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ADVOCATE  
OF THE QUALITY BRAND 

Enjoyment can be quite simple! The main idea is to pair innovative creations 
with high-quality ingredients. Our customers and partners will receive access 
to a comprehensive recipe database as well as handy tips and tricks for ma-

website or from your customer service representative.

NATURAL 
WITHOUT COMPROMISE
WIBERG is known for offering only top quality products, created  
in concert with nature since the company was formed.  

Many WIBERG products contain:  
 naturally gluten-free ingredients
 naturally lactose-free ingredients
 naturally vegan ingredients
 no added allergens (according to EU regulation 1169/2011)
 no added palm fat

Icons on the front of the packaging provide a quick overview of  
important information.

The WIBERG mix-specialities contain 
 no yeast extract
 
 only natural salts such as sea salt and rock salt

WIBERG raw materials are
 not irradiated
 



LET YOURSELF 
BE INSPIRED
WIBERG has a wide assortment that allows creative chefs to indulge in culinary 
delights – from unique mixes to raw spices and herbs to vinegars and oils. Tar-
geted advice and uncompromising quality in all areas eliminate the guesswork 
because every product is the right one.

The WIBERG Inspiration Team is the interface between the products and 
you, the customer. Our professional chefs offer the best advice, innovative 
solutions and fresh inspiration so that you can tempt the palate of your 
guests.

INSPIRATION is also the name of our semi-annual customer 
magazine whichis full of  interesting information on raw 
materials, creative recipes from guest chefs from around 
the world, innovations from the industry and user tips 
will inspire you to try something new and delight your 
guests.

So versatile, so tasteful and so rich – yet all so simple. 
Discover the simplicity of enjoyment with WIBERG!

QUALITY, 
OPTIMALLY PACKAGED
High value takes clear precedence for WIBERG. A requirement for  

 
these for our customer is among our core competencies. However, raw 
materials can only be processed and packaged if they also meet the high 
WIBERG quality criteria of raw material testing. 
We insist on quality and functionality in the selection of our packaging. 
WIBERG packages are not just visually appealing, but perfectly protect the 
valuable contents as well.
 
Our Aroma Safe 
 protects against loss of aromas  protects against moisture
 protects against light  ensures simple and clean
 protects against external odors  handling
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HERBS FREEZE-DRIED

Art. no. Product name Shelf life                     
in months Packaging Contents 

WIB001 Basil, freeze-dried 24 Aroma Safe 1200 ml 55 g

WIB002 Dill, freeze-dried 24 Aroma Safe 1200 ml 80 g

WIB003 Herbes de Provence, freeze-dried 24 Aroma Safe 1200 ml 100 g

WIB004 24 Aroma Safe 1200 ml 75 gItalian Herbs,  freeze-dried

ASSORTMENT DRY À LA CARTE

WIB005 Oregano, freeze-dried 24 Aroma Safe 1200 ml 65 g

WIB006 Tarragon, freeze-dried 24 Aroma Safe 1200 ml 70 g

WIB007 Thyme, freeze-dried 24 Aroma Safe 1200 ml 75 g



WIB018 Chili threads, 12 Aroma Safe 470 ml 45 g

WIB019 Cinnamon, whole 48 Aroma Safe 1200 ml 420 g

WIB020 Cinnamon, ground 24 Aroma Safe 1200 ml 450 g

WIB021 Cumin, ground 24 Aroma Safe 470 ml 250 g

WIB022 Ginger, ground 24 Aroma Safe 470 ml 180 g

WIB008 Juniper berries, whole 24 Aroma Safe 1200 ml 400 g

WIB011 Mixed pepper, whole 48 Aroma Safe 1200 ml 550 g

WIB010 Mustard seeds, whole 48 Aroma Safe 470 ml 380 g

WIB012 Rubino paprika, delicatess 24 Aroma Safe 1200 ml 630 g

WIB014 Smoked paprika 12 Aroma Safe 470 ml 270 g

WIB015 Star anise, whole 48 Aroma Safe 470 ml 95 g
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SPICES

Art. no. Product name Shelf life                     
in months Packaging Contents

