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Grieken zeggen ‘nóstima’, Portugezen gebruiken 
‘saboroso’ en Italianen ro  epen ‘delizioso!’ Met dit 
Italiaanse woord voor ‘heerlijk’ biedt Enrico een reeks 
prachtige producten.

Eten is een essentieel onderdeel van de Mediterrane 
cultuur. Het bij elkaar komen van familie en vrienden 
wordt in alle Mediterrane landen gevierd met heerlijk 

eten en drinken. Met passie wordt aan tafel waardering 
geuit voor de heerlijke kookkunsten van de chef. 

Stel je voor… een lange, mooi gedekte tafel met de 
allerlekkerste gerechten. Laat je verleiden door oude 
bekenden en nieuwe verrassingen. Mooie kwalitatieve 
producten uit eeuwenoude tradities gecombineerd 
met moderne innovaties.

Laat je inspireren door het Delizioso assortiment 
voor 2021 met maar liefst 40 feestelijke producten, 
waarvan 24 bekende favorieten en 16 nieuwe! 

In één woord ‘delizioso’!



Let’s Celebrate
‘Celebration time’ oftewel tijd om iets te vieren! 
En dat do  en wij massaal met toastjes. Wat is er nu 
lekkerder dan dit te kunnen do  en met de meest 
feestelijke Italiaanse smaken in één feestelijke ver-
pakking? Delizioso Celebration Time slaat hiermee 
twee vliegen in één klap; een mooi geschenk op 
zich maar ook een hele mooie to  evo  eging aan een 
pakket met bijvoorbeeld heerlijke dips en sausjes. 

Delizioso Celebration Time Scrocchi® Box is een mooie 
box met een feestelijke selectie van 3 soorten Italiaanse 
Scrocchi®. Heerlijke, volgens traditioneel recept 
ovengebakken mini-crackertjes met de speciale smaken 
Rozemarijn-Zeezout, Truffel en Cranberry-Maanzaad. 
Heerlijk voor bij de borrel of maaltijd en perfect om te 
beleggen of te dippen. Ideaal om cadeau te geven! 

Delizioso Celebration Time Scrocchi® Box

Artikelnummer: 410081  |  Order unit: 5 x 375 gram 



Delizioso Truffel Bites zijn heerlijke hartige brosse 
ko ekjes met truffel. Ideaal voor bij de borrel en heerlijk 
met een glas rode wijn. Zonder kunstmatige kleur- en 
smaakstoffen, vrij van palmolie en zonder to evo eging 
van melk en eieren, waardoor de ko ekjes ook passen
in de veganistische leefwijze. 

Delizioso Truffel Bites 

Artikelnummer: 410080  |  Order unit: 18 x 80 gram

Delizoso Pan Tostado zijn Spaanse geroosterde 
broodjes die heerlijk zijn bij de maaltijd, om te 
beleggen of bij de borrel. Zonder kruiden 
en met de heerlijke naturel smaak
van geroosterde broodjes. 

Delizioso Pan Tostado 

Artikelnummer: 410073  |  Order unit: 8 x 100 gram 

Raise a toast
Toastjes. Of het nu voor de borrel thuis is, een verjaardag, 
een feestje of kerstmis, ze zijn in alle soorten en maten ver-
krijgbaar en we kunnen niet zonder. In Italië is Scrocchi© het 
meest populaire toastje en de pico’s vind je in zowel Italië als 
Spanje. Worden ze daar veelal gebruikt om de smaak bij de 
maaltijd te neutraliseren; wij vinden het heerlijk om te dippen 
in een lekkere pesto of tapenade. Pan Tostado betekent letterlijk 
‘geroosterd brood’ en zijn typische Spaanse toastjes in de vorm 
van geroosterde broodjes. De nieuwe Delizioso Truffel Bites zijn 
eigenlijk meer hartige ko ekjes dan een toastje om te beleggen en 
zijn heerlijk zo uit het vuistje of als snack bij de borrel. 



