, met een delicate 
en aanhoudende smaak. 
Een blend verkregen en 
geassocieerd met de beste 

Arabica-koffiesoorten uit Midden- en Zuid-
Amerika en Afrika.

intensiteit: 

beschikbaar in:
12 x (10 x 5 g) - Ref.: ver547W
8 x (30 x 5 g) - Ref.: ver54730
1 x (50 x 5 g) - Ref.: ver54750

É Dec
Een aromatische mengeling, bestaande uit Robusta 
in balans met de beste Arabica uit Midden- en Zuid-
Amerika, cafeïnevrij en dan langzaam geroosterd. De 
crème in de kop is uniform en compact, met bruine 
accenten.

intensiteit: 

beschikbaar in:
12 x (10 x 5 g) - Ref.: ver549W
8 x (30 x 5 g) - Ref.: ver54930
                  1 x (50 x 5 g) - Ref.: ver54950

É Tea
Voor de liefhebbers van thee, ook Nespresso® compatible capsules voor lekker kopje thee. 

beschikbaar in:
Earl Grey - 12 x (10 x 2,5 g) - Ref.: ver7011
English Breakfast - 12 x (10 x 2,5 g) - Ref.: ver7013
Lemon - 12 x (10 x 2,5 g) - Ref.: ver7015
Green - 12 x (10 x 2,5 g) - Ref.: ver7017

É Lungo Intenso
Melange van de beste Arabica bonen. Deze 

koffie heeft een gebalanceerde, verfijnde 
smaak. Ideaal om te drinken in een grote kop.

intensiteit:                       3

beschikbaar in:
12 x (10 x 5 g) - Ref.: ver551W
8 x (30 x 5 g) - Ref.: ver55130
1 x (50 x 5 g) - Ref.: ver55150

É Intenso
De nauwgezette bronzen 
crème van lange 
houdspanning, versmelt 
zich metde distinctieve 
smaakvan pure chocolade 
van de Afrikaanse koffie. 
Herinnert door de verlengde 
nasmaak, aan de kostelijke 

stoffen van geroosterde amandelen, met 
licht gekruide smaken

intensiteit: 

beschikbaar in:
12 x (10 x 5 g) - Ref.: ver550W
8 x (30 x 5 g) - Ref.: ver55030
1 x (50 x 5 g) - Ref.: ver55050

Éspresso1882 Compostable Capsules
Nespresso® Compatible

De handelsnaam Nespresso® is geen eigendom van Caffè Vergnano SPA of andere bedrijven die ermee verbonden zijn. 
Dit capsule gamma van Caffè Vergnano is compatibel met het Caffè Vergnano Èspresso1882 Trè toestel én alle Nespresso® toestellen.

Dit assortiment bevat alle kenmerkende kwaliteit van Caffé Vergnano, nu gecombineerd met een grote innovatie: 
het Vinçotte-gecertificeerd “OK Compost” label. 

De capsules zijn volledig bio-afbreekbaar en kunnen dus bij het voedselafval worden weggegooid. 
Wat vroeger nog vaak hét struikelblok was bij de aankoop van een capsuletoestel, het vele afval dat niet kon gerecycleerd worden, 

is met dit gamma verleden tijd.  
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Decaffeinato 
Een lichte en aromatische melange 

bestaande uit Arabica- en Robusta-
koffie, passend gedecafeïneerd.

beschikbaar in:
6 x (12 x 7,5 g) - Ref.: ver7104

koffie

Capsules
Nescafé® Dolce Gusto® Compatible

Dit capsule gamma van Caffè Vergnano is compatibel met alle Nescafé® Dolce Gusto® toestellen.
Nescafé® Dolce Gusto® is een handelsmerk van Nestlé S.A. Casa del Caffè Vergnano is een onafhankelijke fabrikant die noch 

rechtstreeks noch onrechtstreeks verbonden is met Nestlé S.A.

