Nyheder
Sommer, sommer og sol
masse spændende nyheder.

Her er vores nyhedsbrev med en

Smuk vingaveæske
Vi har fundet en ny vinproducent med denne flotte, indbydende og
charmerende trægaveæske i høj kvalitet.
Trææsken indeholder hvid-, rosé og rødvin af god kvalitet med
veldekorerede etiketter. Vinene er runde i smagen, full-bodied og
afbalancerede. Meget lækker, smuk og indbydende gaveæske – og
til ganske rimelig pris.

Fabbri syltet ingefær i gurkemeje- og ingefærsirup
I har jo i mange år solgt mange Amarena Fabbri kirsebær. Her er en spritny søster
variant:
- god brand synergi og genkendelse af den flotte krukke hos kunden.
- kunder, som har købt Amarena Fabbri i mange år, vil føle sig fristet til at prøve det
nye produkt.
- kunder vil købe produktet til julens værtindegaver eller til julegaver til dem, som har
købt Amarena Fabbri i mange år.
Som Fabbris andre produkter, er kvalitet, smag og konsistens enestående og
usammenlignelig med andre ingefærprodukter.
Fabbri Ingefær vil blive markedsført på AmarenaFabbri.dk og AmarenaFabbris Facebook / Instagram, hvor
der vil stå, hvor den kan købes. Kommer ikke i supermarkedernes tilbudsaviser.

Don Antonio - Økologisk gourmet ketchup af italienske tomater
Tomatsovserne fra Don Antonio er jo bare super lækre, og de
går også forrygende. De har lige vundet en ’2-stjernet superior
award’ hos International Taste Institute, hvor ud
valgte varer vurderes af Michelin-kokke.
Samme ’award’ har deres nyeste skud på stammen vundet:
Don Antonio Ketchup.
Til trøffelelskere findes den i trøffelversion – kun lavet med
sommertrøffel og ingen aroma – top lækkert gourmet produkt.
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Top kvalitet risottoris med IGP (område bestemmelses certificering)

Lovgivningen tillader, at den ristype som står på pakken, kan erstattes af en lignende ristype - op til 100%.
Dvs. at selvom der står Arborio på pakken, kan det være der ikke er et eneste riskorn Arborio i pakken,
men i stedet for en lignende type. Da Arborio og Carnaroli ris er dyrere end andre ris, kan man kun gætte,
hvor mange producenter, der bruger dette ”trick” i mere eller mindre grad – og med hvilken procentdel.
Ovenstående ris fra GrandiRiso har IGP stempel, som de skulle være, de eneste som har.
Når risen har IGP certificering, må der kun være den rigtige ristype i pakken.

Trøffelolie
Frantoio’s trøffelolie har fået nye klæder. Stadig den lækre kvalitet – dog nu uden
trøffelstykke i flasken, men til gengæld nu 55ml til samme pris, som de 40ml kostede.

Lanterner – gaveæsker
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Prøv lige at se de her hyggelige, flotte og anderledes gavekasser formet som lanterner. Høj kvalitet af både
pap og tryk. Vi lagerfører dem i de tre ovenstående varianter.

Bottega Stella
Bottega Stella er Bottegas nyeste skud på stammen med helt specielle,
elegante og festlige mousserende vine.
Vinen er en mousserende Millesimato brut lavet på druerne Pinot Noir,
Chardonnay og Glera.
På flasken ses en stjernehimmel, der skinner intenst, takket være LEDpæren placeret i bunden af flasken, som kan aktiveres ved hjælp af en
simpel kontakt. Se den med lyset tændt på billedet her til højre.
På lager start august.
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Tilbud - Bottega Pinot Grigio rosé
Vi har et skarpt tilbud på Bottegas skønne Pinot Grigio Rosé.
Køb 10 kasser og få en kasse med gratis.
Tilbuddet gælder så længe lager haves

Udgåede varer
Vi vil fremover fokusere på vores oprindelige udgave af Frantoios salt: Havsalt med kryddderurter. Der er
nogle kasser tilbage af ’Mille Sapori’, hvorefter denne udgår.

Pris- og bestillingsliste
Vi vedlægger en opdateret pris- og bestillingsliste. Prisændringer ses let i kolonnen til højre.

Sommerferie
Vi har lukket for sommerferie 3/7 – 25/7.

Service Team
Administration og salg til engros: Michael Del Mastro - direkte tlf 31102750
Salg til Engros og udvalgte specialbutikker: Lone Nilsson – direkte tlf 3049 2018
Salg til resten af Danmark: Bjarne - direkte tlf 3110 2752
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