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Grieken zeggen ‘nóstima’, Portugezen gebruiken 
‘saboroso’ en Italianen ro  epen ‘delizioso!’ Met dit 
Italiaanse woord voor ‘heerlijk’ biedt Enrico Food 
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 uitgebreide assortiment 
met meer dan 35 bekende en nieuwe favorieten. 
Een heerlijk assortiment in een feestelijk jasje.

In één woord ‘delizioso’!
serveertip



Delizioso Choco bomb is een heerlijke chocolade 
bal gevuld met marshmallows, waarmee je een glas 
warme melk omtovert tot een heerlijk warme 
chocolademelk met zachte marshmallows.
Per stuk verpakt in een feestelijk doosje. 

Je ziet het al helemaal voor je… koude winter-
avond op de bank, gordijnen dicht, kaarsjes aan 
en een heerlijke mok warme chocolademelk met 
marshmallows. Met de Delizioso Choco bomb 
tover je een glas warme melk om in een feestje! 
Doe de Choco bomb in een mok en giet er 
warme melk overheen. De bomb smelt en de 
marshmallows komen tevoorschijn en worden 
heerlijk zacht. Even doorroeren en genieten! 

Delizioso Choco Bomb

Artikelnummer: 410096
Order unit: 24 x 35 gram  

Chocolade

Nieuw!



Pizza
Wat is er nu lekkerder dan zelf pizza maken van 
Italiaanse pizzabodem mix en te beleggen naar wens? 
Deze Delizioso Pizzabodem mix en Pizzasaus zijn het 
perfecte paar om een heerlijke Italiaanse pizza te maken. 
De Pizzabodem mix is kant-en-klaar en er hoeft alleen water 
toegevoegd te worden om het tot een mooi deeg te kunnen 
kneden. De Pizzabodem mix bevat ‘lievito madre’, oftewel moeder 
gist. In Italië maken de Nonna’s hun pizza’s al eeuwen met lievito madre, 
waarbij er bij het maken van nieuw deeg een deel van het vorige (van de moeder) 
wordt toegevoegd, waardoor er altijd kan worden doorgebakken met dezelfde kwaliteit. 
Samen met de Delizioso Pizzasaus tover je in een handomdraai de lekkerste pizza’s op 
tafel. Waar beleg jij je pizza mee?

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 

serveertip

serveertip



Nieuw!

Focaccia
Focaccia is één van de bekendste producten uit Italië en komt 
oorspronkelijk uit de regio Ligurië, een smalle strook in het 
noordwesten van Italië dat bijna geheel aan zee ligt. Door de 
altijd aanwezige zeewind, was het lastig om een goed brood te 
bakken en door de vochtige lucht kon het deeg niet voldoende 
rijzen; het bleef vrij plat. En dat platte brood kreeg de naam 
Focaccia, afgeleid van het Latijnse woord Focus wat haard 
betekent en verwijst naar het op het vuur bakken. Focaccia is 
dus eigenlijk een brood dat niet voldoende gegist is en direct 
op het vuur gaat. Delizioso Focaccia mix is een kant-en-klare 
mix waar alleen water aan toegevoegd hoeft te worden. Houd 
je van eenvoud, besprenkel de Focaccia met een goede olijfolie 
en zeezout; favoriet bij de Italianen. Maar je kunt je ook uitleven 
met kruiden, groenten en zelfs kaas! Eet hem warm en vers of 
afgekoeld en knapperig. 

Delizioso Focaccia mix is een 
kant-en-klare mix om de heer-
lijkste focaccia’s mee te maken. 
Met alleen water toevoegen en 
het bijgeleverde zakje gist maak 
je in een handomdraai een 
heerlijk Italiaanse focaccia. 
Ideaal in combinatie met de 
Delizioso Groene olijven.

Delizioso Focaccia Mix

Artikelnummer: 410095
Order unit: 10 x 400 gram  

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

serveertip



Scrocchi
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 Spaanse allioli of voor 
de liefhebbers de pittige chili allioli. Ook ideaal als 
snack of met een tapenade of bruschetta. 

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 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 Scrocchi®  Truffel

Artikelnummer: 410085  |  Order unit: 8 x 150 gram

Delizioso Scrocchi® Zongedroogde tomaat

Artikelnummer: 410086  |  Order unit: 8 x 150 gram

Delizioso Scrocchi®  Zeezout 

Artikelnummer: 410049  |  Order unit: 8 x 150 gram

Delizioso Scrocchi® Truffel zijn knapperige 
Italiaanse toastjes met 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. 



Toast
Dippen bij de borrel is heerlijk! Goede dipstokjes op de borrel-
plank zijn een must. Picos Andaluz zijn kleine Spaanse dipstokjes 
met een neutrale smaak die ideaal zijn om te dippen. Houd je van 
kruidig, probeer dan eens de Italiaanse grissinetti met rozemarijn; 
kleine golvende dipstokjes met rozemarijn smaak. Heerlijk om zo 
te eten of om te dippen. 

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 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 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 

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. 

Delizioso Grissini Met
Rode Biet En Extra Vierge Olijfolie 

Artikelnummer: 410060  |  Order unit: 16 x 55 gram

Delizioso Grissinetti
Rozemarijn 

Artikelnummer: 410008
Order unit: 8 x 120 gram  



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 Bruschetta Paprika-Ham

Artikelnummer: 410055  |  Order unit: 6 x 90 gram 

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 Gro ene Pesto

Artikelnummer: 410056  |  Order unit: 12 x 90 gram 

Dips

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

serveertip



Dips
Dips zijn natuurlijk ook onmisbaar op de borrelplank. 
Lekker met een stukje kaas of worst maar stiekem 
ook heel lekker met een dipstokje. Als je van zoet 
houdt dan zijn de vijgen chutney en appel peren 
stroop een echte aanrader. 

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 Appel Peren Stroop

Artikelnummer: 410069  |  Order unit: 6 x 90 ml

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 Vijgen Chutney

Artikelnummer: 410068  |  Order unit: 6 x 90 ml



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. Smeer ze in met knoflook en peterselie 
voor een heerlijke smaak.

Delizioso Pan Tostado 

Artikelnummer: 410073  |  Order unit: 8 x 100 gram 

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 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 Tomatentapenade

Artikelnummer: 410034  |  Order unit: 6 x 140 gram

Delizioso Gro ene Olijventapenade

Artikelnummer: 410036  |  Order unit: 6 x 140 gram

Tapenade

serveertip



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 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 Basilicum Mayonaise

Artikelnummer: 410028  |  Order unit: 6 x 130 gram 

Delizioso Truffel Mayonaise 

Artikelnummer: 410076  |  Order unit: 6 x 130 gram 

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 

Mayo en Aillioli



serveertip

Patatas
Fritas

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 Zo ete Uien Dip

Artikelnummer: 410058  |  Order unit: 6 x 195 gram

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 

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



serveertip

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: 410093  |  Order unit: 48 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: 410091  |  Order unit: 48 x 60 gram 

Blikjes zoet & zout

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

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 Kleurendrop 

Artikelnummer: 410094  |  Order unit: 48 x 55 gram

Easy
O

P E N I N
G

serveertip



Zoet

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

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



Rijnkade 8 | 1382 GS Weesp | Nederland | T: 088–2060500 | E: salessupport@enricofood.nl

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 

salessupport@enricofood.nl