Cremoso
Een zachte en delicaat aromatische 

melange, voor een romige koffie, zoals 
die van de bar.

beschikbaar in:
6 x (12 x 7,5 g) - Ref.: ver7101

Intenso 
Een klassieke melange, ontstaan uit de 
combinatie van Arabica en Robusta-
koffie, voor een uitgebalanceerde, 

krachtige koffie met een onmiskenbare 
smaak.

beschikbaar in:
6 x (12 x 7,5 g) - Ref.: ver7102

Napoli
Een blend met een sterk en 

daadkrachtig karakter. Een vol en 
geurig aroma met pittige tonen, met 

een rijke en aanhoudende body.

beschikbaar in:
6 x (12 x 7,5 g) - Ref.: ver7103

Arabica
Deze kostbare en unieke blend heeft het fruitige en lichtzure 

aroma van Arabica en wordt gebalanceerd door 
een vleugje Robusta, dat deze melange de nodige 

body geeft.

intensiteit:                   3

beschikbaar in:
8 x (16 x 7,5 g) - Ref.: ver7055

Cremoso
Een zachte en subtiel aromatische mix, zorgt voor een romige 
espresso, zoals in een Italiaanse bar. De volle smaak en het 

intense aroma worden uitstekend bewaard door 
het langzaam roosteren.

intensiteit: 

beschikbaar in:
8 x (16 x 7,5 g) - Ref.: ver7056

Decaf
De selectie van de beste oorsprong van 
cafeïnevrije Arabica en Robusta maakt deze 
melange licht en aromatisch. De Aziatische 
oorsprong van Robusta versterkt het karakter en 
geeft het een rond aroma.

intensiteit: 

beschikbaar in:
8 x (16 x 7,5 g) - Ref.: ver7058

Intenso
Een klassieke melange, van Arabica en 
Robusta-koffies, voor een krachtige en 

gestructureerde koffie met een unieke smaak. 
De intense geuren van de beste Robusta geven 
deze mix een intense nootachtige kleur en een 

volle smaak.
 

intensiteit:                   5

beschikbaar in:
8 x (16 x 7,5 g) - Ref.: ver7057

Lavazza A MODO MIO® Compatible
Dit capsule gamma van Caffè Vergnano is compatibel met alle Lavazza A MODO MIO® toestellen.

Lavazza A MODO MIO® is een handelsmerk van Luigi Lavazza S.p.A. Casa del Caffè Vergnano is een onafhankelijke fabrikant die noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks verbonden is met Luigi Lavazza S.p.A.
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Cold Brew Bio
Suikervrij, BIO en 100% Arabica. Dat is Cold Brew!
Caffè Vergnano verfrist de zomer met de nieuwe Cold Brew, 
een biologische koffie gebrouwen door een koud druppelproces 
gedurende meer dan 20 uur met Lurisia-water.

beschikbaar in:
BIB - 1 x 5 l - Ref.: ver99932
Tapmachine - 1 x 1 st. - Ref.: ver99558

Macchina Caffe’ Mini Trè Rovere
De Mini Trè Rovere koffietoestellen, gemaakt in Italië, hebben een compact en functioneel ontwerp. Ze zijn zo ontworpen om alle 
smaak en aroma die is opgeslagen uit de capsules te halen.  Ze worden standaard geleverd met de klepel waar de compatibele en 
composteerbare Nespresso® capsules, ÈSPRESSO1882  en THÈSPRESSO1882, in passen. De apart verkrijgbare adapterklepel maakt hem 
compatibel voor Lavazza® A Modo Mio®  capsules.
De Mini Trè Rovere is beschikbaar in drie elegante oplossingen, de Trè Mini Rovere Naturale met houtkleurig paneel, de Trè Mini 
Rovere Bianco met wit paneel en de Trè Mini Rovere Nero met zwart paneel.          
breedte: 13cm diepte: 23cm hoogte: 23cm
Programmeerbaar met 1 gewenste hoeveelheid.  Waterreservoir.  Geen opvangbakje.

beschikbaar in:
Trè Mini Rovere Naturale - 1 x 1 st - Ref.: ver99580
Trè Mini Rovere Bianco - 1 x 1 st - Ref.: ver99595
Trè Mini Rovere Nero - 1 x 1 st - Ref.: ver99596
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Arabica
Een exclusieve, licht aromatische blend met 
een delicate, langhoudende smaak. Een blend 

verkregen door de beste Arabica-koffiesoorten uit Midden-
Amerika te combineren. In de kop is de crema glanzend, 

compact met sterke donkerbruine nuances. Deze blend is 
ideaal voor mensen die van espresso houden met een zoete, 

delicate en uitgebalanceerde smaak.

