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Zelf pizza maken is een gro eiende 
trend. Met een beetje liefde, ge-
duld en de juiste basis ingrediënten, 
tover je zo de heerlijkste pizza’s op 
tafel. Aan de Delizioso Pizzabodem 
mix ho eft alleen water te worden 
to egevo egd om het tot een mooi 
pizzadeeg te kneden. De pizzabodem 
mix bevat ‘lievito madre’ oftewel mo eder 
gist. In Italië maken de Nonna’s de pizza’s al 
eeuwen met lievito madre, waarbij er bij het 
maken van nieuw deeg een deel van het vorige 
(van de mo eder) wordt to egevo egd, waardoor 
er altijd door kan worden gebakken met dezelfde 
kwaliteit en er niet steeds gewacht ho eft te worden op 
het fermentatie- en rijsproces. 
Tegenwoordig kan dit ook in de droge vorm worden 
to egevo egd zoals bij de Delizioso Pizzabodem mix, 
wat de kwaliteit van de mix echt ten go ede komt. 
Samen met de Delizioso Pizzasaus heb je de per-
fecte basis in handen om een heerlijke Italiaanse
pizza te maken. Een beetje liefde en geduld... 

eet smakelijk! 

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.

Meer dan 40 heerlijke producten in een feestelijk 
jasje! Laat je inspireren door het uitgebreide 
assortiment met bekende en nieuwe favorieten.

In één woord ‘delizioso’!

Delizioso Pizzasaus wordt gemaakt 
van heerlijke zongerijpte tomaten 
en vormt de perfecte basis voor de 
pizza. Beleg je eigen pizzabodem 
met deze heerlijke saus en maak 
zo je eigen Italiaanse pizza. 
In combinatie met de Delizioso 
Pizzabodem mix creëer je in een 
handomdraai je eigen Italiaanse 
pizza. 

Delizioso Pizzabodem mix is 
een kant-en-klare tarwebloem-
mix met livieto madre oftewel 
mo eder gist, de oudste vorm 
van gist. In een handomdraai 
maak je hiermee je eigen 
echte Italiaanse pizza. Ideaal 
in combinatie met de Delizioso 
Pizzasaus.

Delizioso Pizzabodem mix

Artikelnummer: 410089
Order unit: 10 x 400 gram  

Delizioso Pizzasaus

Artikelnummer: 410090
Order unit: 6 x 250 ml 

Pizza bak ken

Nieuw!

serveertip

serveertip



Dippen&Smeren

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

Delizioso Scrocchi® Truffel zijn knapperige 
Italiaanse toastjes met een truffelsmaak en heerlijk 
als snack of als onderleggertje bij de borrel. 
Ook ideaal om te dippen! Zonder kunstmatige 
kleur- en smaakstoffen, vrij van palmolie en zonder 
to evo eging van melk en eieren, waardoor de 
toastjes ook passen in een veganistische leefwijze. 

Delizioso Scrocchi® Zongedroogde tomaat zijn 
knapperige Italiaanse toastjes met de smaak van 
zongedroogde tomaat en heerlijk als snack of als 
onderleggertje bij de borrel. Ook ideaal om te 
dippen! Zonder kunstmatige kleur- en smaakstof-
fen, vrij van palmolie en zonder to evo eging van 
melk en eieren, waardoor de toastjes ook passen 
in een veganistische leefwijze. 

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 Scrocchi® Zeezout zijn knapperige 
Italiaanse toastjes met een lichtzoute smaak en 
heerlijk als snack of als onderleggertje bij de borrel. 
Ook ideaal om te dippen! Zonder kunstmatige 
kleur- en smaakstoffen, vrij van palmolie en zonder 
to evo eging van melk en eieren, waardoor de 
toastjes ook passen in een veganistische leefwijze. 