Delizioso Pico’s Andaluz zijn typsich Spaanse dipstokjes 
en niet weg te denken uit de Spaanse eetcultuur, 
waar ze traditioneel worden gebruikt om de smaak 
te neutraliseren. Deze heerlijk knapperige mini so ep- 
stengeltjes zijn ideaal om te dippen en heerlijk bij 
de borrel.

Delizioso Scrocchi® Zeezout zijn knapperige cracker-
tjes met een lichtzoute smaak. Deze crackertjes zijn 
de meest populaire crackertjes in Italië en Scrocchi® 
is Italiaans voor zoiets als ‘kraken’ wat refereert aan 
de knapperigheid van het toastje. Dit crackertje met 
zeezout is ideaal als snack of als onderleggertje. 
                        Ook heerlijk om te dippen!

Delizioso Picos Andaluz

Artikelnummer: 410044  |  Order unit: 12 x 150 gram 

Delizioso Scrocchi® Zeezout 

Artikelnummer: 410049  |  Order unit: 8 x 150 gram

Delzioso Toast Mix is een typisch Spaanse mix van 
verschillende toastjes, die net als pico’s traditioneel 
gebruikt worden om de smaak te neutraliseren. 
Deze mix is heerlijk bij de borrel om te beleggen en 
te dippen. 

Delizioso Toast Mix 

Artikelnummer: 410045  |  Order unit: 12 x 150 gram 



Delizioso Breadsticks Sesam zijn rustieke Italiaanse 
broodstengels, gemaakt volgens traditioneel recept. 
Deze ambachtelijke broodstengels zijn heerlijk als 
aanvulling bij de maaltijd, met so ep, of bij de borrel. 
Ook ideaal als snack voor tussendoor.

Delizioso Grissini Met Rode Biet En E.V. Olijfolie 
bestaat voor maar liefst 30% uit rode biet en 15% 
extra vergine olijfolie. Deze Italiaanse broodstengels 
zijn ideaal om een plakje vleeswaren omheen te 
wikkelen, maar ze zijn ook heerlijk als snack of om 
te dippen bij de borrel. 

Delizioso Breadsticks Sesam

Artikelnummer: 410079  |  Order unit: 12 x 150 gram 

Delizioso Grissini Met
Rode Biet En Extra Vierge Olijfolie 

Artikelnummer: 410060  |  Order unit: 16 x 55 gram

Delizioso Grissinetti Rozemarijn zijn lekker knapperige 
mini so epstengeltjes met een golvend uiterlijk. Ze zijn 
gekruid met rozemarijn en een heerlijke snack.
Ideaal om te dippen en de perfecte 
to evo eging voor op de borrelplank. 

Delizioso Grissinetti Rozemarijn 

Artikelnummer: 410008  |  Order unit: 8 x 120 gram 



Delizioso Limoncello Ko ekjes zijn een heerlijke lekker-
nij voor bij de koffie of bij het dessert! Echte Italiaanse 
ko ekjes met de smaak van limoncello, uiteraard 
zonder alcohol. Zonder kunstmatige kleur- en smaak-
stoffen, vrij van palmolie en zonder to evo eging van 
melk en eieren, waardoor de ko ekjes ook passen in de
veganistische leefwijze. 

Delizioso Limoncello Ko ekjes 

Artikelnummer: 410071  |  Order unit: 18 x 80 gram

Delizioso Magdalena’s zijn typisch Spaanse zo ete 
cakejes in de vorm van mini muffins, die je in Spanje 
op bijna iedere straatho ek wel tegenkomt. Ze zijn niet 
weg te denken uit de Spaanse eetcultuur. Heerlijk 
als snack of bij de koffie, maar ook ideaal voor 
bijvoorbeeld bij het dessert.

Delizioso Magdalena’s 

Artikelnummer: 410047  |  Order unit: 10 x 180 gram 

Life is sweet
De Italiaanse Costa Amalfitana en Sorrento staan bekend
om hun citro enen die naar onze maatstaven zeer groot 
en bijzonder van smaak zijn. Van die citro enen wordt 
limoncello gemaakt; de traditionele Zuid-Italiaanse 
citroenlikeur die overal ter wereld populair is. 
Zo populair dat deze typische likeur vaak ook als smaak 
wordt to egevo egd aan uiteenlopende producten, zoals 
heerlijke Italiaanse ko ekjes. De ultiem frisse citro ensmaak
van de Delizioso Limoncello ko ekjes zorgt ervoor dat je  
je even in Zuid-Italië waant. 