intensiteit:                   3

beschikbaar in:
  100 x 8 g - Ref.: 

ver7070

Espresso
Deze blend bevat een vol, geurig aroma dat doet denken 
aan pittige tonen, een rijk, lang aanhoudende body met 
licht bittere nuances dankzij een aanzienlijke hoeveelheid 
Afrikaanse Robusta. Centrale en Zuid-Amerikaanse 
oorsprong zorgen voor een rond, delicaat aroma. Het extract 
heeft een compacte crèmekleurige hazelnoot met donkere 
strepen en hints van grijs, waardoor een tijgerstreepeffect 
ontstaat.

intensiteit:                   3

beschikbaar in:
100 x 8 g - Ref.: ver7071

Crema
Een delicate en licht aromatische mix, die een romige espresso 
in de kop biedt, net als in het café. De volle smaak en intense 
geur worden bewaard door langzaam roosteren, waardoor 
de organoleptische eigenschappen van elke koffieoorsprong 
toenemen.

intensiteit:                   3

beschikbaar in:
100 x 8 g - Ref.: ver7072

Deca 
De selectie van de beste Arabica en 
Robusta-origines, cafeïnevrij gemaakt, 
zorgen voor een lichte en aromatische 
melange. De oorsprong van Aziatische 
Robusta geeft dit mengsel een sterker 
karakter en een rond aroma.

intensiteit:                   3

beschikbaar in:
100 x 8 g - Ref.: ver7073

Lavazza Blue® compatibel
De capsules zijn compatibel met koffiemachines gemarkeerd met “LAVAZZA BLUE” ®. LAVAZZA® en “LAVAZZA BLUE” ® zijn 

handelsmerken van Luigi Lavazza S.p.A. Casa del Caffè Vergnano S.p.A. is een onafhankelijke producent die niet direct of indirect 
verbonden is met Luigi Lavazza S.p.A.

E.S.E. Pods
Arabica
De Arabica-blend heeft een delicaat aroma dankzij 
de selectie van de meest prestigieuze Arabica 
soorten. Deze koffie is het resultaat van langzaam 
roosteren, waardoor het een lichte, 
aangename nasmaak heeft.

Dankzij de handige E.S.E. pod kan 
deze rechtsteeks in uw professioneel 
espressotoestel gebruikt worden. Geen 
molen nodig!

intensiteit:                   3

beschikbaar in:
150 x 6,94 g - Ref.: 07415

Decaffeinato
Vergnano Arabica is ook cafeïnevrij 
verkrijgbaar. Een uitgebalanceerd product, met 
delicate smaak en volle geur.

Dankzij de handige E.S.E. pod kan 
deze rechtsteeks in uw professioneel 
espressotoestel gebruikt worden. Geen 
molen nodig!

intensiteit:                   3

beschikbaar in:
150 x 6,94 g - Ref.: ver414
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Mille 1000 
Espresso Extra-Dolce
100% ARABICA

Grote Arabica-variëteiten zijn 
niet gemakkelijk te vinden. 
Vergnano-bonen worden zorgvuldig 
geselecteerd om een explosie van 
geur te bekomen. Met zijn delicate 
smaak, zachte en ronde body, maakt 

deze blend een uitstekende espresso.

intensiteit:                   3

beschikbaar in:
6 x 1 kg - Ref.: ver47

Ottocento 800
Espresso Crema

ZACHT

Deze zachtere en meer aromatische melange, 
pronkt met de zoete tonen die typisch zijn 

voor Midden-Amerikaanse Arabica’s en 
chocoladeachtige ondertonen van de fijnste 

Aziatische Robusta’s. Het evenwicht tussen aroma 
en body zorgt voor een perfecte combinatie. 