WIB016 Black pepper, whole 48 Aroma Safe 1200 ml 630 g

WIB017 Black pepper, coarsely ground 36 Aroma Safe 1200 ml 515 g

ASSORTMENT DRYÀ LA CARTE

MILLS 

Art. no. Product name Shelf life                     
in months Height Contents

WIB025 Cruet with Himalayan salt- and pepper mill 60 / 48 16.8 cm 140 g + 65 g

WIB023 Mill Himalayan salt, with ceramic grinding  
mechanism 60 14.0 cm 140 g

WIB024 Mill Pepper, with ceramic grinding mechanism 48 14.0 cm 65 g

SALT 

Art. no. Product name Shelf life                     
in months Packaging Contents

WIB026 Himalayan salt pure, coarse 60 Aroma Safe 1200 ml 1400 g
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naturally  gluten-free /  lactose-free /  vegan ingredients; no added flavour enhancers /  allergens (according to EU regulation 1169/2011) /  palm fat

ASSORTMENT DRY À LA CARTE

MIX SPECIALITIES

Art. no. Product name / Taste Shelf life                     
in months Packaging Contents

WIB030 Blossom potpourri, blossom blend edible       
with a hint of nectar 24 Aroma Safe 470 ml 25 g

WIB032 Cajun, creole spice preparation       / strongly of chili 
and cumin, subtly of smoke 24 Aroma Safe 470 ml 280 g

WIB033 Chicken crisper, seasoning salt       / strongly of paprika 
and caraway, with a light peppery note 24 Aroma Safe 1200 ml 1250 g
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naturally  gluten-free /  lactose-free /  vegan ingredients; no added flavour enhancers /  allergens (according to EU regulation 1169/2011) /  palm fat

 usable as RUB

MIX SPECIALITIES

Art. no. Product name / Taste Shelf life                     
in months Packaging Contents

WIB034 Curry Madrocas, spice mixture       / fruity, mild 
piquancy 24 Aroma Safe 1200 ml 560 g

WIB035
Curry Orange, spice preparation

  

    

 

/ strongly of 
roasted spices, pleasant chili piquancy and a hint of fruity 
orange

18 Aroma Safe 470 ml 280 g

WIB051 Fish, seasoning mix with sea salt    / delicately of pepper 
and lemon 24 Aroma Safe 1200 ml 1100 g

WIB050 French fries, seasoning salt       / subtle of paprika and 
onion, with a fine touch of garlic 24 Aroma Safe 1200 ml 1150 g

WIB037
Grill-Argentina, spice mixture      / intense and 
fruity taste of paprika and onion with a pleasant hint 
of pepper and herbs

18 Aroma Safe 1200 ml 550 g

WIB038 Grill-Barbecue mix, seasoning salt       / strongly of  
pepper, onion and paprika, with a delicate herby note 24 Aroma Safe 1200 ml 910 g

WIB039 Grill-Mexicana, seasoning salt      / strongly of chili 
and paprika with a pleasant note of oregano and cumin 18 Aroma Safe 1200 ml 750 g

WIB041 Lamb, seasoning salt      / strongly of garlic, onion and 
herbs, subtly of savory 24 Aroma Safe 1200 ml 850 g

WIB042 Lemon pepper, seasoning mix      / strongly of pepper 
and lemon 24 Aroma Safe 1200 ml 750 g

WIB043 Marrakesh, spice preparation     / strongly of roasted 
spices, lively chili piquancy and a hint of fresh mint 24 Aroma Safe 470 ml 260 g

WIB044 Pasta, spice preparation       / fruity of tomato,
delicately of caper, pleasantly of chili and garlic 15 Aroma Safe 470 ml 150 g

WIB045 Pork seasoning, seasoning salt       / strongly of caraway,
coriander and garlic, with a delicate herby note 24 Aroma Safe 1200 ml 880 g

WIB046 Steak, seasoning salt       / strongly of pepper, onion 
and garlic, with a delicate herby note 24 Aroma Safe 1200 ml 950 g

WIB047 Steak pepper, seasoning mix       / strongly of pepper,
paprika and onion, delicately of tomato and vanilla 18 Aroma Safe 1200 ml 650 g

WIB048
Tandoori, Indian spice preparation       / sharp 
and fruity of paprika and chilli, authentic of roasted 
coriander, turmeric and cumin

24 Aroma Safe 470 ml 210 g

WIB049
Thai seven spices, spice preparation      / 
strongly of chili, coriander, cumin and garlic with 
a fresh note of ginger and lemon grass

24 Aroma Safe 470 ml 300 g

ASSORTMENT DRYÀ LA CARTE
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STOCKS

