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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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Pasta
Beschikbaar in:
Vermicelle moyen - 12 x 500 g - Ref.: itkvermicmoy0.5
Cheveux d’ange - 12 x 500 g - Ref.: itkchevdange0.5
Petit Plomb - 12 x 500 g - Ref.: itkptplomb0.5
Langue d’oiseau - 12 x 500 g - Ref.: itklangdois0.5

pasta

Ravioli halal
 

Beschikbaar in:

Ravioli rund - 12 x 800 g - Ref.: sol87244FB94LM12B
Ravioli gevogelte - 12 x 800 g - Ref.: sol87144FB94LM12B

Ravioli halal
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Ravioli halal
 

Beschikbaar in:

Ravioli rund - 12 x 800 g - Ref.: sol87244FB94LM12B
Ravioli gevogelte - 12 x 800 g - Ref.: sol87144FB94LM12B

Couscous
Het draagt de belofte van authenticiteit met zich mee 
en staat synoniem voor perfectie. Het merk ALITKANE 
heeft zich door de jaren heen gevestigd bij de meest 
veeleisende en veeleisende consumenten. Het assortiment 
van het merk ALITKANE, dat zowel smaak als kwaliteit 
combineert, is even breed als gevarieerd.

ALITKANE is een FSSC 22 000- en ISO 9001-gecertificeerd 
merk en is vandaag de dag een van de essentiële referenties 
van de Marokkaanse markt.

Beschikbaar in:
Couscous fin - 15 x 1 kg - Ref.: itkcousfin1
Couscous fin - 1 x 5 kg - Ref.: itkcousfin5
Couscous moyen - 12 x 1 kg - Ref.: itkcousmoy1
Couscous moyen - 1 x 5 kg - Ref.: itkcousmoy5
Couscous complet - 12 x 1 kg - Ref.: itkcouscom1

Semoule fin
Griesmeel van fijne 
tarwe.

Beschikbaar in:
1 x 5 kg - Ref.: itksemoulefin5
10 x 1 kg - Ref.: itksemoulefin1

Finot de blé dur
Zeer fijn tarwemeel.

Beschikbaar in:
1 x 5 kg - Ref.: itkfinot5

10 x 1 kg - Ref.: itkfinotdur1 Finot de blé 
Complet

Zeer fijn volkoren 
meel.

Beschikbaar in:
1 x 5 kg - Ref.: itkblecomplet5

Couscous & meel
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bakkerij
GERMAPAN

Droge instant gist
Beschikbaar in:
36 x 125 g - Ref.: gero2435
20 x 450 g - Ref.: gero2436
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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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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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halal vlees

Halal worstjes
Eenvoudig en vriendelijk - consumeer direct uit de doos 
- dien als snack voor uw hongerige kinderen! Of maak 
heerlijke worstenbroodjes, serveer ze voor de lunch, in 
hotdogs of maak Robert worstkroketten.  
Beschikbaar in:

Francfort rund - 12 x 425 g - Ref.: rob8530002
Cocktail rund - 12 x 425 g - Ref.: rob8511002
Francfort kip - 12 x 425 g - Ref.: rob8520002
Cocktail kip - 12 x 425 g - Ref.: rob8501002

Mortadella
Kinderen en volwassenen zullen dol zijn op deze 
mortadellas, met hun fijne textuur en heerlijke smaak. Bereid heerlijke, klassieke 
en creatieve gerechten met mortadella. 

Beschikbaar in:

Mortadella rund - 24 x 200 g - Ref.: rob8315002
Mortadella rund- 12 x 340 g - Ref.: rob8316002

Mortadella rund - 12 x 850 g - Ref.: rob4320002
Mortadella kip - 24 x 200 g - Ref.: rob8250002

Mortadella kip - 12 x 340 g - Ref.: rob82sul51002
Mortadella kip - 12 x 850 g - Ref.: rob4260002