Perfect voor degenen die van een delicate, 
smaakvolle en lichte koffie houden, maar toch 

naar body zoeken.

intensiteit:                   3

beschikbaar in:
6 x 1 kg - Ref.: ver52

Seicento 600
Espresso Classico
STERK

Deze mengeling wordt gekenmerkt door zijn 
volle, ronde en intense smaak. Het is een sterke 
koffie vanwege het hogere gehalte van de 
beste Robusta’s. We raden deze melange aan 
voor mensen die op zoek zijn naar een meer 
persistente en gewaagde smaak. Zeker een 
sterkere koffie met een dikke crema.

intensiteit:                   3

beschikbaar in:
6 x 1 kg - Ref.: ver50

Novecento 900 
Espresso Dolce
PREMIUM

Superieure kwaliteit en smaak. Gemaakt 
voor de smaakpapillen van koffie-kenners, is 
deze melange zeker de meest elegante onder 
Vergnano’s Classic Blends. De beste Washed 
Arabica’s, uit Midden- en Zuid-Amerika, zorgen 
voor een fruitige en aangenaam zure kop koffie.

intensiteit:                   3

beschikbaar in:
6 x 1 kg - Ref.: ver55

Settecento 700 
Espresso Ricco
GEBALANCEERD

Intense blend met een aanhoudende 
crema en body. Het bestaat uit de fijnste 
semi-washed Braziliaanse Arabica en 
Indiase Robusta. Met zijn licht bittere 
smaak en aanhoudende crema is dit een 
onmiskenbare blend.

intensiteit:                   3

beschikbaar in:
6 x 1 kg - Ref.: ver53

HoReCa bonen
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Decaffeinated
100% Arabica
Vergnano’s belofte producten van 
topkwaliteit te produceren, wordt ook 
getoond in deze 100% Arabica Deca. De 
resulterende kop koffie van deze melange 
is verbazingwekkend evenwichtig, met 
delicate en ronde aroma’s.

intensiteit:                   3

beschikbaar in:
6 x 1 kg - Ref.: ver51

Arabica Bio
Deze blend is gemaakt door het langzaam 
roosteren van alleen de allerbeste 
variëteiten van Arabica uit biologische 
landbouw, met respect voor de natuur en 
het lokale ecosysteem. Koffie van hoge 
kwaliteit met een delicate smaak en een 
zacht aroma, voor de meest veeleisende 
connaisseurs.

intensiteit:                    3

beschikbaar in:
6 x 1 kg - bonen - Ref.: ver018

1882 Blend Original
De 1882 is de meest prestigieuze mix van Caffè Vergnano; 
gecomponeerd door de selectie van de beste Arabica’s uit Zuid-
Amerika en Centraal-Afrika. Ze roosteren deze blend volgens 

de traditionele slow roast-methode, waarbij 
voor elke origine individuele brand-profielen 
worden gebruikt. Het medium branden 
resulteert in een delicate en aromatische 
mix, met hints van fruit en honing. Met een 
klein percentage van de beste Robusta uit 
India voegt Vergnano smaak en structuur 
toe aan de melange. De resulterende kop 
koffie toont chocolade ondertonen en een 
mooie hazelnootkleur. De koffie heeft een 

aanhoudende crema en prachtige amberkleurige 
strepen.

Opgelet, voor deze molencontainer dient u te beschikken over 
de juiste adapter! Vraag ernaar bij uw toestel leverancier of uw 
vertegenwoordiger. 

intensiteit:                    3

beschikbaar in:
1 x 3 kg - bonen - Ref.: ver601

1882 Blend Strong
De 1882 Blend Strong zit op hetzelfde elan 
als de Original, met een compacte crema, 

hazelnootkleurig, met donkere aderen en grijze 
hints, waardoor een tijgerstreepeffect ontstaat.

Opgelet, voor deze molencontainer dient 
u te beschikken over de juiste adapter! 

Vraag ernaar bij uw toestel leverancier of uw 
vertegenwoordiger. 

intensiteit:                    3

beschikbaar in:
1 x 3 kg - bonen - Ref.: ver637Ricetta Originale 

100% ARABICA

Met deze melange is het in 1882 begonnen. En sindsdien blijft Vergnano deze produceren.
Een hoogwaardige blend met een hazelnootkleurige crema en roodachtige strepen; een aromatische 
melange, met fruitige aroma’s, zeer delicaat, met een zure en bijzonder zoete smaak en een 
chocoladeachtige afdronk.