Delizoso Cocktail Mix is een heerlijke mix van pinda’s, 
hazelnoten, amandelen, cashewnoten, walnoten en 
maïsballetjes. Verpakt in een sto er blikje en de ideale 
snack voor tussendoor of bij de borrel.

Delizioso Cocktail Mix 

Artikelnummer: 410070  |  Order unit: 96 x 50 gram

Delizioso Gezouten Pinda’s zijn de klassieker onder de 
noten! Ze zijn verpakt in een sto er blikje en de ideale 
snack voor tussendoor
of bij de borrel. 

Delizioso Gezouten Pinda’s 

Artikelnummer: 410064  |  Order unit: 96 x 60 gram 

Let’s go nuts
Noten en kerstmis; eeuwenlang werden die twee met elkaar 
gelinkt, omdat er tradtioneel veel gebakken werd tijdens de 
kerstperiode en daarvoor waren noten een belangrijk 
ingrediënt. Vro eger werden noten met een steen of de hand 
gekraakt en een notenkraker werd gezien als teken van 
welstand. Eind 19e eeuw werd de ‘notenkraker’ ontworpen, 
de rood-zwarte houten koning die noten met zijn tanden 
kraakte, maar tegenwoordig vaak een kerstdecoratie is. 
En noten worden ook niet meer alleen gebruikt als ingrediënt 
voor in de keuken maar zijn ook ideaal als onderdeel van de 
borrel, als snack of tussendoortje. En in een mooie verpakking 
zijn noten ook een feestelijk cadeau. Dit jaar is de Cocktail Mix 
to egevo egd aan het Delizioso assortiment. 



Delizoso Kleurendrop bestaat uit dropstaafjes met een 
dropvulling en een krokant buitenlaagje in allerlei 
verschillende kleuren. Ze zijn verpakt in een sto er 
blikje en de ideale snack voor tussendoor.

Delizioso Kleurendrop 

Artikelnummer: 410072  |  Order unit: 96 x 55 gram

Delizioso Choco Pinda’s zijn hele pinda’s in heerlijke 
melkchocolade met daaromheen een krokant 
gekleurd suikerlaagje. Ze zijn verpakt in een
sto er blikje en heerlijk als tussendoortje of 
bij de koffie. 

Delizioso Choco Pinda’s 

Artikelnummer: 410065  |  Order unit: 96 x 60 gram 

Drop it
Wist je dat er in Spanje meer drop wordt gemaakt dan 
in Nederland? En dat terwijl de meeste Spanjaarden 
drop niet echt lekker vinden en de meeste drop wordt 
geëxporteerd naar andere Europese landen. 
Stiekem kunnen wij drop dan ook beschouwen als een 
Mediterrane lekkernij die het heel go ed do et bij de 
Nederlanders en dus ook niet kan ontbreken in het 
Delizioso assortiment. 



Chip & Dip

Delizioso Patatas Fritas Paprika is authentieke 
Spaanse chips met een heerlijke paprika 
smaak. Alleen de beste aardappelen van 
lokale bo eren worden gebruikt om de kwaliteit 
te waarborgen. Zonder kunstmatige to evo e-
gingen en smaakversterkers, verpakt in een 
ambachtelijke papieren verpakking! 

Delizioso Patatas Fritas Truffel is authentieke 
Spaanse chips met de unieke smaak van 
truffel. Alleen de beste aardappelen van lokale 
bo eren worden gebruikt om de kwaliteit te 
waarborgen. Zonder kunstmatige to evo e-
gingen en smaakversterkers, verpakt in een 
ambachtelijke papieren verpakking! 

Delizioso Patatas Fritas Naturel is authentieke 
Spaanse chips met een licht zoute smaak. 
Alleen de beste aardappelen van lokale 
bo eren worden gebruikt om de kwaliteit te 
waarborgen. Zonder kunstmatige to evo e-
gingen en smaakversterkers, verpakt in een 
ambachtelijke papieren verpakking!