De familie Robert
Robert Damkjaer Ltd. is  al drie  generaties een 
familiebedrijf.
De Robert-familie behoort tot een wereldwijd netwerk en 
werkt nauw samen en ondersteunt alle spelers om aan de 
eisen van haar klanten te voldoen. In 1961 startten Robert 
Damkjaer en zijn oudste zoon Poul Erik de worstfabriek 
van de familie Robert. De kleindochters van Robert leiden 
tegenwoordig het bedrijf - Marianne en Birgitte Damkjaer. 
Met meer dan 50 jaar ervaring kan de familie Robert met 
trots zeggen dat ze uitzonderlijk lange ervaring hebben in 
de productie van vleesproducten.
De Robert-familie garandeert een strikte naleving van 
alle eisen van de islam, in alle productiestadia. De 
slacht- en fabricageprocedures worden gecontroleerd 
door het Islamic Cultural Center (ICC) en de World 
Islamic League (LIM). Ze hebben het vertrouwen van de 
moslimwereld gewonnen vanwege haar lange ervaring 
in de productie van halalproducten. Om 100% halal-
producten te garanderen, worden Robert’s afgewerkte 
producten willekeurig getest per categorie, door externe 
en onafhankelijke testlaboratoria. Zo blijft de kwaliteit 
van haar producten behouden en verzekert de test de 
volledige zuiverheid van haar producten en de totale 
afwezigheid van varkensvlees.
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Marokkaanse kwaliteit
Joly, een kwaliteitsmerk van de groep « les Conserveries Marocaines DOHA ». Als belangrijke speler in deze activiteitssector heeft 
de groep geprofiteerd van de diversificatie van bedrijven om zich vandaag de dag te positioneren als een benchmark voor veel 
consumenten, tevreden met de kwaliteitsproducten die door het bedrijf worden aangeboden. Door zijn meerdere activiteiten draagt   « 
les Conserveries Marocaines DOHA » volledig bij aan de verbetering van de lokale en nationale rijkdom aan landbouw en visserij, vooral 
die van de regio Zuid, bekend om zijn hoogwaardige grondstoffen.
« les Conserveries Marocaines DOHA » tonen absolute nauwkeurigheid, zowel wat betreft de keuze van de grondstoffen als
niveau van controles in de verschillende stadia van productie en verpakking. Om dit te bereiken, heeft het bedrijf ervoor gezorgd dat het 
zichzelf heeft uitgerust met controlelaboratoria die zijn uitgerust met betrouwbare en hoogwaardige meetinstrumenten, waarvan het 
onderhoud en het gebruik worden verzekerd door gespecialiseerde experts in hun vakgebied.

Sardines
Premium sardines in olijfolie, pkante olie of 

tomatensaus.

Beschikbaar in:
Sardines in olijfolie - 20 x 125 g - Ref.: jol51102

Sardines in tomatensaus - 20 x 125 g - Ref.: jol51103
Sardines in pikante olie- 20 x 125 g - Ref.: jol51104

Thon Sandwich
Tonijn in kleine stukjes met tomatensaus (al dan niet 

pikant), klaar voor de sandwich.

Beschikbaar in:
Tonijn in tomatensaus - 24 x 80 g - Ref.: jol51105

Tonijn in pikante tomatensaus - 24 x 80 g - Ref.: jol51106
Tonijn in tomatensaus TRIO pack - 8 x (3 x 80 g) - Ref.: jol51108

Tonijn in pikante tomatensaus TRIO pack - 8 x (3 x 80 g) - Ref.: jol51107

Lukus Makreel 
Makreelfilets in plantaardige olie.

Beschikbaar in:
24 x 125 g - Ref.: lukmaquereaux

vis
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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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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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olives

Groene olijven

Zwarte olijven natuur

Olives du Marché

Kappers

Beschikbaar in:

ontpit 34/39:
3 x 5 l - Ref.: crebt5-1verden3439
6 x 1 l - 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 1 l - 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:

Onpit 15 x 70 g:

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

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

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

Cocktail d’olives zacht - Ref.: creodm.070cocktail

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

Wedges

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.055caperons

Lupini
Beschikbaar in:

12 x 230 g - Ref.: creboc.023lupines
112 x 20 g - Ref.: creboc.012lupines

Riviera zwarte natuur-
lijke ontpitte olijven in 
olijfolie
12 x 21 cl - Ref.: crebx.21riviera

Groene gevulde olijven
Beschikbaar in:

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

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

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

Beschikbaar in:

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

Beschikbaar in:

12 x 37 cl - noire - Ref.:  crebx.37rondellenoir
12 x 37 cl - vert - Ref.:  crebx.37rondellevert
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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
De echte authentieke harissa, met rode peper, 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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Condiments

Dubbel geconcentreerde tomatenpuree
100% verse tomaten. Zonder toegevoegde bewaarmiddelen.

Beschikbaar in:

50 x 135 g - Ref.: phatom1-6
12 x 800 g - Ref.: phatom4-4

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
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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

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

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 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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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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Extra Vierge Olijfolie
Al Horra is een olijfolie van superieure kwaliteit die u het beste van 
het Marokkaanse terroir biedt, herzien volgens moderne normen van 
uitmuntendheid. Al Horra olijfolie is 100% puur, 100% Marokkaans en 
gecertificeerd door ONSSA. Verkrijgbaar in PET-flessen van 0,5 l, 1 l 
en 2 l.