Art. no. Product name / Taste Shelf life                     
in months Packaging Contents

WIB073 Vital vegetable stock, vegetable      / delicate hint of 
vegetables, with a subtle herby note 18 Aroma Safe 1600 ml 1200 g

ASSORTMENT DRY À LA CARTE

naturally  gluten-free /  lactose-free /  vegan ingredients 
no added flavour enhancers /  palm fat
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SWEET SPECIALITIES

Art. no. Product name / Taste Shelf life                     
in months Packaging Contents

WIB054 Decorative Fruit Mix, with edible blossoms       18 Aroma Safe 470 ml 50 g

WIB055
Lemon Sun, preparation with natural lemon oil      / 
intensely of freshly grated lemon peel, with a delicate hint 
of fruit

18 Aroma Safe 470 ml 300 g

WIB056
Orangia Sun,

     / intensely of freshly grated orange peel, with a 
delicate hint of fruit

18 Aroma Safe 470 ml 300 g

ASSORTMENT DRYÀ LA CARTE

naturally  gluten-free /  lactose-free /  vegan ingredients 
no added flavour enhancers /  allergens (according to EU regulation 1169/2011) /  palm fat



ASSORTMENT DRY
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CREMA DI ACETO

Art. no. Product name Shelf life  
in months Packaging Contents

WIB064 Crema di Aceto Classic      18 Bottle 0,5 l

WIB067 Crema di Aceto Lime-green tea     18 Bottle 0,5 l

WIB066 Crema di Aceto Plum     18 Bottle 0,5 l

WIB065 Crema di Aceto Saffron     18 Bottle 0,5 l

PREMIUM VINEGARS

Art. no. Product name Packaging Contents

WIB059 Aceto Balsamico di Modena PGI.,  
italian product, 6% acid   

Bottle 0,5 l

WIB060 Apple vinegar,  
classic, aged for 3 years, 5% acid    

Bottle 0,5 l

WIB061 Raspberry vinegar,  
from the juice of fresh raspberries, 5% acid    

Bottle 0,5 l

BASIC SAUCES

Art. no. Product name Shelf life  
in months Packaging Contents

WIB057 Brown basic sauce, pasty      15 Bucket 3 kg

À LA CARTE

naturally  gluten-free /  lactose-free /  vegan ingredients 
no added flavour enhancers /  allergens (according to EU regulation 1169/2011) /  palm fat



ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ
Η WIBERG ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς για την κορυφαία ποιότητά της και 
βασίζεται μόνο σε προϊόντα τα οποία παράγονται σε αρμονία με τη φύση.  

Πολλά προϊόντα της WIBERG περιέχουν/είναι:    
 φυσικά συστατικά χωρίς γλουτένη
 φυσικά συστατικά χωρίς λακτόζη
 φυσικά αυστηρώς χορτοφαγικά συστατικά
 χωρίς προσθήκη αλλεργιογόνων (σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 1169/2011)
 χωρίς προσθήκη φοινικόλιπος

Με τη βοήθεια των εικονιδίων στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας,  
ο πελάτης ενημερώνεται με μια ματιά.

Τα ιδιαίτερα μείγματα της WIBERG περιέχουν
 χωρίς εκχύλισμα μαγιάς
 μόνο φυσικά εκχυλίσματα μπαχαρικών
 μόνο ανεπεξέργαστο αλάτι, όπως το θαλασσινό αλάτι και το ορυκτό αλάτι

Όλες οι πρώτες ύλες της WIBERG
 δεν υπόκεινται σε επεξεργασία με ακτινοβολία
 δεν είναι γενετικώς μεταλλαγμένες