Delizioso Patatas Fritas Paprika

Artikelnummer: 410051  |  Order unit: 12 x 110 gram 

Delizioso Patatas Fritas Truffel

Artikelnummer: 410050  |  Order unit: 12 x 110 gram 

Delizioso Patatas Fritas Naturel

Artikelnummer: 410009  |  Order unit: 12 x 110 gram 



Delizioso Tzatziki Dip heeft een frisse 
smaakcombinatie van komkommer en 
knoflook en is een heerlijke dip voor bij de 
Patatas Fritas. Ook heerlijk als dip op de 
borrelplank of bij de antipasti schotel. 

Delizioso Cocktail Dip is de bekendste in zijn 
soort en heeft een heerlijk zo ete smaak met 
een vleugje Schotse whisky. Ideaal voor bij 
de Patatas Fritas, maar ook heerlijk met een 
dipstokje of gro entecrudité. 

Delizioso Zo ete Uien Dip is een heerlijke 
kant-en-klare dip,  gemaakt van maar liefst 
15% ui. Deze heerlijk zo ete dip is ideaal voor 
bij de Patatas Fritas maar natuurlijk ook 
‘delizioso’ met een dipstokje of vers brood 
bij de borrel. 

Delizioso Tzatziki Dip

Artikelnummer: 410063  |  Order unit: 6 x 195 gram

Delizioso Cocktail Dip

Artikelnummer: 410062  |  Order unit: 6 x 195 gram

Delizioso Zo ete Uien Dip

Artikelnummer: 410058  |  Order unit: 6 x 195 gram

Chip & Dip



Delizioso Appel Peren Stroop is gemaakt van 75% 
appel en 25% peren, wat zorgt voor de ultieme zo ete 
smaakcombinatie. Heerlijk bij de borrel met een stukje 
kaas of worst, maar ook heerlijk om te dippen of 
smeren. Zonder geur-, kleur- en smaakstoffen en vrij 
van conserveermiddelen. 

Delizioso Grove Mosterd is onmisbaar op de borrel-
plank en heerlijk in combinatie met kaas of vlees-
waren. Deze mosterd wordt geproduceerd zonder 
kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen en is vrij 
van conserveermiddelen. 

Delizioso Vijgen Chutney is gemaakt van zongerijpte 
vijgen, wat zorgt voor een heerlijke zachte en 
honingzo ete smaak. Een uitstekende combinatie 
met een stukje kaas, worst of om te dippen. Zonder 
kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen en vrij van 
conserveermiddelen. 

Delizioso Appel Peren Stroop

Artikelnummer: 410069  |  Order unit: 6 x 90 gram

Delizioso Grove Mosterd

Artikelnummer: 410067  |  Order unit: 6 x 90 gram

Delizioso Vijgen Chutney

Artikelnummer: 410068  |  Order unit: 6 x 90 gram

Cheese lovers
Wat is er nu smakelijker dan je borrel- of kaasplank of je 
hapjes net die extra touch te geven met een heerlijke 
chutney, stroop of mosterd? Ze maken van elk stukje kaas, 
worst of dipstokje in een handomdraai een luxe snack. 
Bovendien zijn deze condimenten te gebruiken in talloze 
andere gerechten als extra smaakmaker waardoor ze niet 
mogen ontbreken in de keuken. 



 Spread joy and happiness

Delizioso Gro ene Olijventapenade is een 
heerlijk smaakvolle tapenade, gemaakt van 
Mediterrane olijven. Heerlijk met vers brood, 
op een toastje, om te dippen of 
door de salade. Ook ideaal om
te gebruiken als ingrediënt 
voor verschillende gerechten.  

Delizioso Bruschetta Paprika-Ham is gemaakt 
van maar liefst 50% rode paprika. Bruschetta 
komt van het Latijnse woord ‘bruscare’ wat 
‘op kolen roosteren’ betekent. Een ware 
smaakexplosie door de combinatie van de 
rode paprika en stukjes Italiaanse ham. 
Heerlijk met vers brood of om te dippen. 