Opgelet, voor deze molencontainer dient u te beschikken over de juiste adapter! Vraag ernaar bij uw toestel 
leverancier of uw vertegenwoordiger. 

intensiteit:                    3

beschikbaar in:
1 x 2 kg - bonen - Ref.: ver20

Filter Classic
Vergnano’s Filter Classic is de hoogste kwaliteit 

Italiaanse gemalen koffie, geschikt voor 
filterkoffiemachines en perculators. Deze 

aromatische, medium-sterke koffie is ontworpen 
om de subtiliteiten van een rijke koffiesmaak te 

waarderen.

intensiteit:                   3

beschikbaar in:
6 x 1 kg - Ref.: ver108
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horeca exclusive
exclusief voor horeca

exclusivement pour horec
a

Amandines al Cioccolato
Amandelnootjes gehuld in chocolade.

beschikbaar in:
Melkchocolade:

12 x (1 x 66 stuks) - blik - Ref.: 07488
310 stuks - bulk - Ref.: ver490

Fondant chocolade:
310 stuks - bulk - Ref.: ver489

Perle al Cioccolato
Koffieboontjes gehuld in 
melkchocolade.

beschikbaar in:
12 x (1 x 66 stuks) - blik - Ref.: ver392

165 stuks - bulk - Ref.: ver391

Ciocccolato Fondente
Pure chocolaatjes.

beschikbaar in:
260 stuks - bulk - Ref.: ver493

Amarettino
Amaretto koekjes

beschikbaar in:
125 stuks - bulk - Ref.: ver922

Zucchero Grezzo di Canna
Rietsuikersticks

beschikbaar in:
1000 stuks - bulk - Ref.: ver916

Complimentary

Nutty
Hazelnootjes gehuld in chocolade.

beschikbaar in:

190 stuks - bulk - Ref.: ver395

Biscoffee
Speculaasjes

beschikbaar in:
250 stuks - bulk - Ref.: ver918

Zucchero
Suikersticks

beschikbaar in:
1000 stuks - bulk - 

Ref.: verzucchero
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Le Tazze

espresso

beschikbaar in:
kopje - 6 stuks - Ref.: 07241

onderbordje - 6 stuks - Ref.: 07158

cappuccino

beschikbaar in:
kopje - 6 stuks - Ref.: 07242

onderbordje - 6 stuks - Ref.: 07159

cioccolato

beschikbaar in:
kopje + onderbordje - 6 stuks- Ref.: 07243

mug

beschikbaar in:
kop - 6 stuks - Ref.: 07291

bicchieri vetro 100 cc
beschikbaar in:

glas - 6 stuks - Ref.: 07106

latte macchiato
beschikbaar in:

glas - 6 stuks - Ref.: 07122

cocktail
beschikbaar in:

glas - 6 stuks - Ref.: 07120

irish glass
beschikbaar in:

glas - 12 stuks - Ref.: 07167
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Meer dan 100 jaar voor uw welzijn
In meer dan honderd jaar heeft Bonomelli een lange weg afgelegd. Een straat vol met historische, culturele en sociale gebeurtenissen. 
Maar de uitdagingen bleven en dat is waarom Bonomelli blijft ijveren voor zijn producten en steeds zoekt naar grondstoffen en innova-
tieve ingrediënten en blijft investeren in onderzoek om hun product te verbeteren.  Daarom is Bonomelli al meer dan honderd jaar een 
referentiepunt voor alle Italianen.  ... Bonomelli meer dan 100 jaar voor uw welzijn.