ΛΑΤΡΕΙΣ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Τόσο απλή μπορεί να είναι η απόλαυση! Η δημιουργία πιάτων με υψηλής 
ποιότητας συστατικά είναι το βασικό μήνυμα. Μια πλούσια βάση δεδομένων με 
συνταγές βρίσκεται στη διάθεση των πελατών και των συνεργατών μας, όπως και 
μια σειρά συμβουλών & τρικ που συμβάλλουν με τρόπο ουσιαστικό στην επιτυχία 
κάθε μαγειρικού εγχειρήματος. Για περισσότερα επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ή 
απευθυνθείτε στο αρμόδιο για εσάς τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η υψηλή ποιότητα είναι για την WIBERG πρώτη προτεραιότητα. 
Προϋπόθεση για αυτό είναι η αγορά πρώτων υλών εξαιρετικής ποιότητας. 
Βασική αρμοδιότητά μας είναι να τις βρίσκουμε και να τις εξασφαλίζουμε 
για εσάς. Αλλά μόνο όταν οι πρώτες ύλες μπορούν να ικανοποιήσουν 
τα υψηλά κριτήρια ποιότητας της WIBERG, υπόκεινται σε περαιτέρω 
επεξεργασία και συσκευάζονται. 
Κατά την επιλογή των συσκευασιών μας, δίνουμε έμφαση στην ποιότητα 
και τη λειτουργικότητα. Οι συσκευασίες WIBERG δεν είναι μόνο οπτικά 
ελκυστικές, αλλά προστατεύουν και τέλεια το πολύτιμο περιεχόμενό τους.
 
Η συσκευασία ασφαλείας μας για τα αρώματα 
 προστατεύει από την απώλεια αρωμάτων
 προστατεύει από το φως
 προστατεύει από εξωτερικές μυρωδιές

 προστατεύει από την υγρασία
 είναι απλή και καθαρή στη 
χρήση

Η WIBERG διαθέτει μία ευρεία γκάμα προϊόντων – από μοναδικά μείγματα μπα-
χαρικών, μη επεξεργασμένα καρυκεύματα & μυρωδικά, ξύδια & λάδια και άλλα 
πολλά – με τα οποία κάθε δημιουργικός μάγειρας μπορεί να πραγματοποιεί τις 
γαστρονομικές του εμπνεύσεις. Οι εστιασμένες στην υλοποίηση των παρασκευ-
ών πρακτικές συμβουλές σε συνδυασμό με μια αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε 
όλους τους τομείς κάνουν εύκολη την απόφαση, αφού εδώ κάθε προϊόν είναι το 
σωστό προϊόν.

Η Team Inspiration της WIBERG κατέχει θέση κλειδί ανάμεσα στο προϊόν και 
σε εσάς ως πελάτες. Οι επαγγελματίες σεφ μας, με τη βαθιά γνώση του 
αντικειμένου που διαθέτουν, σας παρέχουν όλα όσα χρειάζεστε για 
να ενθουσιάσετε τους καλεσμένους σας – κορυφαία συμβου-
λευτική υποστήριξη, καινοτόμες λύσεις, έμπνευση!

INSPIRATION είναι και το όνομα του περιοδικού που απευθύ-
νεται στους πελάτες μας και το οποίο εκδίδεται δύο φορές 
ετησίως. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με πρώ-
τες ύλες, δημιουργικές συνταγές από φιλοξενούμενους 
σεφ από όλο τον κόσμο, νέα από τον κλάδο και πρακτι-
κές συμβουλές έχουν ως στόχο να αποτελέσουν πηγή 
έμπνευσης για εσάς και να σας δώσουν το έναυσμα 
για να δοκιμάσετε νέες συνταγές που θα καταπλήξουν 
τους καλεσμένους σας.

Τόσο πολυδιάστατη, γευστική, πλούσια, αλλά  
και τόσο απλή. Ανακαλύψτε με την WIBERG  
την απλότητα της απόλαυσης!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ, 
ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ
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ΜΥΡΩΔΙΚΑ ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Αρ. πρ. Όνομα προϊόντος
Ελ. διάρκεια

σε μήνες Συσκευασία Περιεχόμενο

WIB001 Βασιλικός, λυοφιλοποιημένος 24 Κουτί 1200 ml 55 γρ.

WIB002 Άνηθος, λυοφιλοποιημένος 24 Κουτί 1200 ml 80 γρ.

WIB003 Μυρωδικά της Προβηγκίας, λυοφιλοποιημένα 24 Κουτί 1200 ml 100 γρ.

WIB004 24 Κουτί 1200 ml 75 γρ.Ιταλικά μυρωδικά, λυοφιλοποιημένα

À LA CARTE

WIB005 Ρίγανη, λυοφιλοποιημένη 24 Κουτί 1200 ml 65 γρ.

WIB006 Εστραγκόν, λυοφιλοποιημένο 24 Κουτί 1200 ml 70 γρ.

WIB007 Θυμάρι, λυοφιλοποιημένο 24 Κουτί 1200 ml 75 γρ.

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



WIB018 Τσίλι κλωστές, λεπτές 12 Κουτί 470 ml 45 γρ.