Beschikbaar in:
30 x 0,5 l - Ref.: alhhova0.5L
15 x 1 l - Ref.: alhhova1L
12 x (2 x 2 l) - Ref.: alhhova2L

Extra Vierge Olijfolie
Sinds 1948 gebruikt OUED SOUSS al zijn knowhow om een pure en natuurlijke olijfolie te garanderen met een 
authentiek traditionele en onnavolgbare smaak.
Gemaakt van zorgvuldig geselecteerde olijven, kan het worden gebruikt voor een verscheidenheid aan culinaire 
bereidingen en brengt het Marokkaanse terroir op uw bord.

Beschikbaar in:
15 x 1 l - Ref.: ouedsouss1l
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Oranjebloesemwater
Eenmaal gemacereerd en gedistilleerd, worden de bloemen van de wilde sinaasappelboom oranjebloesemwater.
SAMRA-oranjebloesemwater, industrieel bereid met water en aroma, is een multifunctioneel product dat 
veel wordt gebruikt in banket- en zoetwaren. Voeg een paar druppels oranjebloesemwater toe aan uw warme 
dranken, thee, groene thee, muntthee, infusies, uw cocktails, fruitsalades, limonades of een ander verfrissend 
drankje.  Of, uiteraard, smaak uw gebak, snoepgoed en alle andere zoete bereidingen ermee af.

Rozenwater
Verkregen door distillatie van rozenblaadjes, heeft rozenwater een zeer uitgesproken rozengeur en -smaak.
Zeer populair in het Midden-Oosten, wordt rozenwater onder andere gebruikt om crèmes, pasta’s, ijsjes en bepaalde bereidingen voor 
gevogelte te kruiden. Het wordt ook gebruikt om water uit vingerspoelingen en water uit strijkijzers te parfumeren, waardoor kleding 

aangenaam wordt geparfumeerd.

Gedroogde vijgen
Heerlijk gedroogde vijgen.

Beschikbaar in:
40 x 400 g - Ref.: bah1651
20 x 800 g - Ref.: bah1652

Beschikbaar in:
oranjebloesemwater - 20 x 25 cl - Ref.: samfo245
rozenwater - 20 x 25 cl - Ref.: samer245

BAHIA
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Groene thee in zakjes
Beschikbaar in:
Thé vert de Taliouine - 10 x (20 x 1,60 g) - Ref.: sultsihttal2
Thé vert de Mogador - 10 x (20 x 1,60 g) - Ref.: sultsihtmog2
Thé vert de Marrakech - 10 x (20 x 1,60 g) - Ref.: sul51002
Thé vert de l’Atlas - 10 x (20 x 1,60 g) - Ref.: sul51003
Thé vert Marocain - 10 x (20 x 1,60 g) - Ref.: sul51004
Thé vert verveine - 10 x (20 x 1,20 g) - Ref.: sul51005

Losse groene thee
Beschikbaar in:
Thé vert Al Assala - 30 x 200 g - Ref.: sul51015
Thé vert Al Assala - 24 x 500 g - Ref.: sul51008
Thé vert Al Jawhar - 30 x 200 g - Ref.: sul51010
Thé vert Al Jawhar - 24 x 500 g - Ref.: sul51007
Thé vert Al Ambar - 30 x 200 g - Ref.: sul51009
Thé vert Al Ambar - 24 x 500 g - Ref.: sul51006

Het hart van traditie
De theeceremonie, een teken van hoffelijkheid of gastvrijheid, is 
een Marokkaanse levenskunst, of het nu met familie, vrienden, 
op kantoor of in een nomadentent plaatsvindt. Hadj Hassan 
Raji, oprichter van Sultan-thee, was een visionair man toen hij in 
1936 begon met de handel in thee. ‘Sultan, we dragen het in ons 
hart! De consumenten van vandaag vragen naar het merk. Een 
succes dat werd versterkt door een leidende positie onder bijna 
400 theemerken die in Marokko op de markt worden gebracht.
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Chaara San Dook
Groene thee in filamenten.

Beschikbaar in:
boîte - 60 x 200 g - Ref.: sultsffso200t

Najma
Losse groene thee.