Delizioso Tomatentapenade

Artikelnummer: 410034  |  Order unit: 6 x 140 gram

Delizioso Bruschetta Paprika-Ham

Artikelnummer: 410055  |  Order unit: 6 x 90 gram 

Delizioso Scrocchi®  Truffel

Artikelnummer: 410085  |  Order unit: 8 x 150 gram

Delizioso Scrocchi® Zongedroogde tomaat

Artikelnummer: 410086  |  Order unit: 8 x 150 gram

Delizioso Gro ene Olijventapenade

Artikelnummer: 410036  |  Order unit: 6 x 140 gram

Delizioso Scrocchi®  Zeezout 

Artikelnummer: 410049  |  Order unit: 8 x 150 gram

Scrocchi® is het meest populaire 
crackertje in Italië en het woord 
Scrocchi® is Italiaans voor zoiets 
als ‘kraken’ en verwijst naar de 
knapperigheid van het crackertje. 
Heerlijk als onderleggertje met een 
lekkere tapenade of bruschetta. 
Ook ideaal om te dippen!

Nieuw!
Nieuw! serveertip



De ultieme sausVoor de Voor de 
perfecte burgerperfecte burger

Delizoso Burgersaus Gele paprika & Jalapeño met 
een combinatie van gele paprika en jalapeño 
pepers geeft een heerlijke zo et-pittige smaak aan 
je burger. Ook de ideale saus bij verschillende 
soorten vlees of voor bij de barbecue. 

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! 

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 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 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

Stel je voor: een warm en lichtgeroosterd broodje, 
een stevige en sappige burger, knapperige sla, vlezige 
tomaten en wat zuur... daar kan een go ede saus natuur-
lijk niet bij ontbreken. Deze Griekse sauzen creëren een 
smaak-explosie van zo ete en pittige tonen op je al bijna 
perfecte burger. Een echte finishing touch! Mayonaise komt van oorsprong uit Spanje... of is het 

toch Frans? De Fransen en Spanjaarden zijn het er 
niet over eens. Mayonaise dankt zijn naam aan 
de Spaanse havenstad Maó (Mahón zeggen de 
Spanjaarden) op Menorca, waar in 1756 een 
Franse oorlogsvloot met succes aanviel. 
Zij vierden dit succes met een feestmaal met 
voorhanden zijnde ingrediënten. En daar 
ontstond de Mahonesa... 
Maar Frans of Spaans, het maakt ons niet uit, 
want wij zijn gek op deze saus. Deze heerlijke 
saus kan eigenlijk overal bij! Met een go ede 
portie frites, bij aardappeltjes, vlees of gro enten 
of als dip bij de borrel. Mayonaise is gewoon de 
ultieme saus, je kunt er alle kanten mee op. 
Smeer je tosti aan de buitenzijde in met mayonaise 
(met een smaakje) voor een extra krokante bite, of 
ro er een lepel door je marinade en marineer je vlees 
ermee voor het bakken. Zo brandt het vlees minder 
snel aan en krijgt het een extra lekkere smaak.

Delizioso Basilicum Mayonaise

Artikelnummer: 410028  |  Order unit: 6 x 130 gram 

Delizioso Truffel Mayonaise 

Artikelnummer: 410076  |  Order unit: 6 x 130 gram 

serveertip
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Bij de borrel
Een go ede en vooral heerlijke borrelplank bestaat 
vaak uit een mix van verschillende lekkere hapjes. 
Kaas vormt hierbij vaak de basis. Selecteer de juiste 
mix van zachte en harde kazen uit de verschillende 
kaasfamilies en serveer iets zo ets bij de kazen. 
Een grove, lichtpittige mosterd is heerlijk, maar een 
zo ete vijgen chutney of appel peren stroop zorgt 
ook voor een prettige afwisseling van smaken. 
Experimenteer verder met lekkere hapjes als olijven, 
vers brood of Pico’s met pesto en maak het zo gek 
als je maar wilt met tapenades, bruschetta, allioli, 
toastjes, vleeswaren en antipasti. Maak het geheel 
helemaal af door het te serveren op een mooie 
houten plank. 

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 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 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 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 Appel Peren Stroop

Artikelnummer: 410069  |  Order unit: 6 x 90 ml

Delizioso Vijgen Chutney

Artikelnummer: 410068  |  Order unit: 6 x 90 ml

Delizioso Gro ene Pesto

Artikelnummer: 410056  |  Order unit: 12 x 90 gram 

Delizioso Grove Mosterd

Artikelnummer: 410067  |  Order unit: 6 x 90 ml

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 
verschillende gerechten. 