WIB019 Κανέλα, ολόκληρη 48 Κουτί 1200 ml 420 γρ.

WIB020 Κανέλα, τριμμένη 24 Κουτί 1200 ml 450 γρ.

WIB021 Κύμινο, τριμμένο 24 Κουτί 470 ml 250 γρ.

WIB022 Πιπερόριζα, τριμμένη 24 Κουτί 470 ml 180 γρ.

WIB008 Καρποί αρκεύθου, ολόκληροι 24 Κουτί 1200 ml 400 γρ.

WIB011 Πιπέρι πολύχρωμο, ολόκληρο 48 Κουτί 1200 ml 550 γρ.

WIB010 Σπόροι σιναπιού, ολόκληρος 48 Κουτί 470 ml 380 γρ.

WIB012 Πάπρικα Ρουμπίνο, εκλεκτό προϊόν 24 Κουτί 1200 ml 630 γρ.

WIB014 Καπνιστή πάπρικα 12 Κουτί 470 ml 270 γρ.

WIB015 Αστεροειδής γλυκάνισος, ολόκληρος 48 Κουτί 470 ml 95 γρ.

14

ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ

Αρ. πρ. Όνομα προϊόντος Ελ. διάρκεια
σε μήνες Συσκευασία Περιεχόμενο

WIB016 Πιπέρι μαύρο, ολόκληρο 48 Κουτί 1200 ml 630 γρ.

WIB017 Πιπέρι μαύρο, γκρανουλέ 36 Κουτί 1200 ml 515 γρ.

À LA CARTE

ΜΥΛΟΙ

Αρ. πρ. Όνομα προϊόντος Ελ. διάρκεια
σε μήνες Ύψος Περιεχόμενο

WIB025 Ξυδιέρα με αλάτι και πιπέρι μύλο 60 / 48 16.8 cm 140 γρ.+ 65 γρ.

WIB023 Μύλος oρυκτό αλάτι, με κεραμικό μηχανισμό άλεσης 60 14.0 cm 140 γρ.

WIB024 Μύλος πιπέρι, με κεραμικό μηχανισμό άλεσης 48 14.0 cm 65 γρ.

ΑΛΑΤΙΑ

Αρ. πρ. Όνομα προϊόντος Ελ. διάρκεια
σε μήνες Συσκευασία Περιεχόμενο

WIB026 Ορυκτό αλάτι, χονδρό 60 Κουτί 1200 ml 1400 γρ.

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ

Αρ. πρ. Όνομα προϊόντος / Γεύση Ελ. διάρκεια
σε μήνες Συσκευασία Περιεχόμενο

WIB030 Ποικιλία διακοσμητικών ανθών, ποικιλία ανθών
/ ανθώδης γεύση νέκταρ

       24 Κουτί 470 ml 25 γρ.

WIB032 Κατζούν, κρεόλ παρασκεύασμα καρυκευμάτων
/ έντονη γεύση τσίλι και κύμινου, διακριτική καπνιστή γεύση

     24 Κουτί 470 ml 280 γρ.

WIB033
Μείγμα για τραγανό ψητό κοτόπουλο, αλάτι με πρόσμειξη
καρυκευμάτων                   / έντονη γεύση πάπρικας και
ύμινου, με ελαφριά νότα πιπεριού

     24 Κουτί 1200 ml 1250 γρ.

χωρίς 

εκχύλισμα  

μαγιάς 

À LA CARTE ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ

Αρ. πρ. Όνομα προϊόντος / Γεύση Ελ. διάρκεια
σε μήνες Συσκευασία Περιεχόμενο

WIB034 Κάρι Μαντράς, μείγμα καρυκευμάτων
/ φρουτώδης γεύση, απαλά καυτερή

       24 Κουτί 1200 ml 560 γρ.

WIB035
Κάρι πορτοκάλι, παρασκεύασμα καρυκευμάτων
/ δυνατή γεύση καβουρντισμένων καρυκευμάτων, ευχάριστη,
καυτερή γεύση τσίλι και φρουτώδης νότα πορτοκαλιού

    
18 Κουτί 470 ml 280 γρ.

WIB051 Ψάρι, μείγμα καρυκευμάτων με θαλασσινό αλάτι
/ λεπτή γεύση πιπεριού και λεμονιού

   24 Κουτί 1200 ml 1100 γρ.

