Assortiment

2020

Delizioso
Assortiment
Grieken zeggen ‘nóstima’, Portugezen gebruiken ‘saboroso’
en Italianen roepen ‘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 dat Enrico te bieden heeft.

Chip & Dip
Voor onze Spaanse patatas fritas worden alleen de
beste aardappelen uitgezocht bij de lokale boeren in de
omgeving. De aardappelen worden vervolgens geschild,
gewassen en handmatig geselecteerd. Na het frituren
wordt de patatas fritas niet gecentrifugeerd om het
authentieke karakter van deze Spaanse chips te behouden.
Zonder kunstmatige toevoegingen en smaakversterkers
wordt de chips vervolgens verpakt in een mooie ambachtelijke papieren verpakking! De Delizioso patatas fritas zijn
verkrijgbaar in de smaken naturel, paprika en truffel.
Maar niets is natuurlijk lekkerder dan een chipje met een
dipje!

Delizioso Zoete Uien Dip
Artikelnummer: 410058 | Order unit: 6 x 195 gram

Een lekkere dipsaus mag dan ook zeker niet ontbreken.
Naast de alom bekende cocktail dip en tzatziki dip, is er
ook de zoete uien dip. Gemaakt met maar liefst 15% ui is
dit een heerlijke kant en klare zoete dip. De ideale dip
voor de patatas fritas, maar natuurlijk ook ‘delizioso’
met een dipstokje of vers brood.

Delizioso Tzatziki Dip
Artikelnummer: 410063 | Order unit: 6 x 195 gram

De Delizioso tzatziki dip heeft een frisse komkommer/
knoflook smaak en is de ideale dip voor de patatas
fritas. Ook heerlijk met een dipstokje of vers brood.

Delizioso Cocktail Dip
Artikelnummer: 410062 | Order unit: 6 x 195 gram

De Delizioso cocktail dip is de bekendste in zijn soort
en heeft een vleugje Schotse whiskey. Ideaal als
dipsaus bij patatas fritas, maar ook heerlijk met een
dipstokje of groentecrudité.

Delizioso Patatas Fritas Paprika
Artikelnummer: 410051 | Order unit: 12 x 110 gram

Delizioso Patatas fritas paprika is authentieke Spaanse
chips met een heerlijke paprika smaak. Zonder
kunstmatige toevoegingen en smaakversterkers.
Verpakt in een ambachtelijk papieren zak.

Delizioso Patatas Fritas Naturel
Artikelnummer: 410009 | Order unit: 12 x 110 gram

Delizioso Patatas fritas naturel is authentieke Spaanse
chips met een licht zoute smaak. Zonder kunstmatige
toevoegingen en smaakversterkers. Verpakt in een
ambachtelijk papieren zak.

Delizioso Patatas Fritas Truffel
Artikelnummer: 410050 | Order unit: 12 x 110 gram

Delizioso Patatas fritas truffel is authentieke Spaanse
chips met de unieke smaak van truffel. Zonder kunstmatige toevoegingen en smaakversterkers.
Verpakt in een ambachtelijk papieren zak.
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De feestelijke tafel of borrelplank is niet compleet
zonder een lekkere saus, tapenade of pesto. De
bekendste is allioli; een typisch Spaanse dipsaus
die oorspronkelijk uit de regio rond de Catalaanse
kuststreek komt. De naam is een samentrekking
van de Catalaanse worden voor knoflook (‘all’)
en olie (‘oli’). Het is één van de meest klassieke
mediterrane recepten.
Een heel ander heerlijke spread is de bruschetta
paprika-ham. Bruschetta kent men met name
als het geroosterde broodje, ingesmeerd met
knoflook, olie en belegd met bijvoorbeeld tomaat,
rode peper en kruiden.