Delizioso Gro ene Olijven Zonder Pit  

Artikelnummer: 410025  |  Order unit: 24 x 140 gram  

Serveertip



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 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 Zo ete Uien Dip

Artikelnummer: 410058  |  Order unit: 6 x 195 gram

Feestelijke chips & dips

Delizioso Patatas Fritas Paprika is 
authentieke Spaanse chips met 
een heerlijke paprika smaak. 

Delizioso Patatas Fritas Truffel is 
authentieke Spaanse chips met 
de unieke smaak van truffel. 

Delizioso Patatas Fritas Naturel is 
authentieke Spaanse chips met 
een licht zoute smaak. 

Delizioso Patatas Fritas 
Naturel

Artikelnummer: 410009
Order unit: 12 x 110 gram 

Delizioso Patatas Fritas 
Truffel

Artikelnummer: 410050
Order unit: 12 x 110 gram 

Delizioso Patatas Fritas 
Paprika

Artikelnummer: 410051
Order unit: 12 x 110 gram 

Hoe maak je van chips een feestje? Juist! Met een heerlijke bijpassende dip! 
Deze authentieke Spaanse chips is op zichzelf al een heerlijke versnapering, maar krijgt natuurlijk 
een nog feestelijker tintje van een een dipsausje en daar zijn wij fan van. De chips wordt volgens 
authentiek recept niet gecentrifugeerd en alleen de beste aardappelen van lokale boeren worden 
gebruikt om de kwaliteit te waarborgen. De dips zijn natuurlijk ook uitermate geschikt om met 
gro entecrudité te combineren of met dipstokjes of toastjes. 

ZONDER KUNSTMATIGE TO EVO EGINGEN EN SMAAKVERSTERKERS, 
VERPAKT IN EEN AMBACHTELIJKE PAPIEREN VERPAKKING!

Serveertip



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. 

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 
wde borrel.

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 Choco Pinda’s 

Artikelnummer: 410092  |  Order unit: 48 x 60 gram 

Delizioso Cocktail Mix 

Artikelnummer: 410093  |  Order unit: 48 x 50 gram

Delizioso Kleurendrop 

Artikelnummer: 410094  |  Order unit: 48 x 55 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: 410091  |  Order unit: 48 x 60 gram 

Stoere tussendoortjes
Als je denkt aan een borrel, denk je ook aan nootjes; toch wel één 
van de favoriete snacks op de borrel tafel. En er bestaan heel veel 
verschillende soorten nootjes. Pinda’s zijn de meest bekende, maar 
staan ook een beetje bekend als ‘slechte cafésnack’ en dat is 
zonde. Ze zijn lekker, veelzijdig en in veel gerechten te verwerken. 
En met een laagje chocolade erom heen, zoals de choco pinda’s, 
wordt het opeens ook een heerlijke zo ete snack. 

Easy

O

P E N I N
G

Easy

O

P E N I N
G
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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 Breadsticks Sesam

Artikelnummer: 410079  |  Order unit: 12 x 150 gram Delizioso Grissinetti rozemarijn zijn lekker knap-
perige 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 Pico’s Andaluz zijn typisch 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 epstengeltjes zijn 
ideaal om te dippen en heerlijk bij de borrel.

Delizioso Picos Andaluz

Artikelnummer: 410044  |  Order unit: 12 x 150 gram 

Heerlijke dippers
Breadsticks, Grissinetti, Pico’s; het zijn allemaal brood-
stengels of -stokjes met een geschiedenis. Zo worden 
de van oorsprong Spaanse Pico’s in Spanje traditio-
neel gebruikt om de smaak te neutraliseren tussen 
verschillende gerechten of gangen van de maaltijd 
door. Dan is er de Italiaanse Grissini, waarvan de 
breadsticks en grissinetti (mini grissini) afkomstig zijn. 
Grissini zou in de 17e eeuw zijn ontwikkeld als licht-
verteerbare snack voor hertog Vittorio Amedeo van 
Savoy. Hij kon het go ed eten en het gaf hem de   
 kracht om de Fransen te verslaan aan het  
 begin van de 18e eeuw. Wij gebruiken de  
  verschillende broodstengels bij 
  so ep, als snack of om te dippen.   
  Heerlijk met Allioli en voor de   
  liefhebbers van pittig, Chili Allioli. 

Delizioso Chili Allioli is de heerlijke licht-pikante 
variant van de klassieke Spaanse dipsaus en geeft 
aardappel-, vlees- en visgerechten een heerlijke 
pittige touch. Ook ideaal met brood of om te 
dippen bij de borrel.