Camomilla Filtrofiiore
Kamille, waarvan de botanische naam Matricaria recutita is, is een veel voorkomende wilde plant. Camomilla Filtrofiore bestaat uit de 
gehele top van de gedroogde bloemen. De kamille bloem heeft een eigenaardigheid: het is een “samengestelde bloem.” Het bloemhoofd 
wordt in feite gekenmerkt door twee types van bloeiwijzen: 
Enerzijds heb je het centrale gedeelte met talrijke gele buisvormige bloemetjes, bijzonder rijk aan actieve en gezonde bestanddelen, 
zoals bisabolol en chamazuleen. Anderzijds is er het randdeel met de witte bloemblaadjes, rijk aan het belangrijke werkzame bestand-
deel apigenine.

Bovendien wordt de Filtrofiore verkregen door een bepaalde soort van kamille: namelijk de tetraploïde.  Dit is een typologie met gro-
tere knoppen en dus rijker aan essentiële olie. Als u kiest voor Filtrofiore, dan kiest u een kamille infusie met alle delen van de bloem, 
gemaakt van deze speciale vatiëteit die u niet enkel van het vol aroma en de rijke smaak laat 
genieten, maar ook van de vele actieve en deugdzame bestanddelen.

En daar blijft het niet bij! Filtrofiore wordt eveneens verpakt in speciaal onbehandeld filter-
papier dat de natuurlijke eigenschappen van de bloemen beschermt en respect heeft voor het 
milieu en dus ook respect voor jou.  

Uniek is ook het tijdstip van de oogst voor de Filtrofiore bloemen. Dit gebeurt namelijk uit-
sluitend in de “balsamico tijd”.  Dit is het tijdstip waarop de planten het krachtigst en meest 
vitaal zijn en dus het maximum van de werkzame bestanddelen bevatten!

Kamille wordt vooral gebruikt voor zijn ontspannende eigenschappen, en vooral bij kinderen tegen buikkrampen. De gunstige effecten 
van kamille zijn bekend sinds mensenheugnis. 

De eerste sporen dateren van bij de Assyriërs, waar de kamille 
werd omschreven als “de gave van de weiden” (Kurban-ékli).
De inzichten van de oude geneeskunde zijn onlangs bevestigd, 
zodat kamille is opgenomen in de ESCOP (European Scientific 
Cooperative Op Plythotherapy) monografieën. Dit zijn toon-
aangevende bronnen van wetenschappelijke informatie over het 
gebruik van medicinale planten.

Beschikbaar in:
12 x 14 stuks - Ref.: bon30324

Camomilla Solubile
Geboren uit de passie van de traditionele Bonomelli voor kwa-
liteit en veiligheid, de Camomilla Solubile (oplosbare kamille) wordt verkregen uit een geconcentreerd extract van 
kamille bloemen wereldwijd geteeld. Deze werd al gezoet en is direct oplosbaar in water.
Camomilla Solubile combineert al de deugden van kamille met een snelle en eenvoudige bereiding.  Het 
is een lekker drankje dat al de goede eigenschappen van kamille-extract behoudt, en tegelijkertijd zorgt 
voor de hoogste deugden samen met de smaak van kamille. Ideaal voor jong en oud, makkelijk en snel 
te bereiden, zowel warm als koud.

Beschikbaar in:
24 x 20 stuks - Ref.: bon32324

Camomilla Buonanotte 
Camomilla Buonanotte is een natuurlijk product van gese-
lecteerde kwaliteit.  De kamille voor deze variant komt uit 
het hart van de bloem (het gele centrale gedeelte), waardoor 
alle gunstige eigenschappen en 
garanties behouden blij-
ven. Dankzij de talrijke 
aanwezigheid van gele 
bloemen is de infusie 
supersnel.

Beschikbaar in:
24 x 18 stuks - Ref.: bon31202
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Peppermint 
De fijnste essentiële pepermuntolie met 
krachtige toetsen van menthol, die de 
unieke smaak van deze melange een 
aangename frisheid geeft.

Beschikbaar in:
piramidebuiltje - 6 x 20 stuks - Ref.: pur19673101
los - 4 x 75 g - Ref.: pur14472701

Camomille
Kamillebloemetjes die 

tijdens het plukken 
voorzichtig ontsteeld zijn. 

Zo blijven de vluchtige aromatische oliën maximaal 
behouden en krijgt uw kopje thee een unieke smaak.

