Nyheder
Si Signora, så kom sommeren endelig til Danmark, og vi skal nyde det ude på terrassen med anti-pasto, pesto,
crema’er, oliven, lækkert italiensk brød og et godt glas vin. Vi holder ferielukket 6/7-28/7, men det er der heldigvis
et stykke tid til, og vi har fået en masse nye spændende varer i sortimentet.
Ny leverandør – Don Antonio
Vi er blevet spurgt, om vi ville overtage agenturet på Don Antonios suveræne
tomatsovser – og det var et let valg. Tomatsovserne kommer i flot emballage og
indholdet er bare super godt.
Don Antonio er høj kvalitets sugo tomatsovser. Sovsen er manuelt produceret,
krydret med grøntsager og krydderurter - naturligvis kun med 100% italienske
grøntsager af højeste kvalitet. Tomaterne er nøje udvalgt: kun de mest modne, og
sovsen er håndlavet med kærlighed og respekt for områdernes traditioner.
Brug den direkte på pasta eller i retter, som skal forkæles med luksus tomatsovs.
Glem alt om at prøve at få dåsetomater og dåsepuré til at smage anstændigt - brug
Don Antonios tomatsovs i stedet for - og resultatet er perfekt hver gang.

Så til dem som allerede kender tomatsovserne: nu kan I købe dem hos os – og også i en
økologisk version. Og til de, som ikke kender dem – skynd jer at prøve dem, det vil I ikke
fortryde.
Oliven har de også af den grønne slags, Cerignola, så på jeres opfordringer har vi nu også
grønne oliven i sortimentet - med citron eller chili.

Sale Marino – i nye spændende varianter
De er så nye, at vi ikke har fået taget billeder endnu. De nye lækre varianter er:
- Italiensk havsalt 'Italiana' m/ soltørrede tomater, oregano og basilikum
- Italiensk havsalt med chili og hvidløg
- Italiensk havsalt med krydderurter - Mille Sapori – nu med groft salt og grofthakkede krydderurter.
Samme gode kvali-vare, pæn og indbydende emballage, mange grams indhold og til samme super skarpe pris.
Spis nu lige brød til…
Ja, det tænker du nok, så her er nye vores brød fra Fratelli Comino. I kender vores lækre lingue, og her så
storebroren, Fratelli Cominos nye focacciabrød. Lækkert, sprødt, knasende og velsmagende. Perfekt til
sommerens anti-pasta og tapas, og resten af året……

Og vi har opdateret vores grissini til luksusudgaven: Mini grissini Gold - med havre, spelt, hør-, sesam- og
solsikkefrø.
Dress your salad
Ganske fint formentligt amerikansk udtryk, som passer godt til vores gourmet eddiker fra Mussini, som virkelig
giver salaterne et løft med helt nye smagsnuancer.
Rosé ”balsamico”

Salateddike med tomat,
basilikum og chili

Til dem som ikke ønsker
den mørke farve fra den
traditionelle, er det et
spændende alternativ lavet
på rosé druemost.

Et helt perfekt mix af det
sure fra eddiken, det salte,
det stærke og lidt sødme.

Skøn smag af røde bær og
sommer.

Et ’Must’ på tomatsalater,
gerne med mozzarella –
eller blot på en blandet
salat.

Pris- og bestillingsliste
Vi har vedhæftet vores pris- og bestillingsliste i PDF og Excel format.
Link til vores katalog: Del Mastro Katalog. Eller find det på vores hjemmeside: Delmastro.dk/katalog
Alle vore priser er ex. moms. Vejl. priser er inkl. moms.
Service Team
Administration og salg til engros: Michael Del Mastro - direkte tlf 31102750
Salg til resten af Danmark: Bjarne Hansen - direkte tlf 3110 2752