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 Chili Allioli

Artikelnummer: 410088  |  Order unit: 6 x 130 gram 

Delizioso Allioli

Artikelnummer: 410033  |  Order unit: 6 x 130 gram 

Nieuw!

serveertip



Delizioso Zwarte Peper

Artikelnummer: 410078
Order unit: 12 x 50 gram  

Echte klassieker

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 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 ver-
pakt in een pet flesje met mooie 
zwarte grinder. Heerlijk om 
uiteenlopende gerechten te 
kruiden en ook nog eens mooi 
op tafel. 

Delizioso Grof Zeezout

Artikelnummer: 410077  
Order unit: 12 x 100 gram  

Een echte culinaire klassieker is zalm. 
Het aantal recepten is eindeloos; rauw, 
gerookt, geroosterd, gestoomd of gebakken. 
Wat denk je van zalm in een zoutkorst, of 
met mosterd dille saus? Deze laatste is al 
jaren lang bij veel mensen een bekende 
klassieker. De mosterd dille saus geeft 
gerookte zalm net een beetje extra! 
Versgemalen zout en peperkorrels erbij om 
de juiste smaken naar boven te halen en het 
net een beetje extra pit te geven en je 
gerecht is helemaal af! 

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 Mosterd Dille Saus

Artikelnummer: 410084  |  Order unit: 6 x 90 ml

Delizoso Pan Tostado zijn Spaanse geroos-
terde 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. Smeer 
ze in met knoflook en peterselie voor een 
heerlijke smaak.

Delizioso Pan Tostado 

Artikelnummer: 410073  |  Order unit: 8 x 100 gram 

Delizioso Grissini met rode biet en extra vierge 
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. 

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 Grissini Met
Rode Biet En Extra Vierge Olijfolie 

Artikelnummer: 410060  |  Order unit: 16 x 55 gram

Delizioso Toast Mix 

Artikelnummer: 410045  |  Order unit: 12 x 150 gram 

serveertip

serveertip



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

via 088–2060500 of stuur een e-mail naar verkoop@enrico.nl

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

Delizioso Hazelnoot Cacao koekjes zijn een 
heerlijke Italiaanse lekkernij voor bij de koffie of 
bij het dessert! Zonder kunstmatige kleur- en 
smaakstoffen, palmolie en zonder toevoeging van 
melk en eieren, waardoor de koekjes ook passen 
in een veganistische leefwijze. 

Delizioso Truffel Bites 

Artikelnummer: 410080  |  Order unit: 18 x 80 gram

Delizioso Hazelnoot Cacao ko ekjes

Artikelnummer: 410087  |  Order unit: 18 x 80 gram

Zoete versnaperingen
Koffie als afsluiting van een feestelijke maaltijd; 
bijna iedereen doet dat wel. Of je nu in een 
restaurant eet, of zelf thuis een feestelijke 
maaltijd op tafel zet. En dat geldt natuurlijk ook 
voor een dessert. Zonder dessert en zonder 
koffie is de maaltijd niet compleet. Vaak wordt 
het zelfs gecombineerd in een recept, maar 
iets simpeler is kiezen voor een heerlijke 
versnapering bij de koffie, zoals de typisch 
Spaanse cakejes of Magdalena’s, of een 

heerlijk ko ekje. En bovendien, koffie drinken 
we de hele dag door, dus die zo ete lekkernijen 
ho even niet per se tot na de maaltijd bewaard 
te worden. 

Delizioso Magdalena’s zijn typisch Spaanse zoete 
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 Limoncello ko ekjes zijn een heerlijke 
lekkernij voor bij de koffie of bij het dessert! Echte 
Italiaanse ko ekjes met de smaak van limoncello, 
uiteraard zonder alcohol. Zonder kunstmatige 
kleur- en smaakstoffen, vrij van palmolie en zonder 
to evo eging van melk en eieren, waardoor de 
ko ekjes ook passen in een veganistische leefwijze. 

Delizioso Magdalena’s 

Artikelnummer: 410047  |  Order unit: 10 x 180 gram 

Delizioso Limoncello Ko ekjes 

Artikelnummer: 410071  |  Order unit: 18 x 80 gram

serveertip

Nieuw!
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