Delizioso Bruschetta Paprika-ham

Delizioso Mosterd Dillesaus

Artikelnummer: 410055 | Order unit: 6 x 90 gram

Artikelnummer: 410057 | Order unit: 6 x 130 ml

Bruschetta komt van het Latijnse woord ‘bruscare’
wat ‘op kolen roosteren’ betekent. Deze betekenis
is in de loop van de tijd veranderd, waardoor nu
niet meer het geroosterde broodje wordt bedoelt
maar de topping. De Delizioso bruschetta is
gemaakt van maar liefst 50% rode paprika.
De stukjes Italiaanse ham zorgen voor een ware
smaakexplosie.

De Delizioso mosterd-dillesaus mag ook niet
onbreken op tafel. De combinatie van het pittige
van de mosterd en het frisse van de dille is al jaren
populair. Mosterd dillesaus wordt traditioneel vaak
bij gerookte zalm geserveerd, maar is ook heerlijk
bij andere visgerechten, door de salade, met kaas
of vlees, zoals carpaccio of beenham. Kortom, de
perfecte saus voor die extra touch aan elk gerecht.

Delizioso Basilicum Mayonaise
Artikelnummer: 410028 | Order unit: 6 x 130 gram

Vers gesneden basilicum is het ingrediënt dat
deze frisse mayonaise bijzonder maakt. De smaak
combineert erg goed met mediterrane smaken.
De Delizioso basilicum mayonaise is ook heerlijk
als dip.

Delizioso Groene Pesto
Artikelnummer: 410056 | Order unit: 12 x 90 gram

Deze groene pesto is gemaakt van uitsluitend
Italiaanse basilicum en kan zowel koud als warm
gebruikt worden en smaakt heerlijk in sauzen, bij
pasta, vlees of vis. De Delizioso groene pesto is ook
ideaal voor op de borrelplank als lekkere dip of op
een toastje.

Delizioso Allioli
Artikelnummer: 410033 | Order unit: 6 x 130 gram

Allioli is een typische Spaanse dipsaus en één van de
meest klassieke Mediterrane recepten. De Delizioso
allioli is ideaal bij aardappel-, vlees- en visgerechten,
met brood of om in te dippen.

Delizioso Groene Olijven Tapenade
Artikelnummer: 410036 | Order unit: 6 x 140 gram

Delizioso groene olijventapenade is gemaakt van
Mediterrane olijven en is heerlijk om te serveren met
brood, op een toastje, bij de borrelplank, door de
pasta of een salade.

Delizioso Tomaten Tapenade
Artikelnummer: 410034 | Order unit: 12 x 90 gram

Deze tomatentapenade is gemaakt van zongerijpte
en zongedroogde tomaten. De Delizioso tomatentapenade is heerlijk met brood, op een toastje,
door de pasta of door de salade.
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Zit de vijf al in de klok? Borrelen is de manier om
hoogtepunten te vieren en gezellig tijd met elkaar
door te brengen. Tegenwoordig worden de ouderwetse blokjes kaas en plakjes leverworst steeds vaker
vervangen door een mooie, goed gevulde borrelplank;
een feest voor het oog en ook nog eens lekker!
Wat er niet mag ontbreken op de ultieme borrelplank
zijn verschillende soorten dipstokjes, crackertjes en
toastjes in combinatie met dipsausjes en tapenades.
Maar de toastsoorten van Delizioso zijn eigenlijk op elk
moment van de dag een heerlijke snack! Dus niet meer
wachten tot die vijf in de klok zit; vanaf nu is het altijd
snacktime!
Groente speelt een steeds grotere rol en de consument
kiest vaker voor gezondere alternatieven. In producten
en bereidingswijzen komt meer variatie en er ontstaan
meer producten met een groente als basis.

Delizioso Grissini met rode biet & extra
vierge olijfolie
Artikelnummer: 410060 | Order unit: 16 x 55 gram

Deze Delisiozo grissini is gemaakt van maar liefst 30%
rode biet en 15% extra vergine olijfolie. Grissini zijn
Italiaanse broodstengels die wij in Nederland soms ook
wel soepstengels noemen. Echter, een Italiaan zie je
er nooit soep bij eten! Men mag er graag een plakje
vleeswaren omheen wikkelen, maar ze zijn ook
heerlijk om zo te snacken of te dippen in
een heerlijke tapenade of allioli.