Delizioso Tomatentapenade, gemaakt van 
zongerijpte en zongedroogde tomaten is vol 
van smaak en net als de olijventapenade 
heerlijk met vers stokbrood, op een toastje, 
om mee te dippen of door een salade.
Ook ideaal om te gebruiken als ingrediënt 
voor verschillende gerechten. 

Delizioso Gro ene Olijventapenade

Artikelnummer: 410036  |  Order unit: 6 x 140 gram

Delizioso Bruschetta Paprika-Ham

Artikelnummer: 410055  |  Order unit: 6 x 90 gram 

Delizioso Tomatentapenade

Artikelnummer: 410034  |  Order unit: 6 x 140 gram



Delizioso Allioli is een typisch Spaanse dipsaus en een 
echte Mediterrane klassieker, gemaakt van knoflook 
(All) en olie (Oli). Deze Allioli is ideaal bij aardappel-, 
vlees- en visgerechten, maar ook heerlijk met brood 
of om te dippen bij de borrel. 

Delizioso Basilicum Mayonaise is een frisse mayonaise 
waarin vers gesneden basilicum de hoofdtoon 
vo ert. Deze mayonaise combineert perfect met 
verschillende Mediterrane smaken, maar is ook 
heerlijk met vers brood of om te dippen bij de borrel. 

Delizioso Allioli

Artikelnummer: 410033  |  Order unit: 6 x 130 gram 

Delizioso Basilicum Mayonaise

Artikelnummer: 410028  |  Order unit: 6 x 130 gram 

Delizioso Truffel Mayonaise is onmisbaar in het 
Delizioso assortiment. Een heerlijke mayonaise voor bij 
een mooi stuk vlees of een broodje oude kaas, een 
carpaccio of een moot kabeljauw. Ook heerlijk om te 
dippen bij de borrel! 

Delizioso Truffel Mayonaise 

Artikelnummer: 410076  |  Order unit: 6 x 130 gram 



Sauce like a boss

Delizoso Burgersaus Gele Paprika & Jalapeño 
heeft de combinatie met gele paprika en geeft een 
heerlijke zo et-pittige smaak aan je burger. Maar is 
ook de ideale saus bij verschillende soorten vlees 
of voor bij de barbecue. 

Delizoso Burgersaus Rode Paprika & Jalapeño mag 
niet ontbreken op je burger. Een heerlijke 
zo et-pittige saus die perfect past bij allerlei soorten 
vlees. Ook ideaal voor bij de barbecue. 

Delizioso Burgersaus Gele Paprika & 
Jalapeño

Artikelnummer: 410075  |  Order unit: 6 x 215 gram

Delizioso Burgersaus Rode Paprika & 
Jalapeño

Artikelnummer: 410074  |  Order unit: 6 x 215 gram

Een go ede burger is niet compleet zonder een 
go ede saus, want het kan je burger maken of 
breken. En tijdens de barbecue mogen 
heerlijke sauzen ook niet onbreken. Het is de 
kers op de taart voor veel vleesgerechten. 
Deze Griekse sauzen geven die fantastische 
zo ete en pittige smaken aan het vlees en zijn 
verkrijgbaar in de varianten rode paprika met 
jalapeño en gele paprika met jalapeño. 
Geef je vleesgerecht die finishing touch of 
serveer die waanzinnige burger!
 



Delizioso Mosterd Dille Saus heeft de perfecte 
combinatie van het pittige van de mosterd en het 
frisse van de dille en wordt traditioneel vaak bij 
gerookte zalm of andere visgerechten geserveerd. 
Deze saus is ook heerlijk door de salade, met kaas of 
vlees, zoals carpaccio of beenham en geeft een extra 
touch aan ieder gerecht.

Delizioso Gro ene Pesto is gemaakt van uitsluitend 
Italiaanse basilicum en kan zowel koud als warm 
gebruikt worden. Deze pesto is heerlijk in sauzen, bij 
pasta, vlees of vis maar is ook ideaal als lekkere dip of 
op een toastje bij de borrel. 