Beschikbaar in:
48 x 200 g - Ref.: sul51015

Verbena blaadjes
Beschikbaar in:

30 x 200 g - Ref.: sul51016

Wistjedatje?
Dankzij de Engelsen is de theeconsumptie in Marokko pas sinds het midden van de 19e eeuw wijdverbreid. Bij 
toeval in de geschiedenis is Engelse thee, geblokkeerd door de blokkade van de Krimoorlog, in Marokko en 
zijn havens beland. De ongeveer 380 theesoorten komen allemaal uit één plant, Camelia sinensis. Het is het 
productieproces en de controle van de fermentatie van theebladeren die thee zijn groene, zwarte of rode kleur geven.
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Marrakech, het embleem van Marokko
De oker getekende kasbah van de Marrakech Tradition sappen dompelde de consument onder in het exotische. Tegenwoordig geven de 
nieuwe reeksen sappen de voorkeur aan een dynamisch, fruitig en natuurlijk ontwerp, met heldere, verfrissende en zonnige kleuren.
«15 sinaasappels geperst. Niets anders!» Een slogan luid en duidelijk gelanceerd als benchmark die het merk 
onderscheidt van alle anderen in Marokko. 100% puur sap én wat betreft de citrusvruchten, ook 100% Marokkaans. 
Een heilige meerwaarde! Geen wonder dus dat, ondanks vier jaar afwezigheid op de markt, de sappen van Marrakech 
aanwezig zijn gebleven in de harten van alle Marokkanen. Alleen al de merknaam is het embleem van Marokko. 

Tradition
Het is door inspiratie te putten uit de smaken 
van de Marokkaanse keuken dat Marrakech zijn 
TRADITION-assortiment heeft gecreëerd. Gemaakt 
van het fruit van de verschillende regio’s van 
Marokko met zijn intense smaken, zorgt Marrakech 
Tradition voor recepten met authentieke smaak om 
te delen met uw dierbaren.
De typische oker getekende kasbah is nog steeds 
aanwezig op deze brikken.

Beschikbaar in:
Mandarine Nectar (mandarijn) - 12 x 1 l - Ref.: marjmbom1l
Citronnade (sinaasappel met citroen) - 12 x 1 l - Ref.: marjmbci1l
Orange Cannelle Nectar (sinaasappel met kaneel) - 12 x 1 l - Ref.: marjmboc1l
Orange Fleur d’Orange (sinaasappel met oranjebloesem)  - 12 x 1 l - Ref.: marjmbofo1l
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Selection - 100% fruits
In kleine boomgaarden heeft Marrakech voor u het beste fruit geselecteerd om u geperste sappen te bieden met een intens natuurlijke 

smaak. Marrakech SELECTION biedt u sappen met 100% fruitgehalte en 100% pure sappen, zonder kleurstoffen of conserveermiddelen, 
om alle smaak van het fruit te behouden.

Beschikbaar in:
Orange 100% (sinaasappel)  - 12 x 1 l - Ref.: marjmpjor1l

Pomme 100% (appel) - 12 x 1 l - Ref.: marjmpjpo1l
Clementine 100% - 12 x 1 l - Ref.: marjmpjc1l

Ananas 100% - 12 x 1 l - Ref.: marjmppa1l
Tomate Cerise 100%  (kersttomaat) - 12 x 1 l - Ref.: marjmpjt1l

Orange 100% - 5 x (6 x 200 ml) - Ref.: marjmpjor200ml
Pomme 100% - 5 x (6 x 200 ml) - Ref.: marjmpjp200ml

Saveurs du Monde
Marrakech verkent nieuwe horizonten 
en kiest het beste fruit voor jou om je zijn 
SAVEURS DU MONDE-assortiment aan te 
bieden. Marrakech SAVEURS DU MONDE 
is een uitnodiging om te reizen om u het 
plezier van smaken van elders te laten 
ontdekken.

Beschikbaar in:
Pina Colada - 12 x 1 l - Ref.: marjmbpi1l
Mangues des Îles - 12 x 1 l - Ref.: marjmbma1l
Pêche de la Méditerranée - 12 x 1 l - Ref.: marjmbpe1l
Cocktail Tropical - 12 x 1 l - Ref.: marjmbtr1l
Ananas des Tropiques - 12 x 1 l - Ref.: marjmban1l

Mangues des Îles - 5 x (6 x 200 ml)- Ref.: marjmbm200ml
Pêche de la Méditerranée - 5 x (6 x 200 ml)- Ref.: marjmbp200ml
Cocktail Tropical - 5 x (6 x 200 ml)- Ref.: marjmbt200ml
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