Delizioso Picos Andaluz
Artikelnummer: 410044 | Order unit: 12 x 150 gram

Delizioso picos Andaluz zijn typische Spaanse dipstokjes zijn heerlijk knapperig en niet weg te denken
uit de Spaanse eetcultuur. Ideaal om te dippen of om
de smaak te neutraliseren.

Delizioso Scrocchi Zeezout
Artikelnummer: 410049 | Order unit: 8 x 150 gram

Scrocchi® is het meest populaire crackertje in Italië.
Dit crackertje met zeezout is ideaal als snack, of
als onderleggertje met olijven of tapenade bij de
maaltijd.

Delizioso Toast Mix
Artikelnummer: 410045 | Order unit: 12 x 150 gram

Delizioso toast mix is een typische Spaanse mix van
verschillende toastjes die in Spanje ook wel gebruikt
wordt om de smaak te neutraliseren, maar ook goed
past bij de borrel om te dippen.

Delizioso Grissinetti Rozemarijn
Artikelnummer: 410008 | Order unit: 8 x 120 gram

Delizioso grissinetti rozemarijn zijn lekkere knapperige
soepstengeltjes, gekruid met rozemarijn. Heerlijk als
snack of bij de borrel.

Delizioso Magdalena’s
Artikelnummer: 410047 | Order unit: 10 x 180 gram

Delizioso magdalena’s zijn typisch Spaanse zoete
cakejes in de vorm van mini muffins, die je in Spanje
op bijna iedere straathoek 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 Gezouten Pinda’s
Artikelnummer: 410064 | Order unit: 96 x 60 gram

Deze Delizoso gezouten pinda’s zijn de klassieker
onder de pinda’s! Ze zijn verpakt in een stoer blikje
en de ideale snack voor tussendoor of bij de borrel.

Delizioso Choco Pinda’s
Artikelnummer: 410065 | Order unit: 96 x 60 gram

Delizioso choco pinda’s zijn hele pinda’s in heerlijke
melkchocolade met daaromheen een krokant gekleurd
suikerlaagje, verpakt in een stoer blikje! Heerlijk als
tussendoortje of bij de koffie.
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Er is natuurlijk nog veel meer heerlijks te ontdekken!
Wat dacht je van een frisse groene ijsthee, een
feestelijke tomaten crème cognacsoep, een frispittige
lemon pepper dressing of de klassieke groene
olijven?

Delizioso Olio Di Olivia
Artikelnummer: 410061 | Order unit: 40 x 200 ml

Olijfolie is natuurlijk ook onmisbaar in de keuken!
Deze Delizioso olio di oliva komt uit MiddenPortugal en wordt gemaakt van olijvenpulp. Met
haar zachte kleur, smaak en aroma is deze olie
perfect in staat traditionele oliën te vervangen in al
uw creaties op een gezonde en smaakvolle manier;
makkelijk in gebruik door het handige schenktuitje
aan de bovenzijde. Een fijne basisolie in een stoer
blik!

Delizioso Groene Olijven
Artikelnummer: 410025 | Order unit: 24 x 140 gram

Deze groene olijven zijn ontpit maar nog steeds vol
van smaak. Delizioso groene olijven hebben een
knapperige structuur met een gegrilde smaak.
Heerlijk voor bij de borrel of als ingrediënt voor
verschillende gerechten.

Delizioso Lemon Pepper Dressing
Artikelnummer: 410031 | Order unit: 6 x 130 ml

Delizioso lemon pepper dressing is smaakvol
en heeft een unieke smaakcombinatie door
het frisse van de citroen en het pittige van de
peper. Heerlijk door de salade.

Delizioso Ice Tea Green
Artikelnummer: 410032 | Order unit: 6 x 1000 ml

Delizioso ice tea green is gemaakt van heerlijke thee
uit Sri Lanka. Het is een lekkere zoete ice tea die past
op elk moment van de dag!

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 email naar verkoop@enrico.nl
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