Delizioso Mosterd Dille Saus

Artikelnummer: 410057  |  Order unit: 6 x 130 gram 

Delizioso Gro ene Pesto

Artikelnummer: 410056  |  Order unit: 12 x 90 gram 

Delizioso Lemon Pepper Dressing is een heerlijk 
smaakvolle dressing met een unieke smaakcombinatie 
van het frisse van de citro en en het pittige van de 
peper. Een smaakexplosie in de salade.

Delizioso Lemon Pepper Dressing 

Artikelnummer: 410031  |  Order unit: 6 x 150 ml 



Spice things up

Delizioso Zwarte Peper versterkt de smaak van 
uiteenlopende gerechten, zoals bijvoorbeeld 
vleesgerechten en het geeft een pittige smaak aan 
bijvoorbeeld so epen en puree. Delizioso Zwarte 
Peper is verpakt in een pet flesje met mooie zwarte 
grinder. Heerlijk om uiteenlopende gerechten te 
kruiden en ook nog eens mooi op tafel. 

Delizioso Grof Zeezout wordt tijdens het 
raffinageproces gewassen, gedroogd en gezeefd. 
Hierdoor krijgt het een droge, harde en mooi 
afgelijnde korrel. Doorgaans wordt grof zeezout 
in de keuken gebruikt door het te malen zoals bij 
de Delizioso Grof Zeezout welke verpakt is in een 
pet flesje met mooie zwarte grinder. Heerlijk om 
uiteenlopende gerechten te kruiden en ook nog 
eens mooi op tafel. 

Delizioso Zwarte Peper

Artikelnummer: 410078  |  Order unit: 12 x 50 gram  

Delizioso Grof Zeezout

Artikelnummer: 410077  |  Order unit: 12 x 100 gram  

Onmisbaar in de keuken: zout en peper. Ieder gerecht is pas 
compleet met de to evo eging van dit duo. Zout is dé smaakversterker 
die bepaalde smaken in een gerecht extra naar boven haalt en peper 
zorgt voor net een beetje meer pit zonder dat het andere smaken 
verandert of verzwakt. Versgemalen zoutvlokken en peperkorrels zijn 
het allerlekkerst en als het dan ook nog in een mooie grinder zit, staat 
het ook heel mooi op tafel! Delizioso Grof Zeezout en Delizioso Zwarte 
Peper mogen dan ook niet ontbreken in het Delizioso assortiment!



Live Love Olive

Delizioso Olio Di Oliva is een Spaanse olijfolie 
gemaakt van olijvenpulp. Deze olie is ideaal om in 
te bakken en heeft een neutrale smaak, maar 
voldo ende dankzij de extra vierge die voor een 
licht en aangenaam bouquet zorgt. 

Delizioso Gro ene Olijven Zonder Pit zijn heerlijk vol 
van smaak en hebben een knapperige structuur. 
Heerlijk als snack, bij de borrel 
of als ingrediënt in verschil-
lende gerechten. 

Delizioso Olio Di Oliva  

Artikelnummer: 410082  |  Order unit: 20 x 175 ml  

Delizioso Gro ene Olijven Zonder Pit  

Artikelnummer: 410025  |  Order unit: 24 x 140 gram  



It is a partea

Delizioso Ice Tea Rooibos wordt gezet volgens 
de ‘cold brew’ methode. De Rooibos bladeren uit 
Zuid-Afrika (het mag officieel geen thee heten) 
worden 24 uur in koud water getrokken met 
als resultaat een volle smaak. Deze Ice Tea is 
ongefilterd en kan hierdoor bezinksel bevatten. 
Heerlijk met een schijfje citro en. 

Delizioso Ice Tea Rooibos  

Artikelnummer: 410066  |  Order unit: 6 X 1000 ml

Wilt u meer weten over ons Delizioso assortiment?
Ons team staat voor u klaar! Neem contact met ons op via 020-4622722

of stuur een e-mail naar verkoop@enrico.nl



Abberdaan 210-212  |  1046 AB Amsterdam  |  Nederland  |  T: 020-4622722  |  E: verkoop@enrico.nl