Beschikbaar in:
piramidebuiltje - 6 x 20 stuks - Ref.: pur29673401

los - 4 x 75 g - Ref.: pur14473101

Green Gunpowder
Deze Indonesische thee is genoemd naar de vorm 
van de blaadjes – dichtgerold tot kleine bolletjes. 
Wanneer u ze laat trekken, vouwen ze open tot lange, 
weelderige blaadjes. Gunpowder-thee heeft een licht 
rokerige, maar toch zachte en verfrissende smaak.

Beschikbaar in:
piramidebuiltje - 6 x 25 stuks - Ref.: pur19674501
los - 4 x 200 g - Ref.: pur14472301

Green Jasmine
Lange groene theeblaadjes uit China, 
delicaat geparfumeerd met echte 
jasmijnbloesem. De jasmijn geeft 
deze krachtige thee zijn kenmerkende 
bloemige, zachte smaak.

Beschikbaar in:
piramidebuiltje - 6 x 25 stuks - Ref.: pur19674901

Cinnamon & Apple
Deze thee is gemaakt van handgeplukte 

organische kaneel en appel. Deze blend bevat 
wilde appel stukjes en schors van kaneel die 

zorgen voor een lichte, goude en pure kleur en 
een zoete, feestelijke smaak met een beetje pit 

toetsen.

Beschikbaar in:
piramidebuiltje - 6 x 20 stuks - Ref.: pur67369608
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Black Berries
De zwarte thee uit Kenia vormt de basis van dit recept, dat tot leven komt dankzij een 
heerlijke melange van aardbei, framboos, aalbes en braam. De hibiscus-, eglantier- en 

moerbeibloesem zorgen voor een mooi evenwicht van deze aromatische en smaakvolle 
combinatie.

Beschikbaar in:
piramidebuiltje - 6 x 25 stuks - Ref.: pur29674101

los - 4 x 200 g - Ref.: pur14471801

Earl Grey
Zwarte ceylonthee uit Sri Lanka met 
bergamot, voor een zacht kopje thee met frisse en fruitige citrustoetsen en een 
bloemenaroma. De goudsbloem- en korenbloemblaadjes vormen een mooi contrast 
en creëren een sublieme melange.

Beschikbaar in:
piramidebuiltje - 6 x 25 stuks - Ref.: pur29668301
los - 4 x 200 g - Ref.: pur24470101

English Breakfast
Een gebalanceerde melange van Assam- en ceylonthee, die elkaar perfect aanvullen. 
Robuuste thee met een rijk aroma, een diepe amberkleur en een gedurfd mondgevoel.

Beschikbaar in:
piramidebuiltje - 6 x 25 stuks - Ref.: pur39669601
los - 4 x 200 g - Ref.: pur14469901

Black Vanilla
Zwarte Assam-thee uit Kenia van lange 

blaadjes, perfect 
gebalanceerd met 

gemalen vanillestokjes 
uit Madagaskar, creëert 

een bijzondere smaak 
met een vleugje vanille. 

De Malagassische vanille 
staat bekend om zijn 

rijkelijke smaak die 
heerlijk lang in de mond 

blijft hangen.

Beschikbaar in:
piramidebuiltje - 6 x 25 stuks - Ref.: pur29673601

Chai
Gerolde zwarte thee van de Keniaanse en 

Ceylon gebergten. De blend bevat natuurlijke 
kruiden met rode pepers en goudsbloemblaadjes en 

heeft een warme amber kleur. De warme smaak is in 
balans door de zoete kaneel aroma, scherpe gember 
smaak en een vleugje peper.

Beschikbaar in:
los - 4 x 200 g - Ref.: pur67369628

Ginger & Orange Blossom
Deze thee heeft de smaak van pittige gember 
gecombineerd met delicate oranjebloesem 
voor een bijzonder theemoment. Ook bevat 
de thee ingrediënten van hoge kwaliteit 
vermalen in grove stukken die zorgen voor 
een smaak van pittige gember met een lichte 
afdronk van bloemen.

Beschikbaar in:
piramidebuiltje- 6 x 20 pièces - Ref.: pur67369608
los - 4 x 200 g - Ref.: pur67369630
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