WIB050
Τηγανιτές πατάτες, αλάτι με πρόσμειξη καρυκευμάτων
                / διακριτική γεύση πάπρικας και κρεμμυδιού,
με λεπτή νότα σκόρδου

  
     24 Κουτί 1200 ml 1150 γρ.

WIB037
Γκριλ Αργεντινής, μείγμα καρυκευμάτων
/ έντονα φρουτώδης γεύση άπρικας και κρεμμυδιού,
ευχάριστη γεύση πιπεριού και μυρωδικών

     
18 Κουτί 1200 ml 550 γρ.

WIB038
Γκριλ Μπάρμπεκιου, αλάτι με πρόσμειξη καρυκευμάτων
               / δυνατή γεύση πιπεριού, κρεμμυδιού και
πάπρικας, με λεπτή νότα μυρωδικών

      24 Κουτί 1200 ml 910 γρ.

WIB039
Γκριλ Μεξικάνα, αλάτι με πρόσμειξη καρυκευμάτων /
δυνατή γεύση τσίλι και πάπρικας, ευχάριστη γεύση ρίγανης
και αγριοκύμινου

      
18 Κουτί 1200 ml 750 γρ.

WIB041
Αρνί, αλάτι με πρόσμειξη καρυκευμάτων
/ δυνατή γεύση σκόρδου, κρεμμυδιού και μυρωδικών,
διακριτική γεύση θρούμπι

      
24 Κουτί 1200 ml 850 γρ.

WIB042 Λεμονοπίπερο, μείγμα καρυκευμάτων
/ δυνατή γεύση πιπεριού και λεμονιού

    24 Κουτί 1200 ml 750 γρ.

WIB043
Μαρακές, παρασκεύασμα καρυκευμάτων
/ δυνατή γεύση καβουρντισμένων καρυκευμάτων,
ζωηρή, καυτερή γεύση τσίλι και φρέσκια νότα μέντας

   
24 Κουτί 470 ml 260 γρ.

WIB044
Zυμαρικά, παρασκεύασμα καρυκευμάτων
/ φρουτώδης γεύση ντομάτας, λεπτή γεύση κάππαρης και
ευχάριστη γεύση τσίλι και σκόρδου

     
15 Κουτί 470 ml 150 γρ.

WIB045
Μείγμα για ψητό χοιρινό, αλάτι με πρόσμειξη καρυκευμάτων
                 / δυνατή γεύση αγριοκύμινου, κόλιανδρου και
σκόρδου, με λεπτή νότα μυρωδικών

     24 Κουτί 1200 ml 880 γρ.

WIB046
Φιλέτο, αλάτι με πρόσμειξη καρυκευμάτων
/ δυνατή γεύση πιπεριού, κρεμμυδιού και σκόρδου,
με λεπτή νότα μυρωδικών

     
24 Κουτί 1200 ml 950 γρ.

WIB047
Πιπέρι για φιλέτο, αλάτι με πρόσμειξη καρυκευμάτων
/ δυνατή γεύση πιπεριού, πάπρικας και κρεμμυδιού,
λεπτή γεύση ντομάτας και βανίλιας

     
18 Κουτί 1200 ml 650 γρ.

WIB048
Ταντούρι, ινδικό παρασκεύασμα καρυκευμάτων
/φρουτώδης και καυτερή γεύση πάπρικας και τσίλι, αυθεντική
γεύση καβουρντισμένου κόλιανδρου, κουρκουμά και κύμινου

     
24 Κουτί 470 ml 210 γρ.

WIB049
Ταϊλάνδη, παρασκεύασμα επτά καρυκευμάτων
/ δυνατή γεύση τσίλι, κόλιανδρου, κύμινου και σκόρδου,
με τη φρεσκάδα της πιπερόριζας και του λεμονόχορτου

     
24 Κουτί 470 ml 300 γρ.

χωρίς 

εκχύλισμα  

μαγιάς 

À LA CARTEΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΖΩΜΟΙ

Αρ. πρ. Όνομα προϊόντος / Γεύση Ελ. διάρκεια
σε μήνες Συσκευασία Περιεχόμενο

WIB073 Ζωτικός ζωμός λαχανικών, φυτικός
/ λεπτή γεύση αχανικών, με διακριτική νότα μυρωδικών

    18 Κουτί 1600 ml 1200 γρ.

φυσικά συστατικά χωρίς  γλουτένη /  λακτόζη /  αυστηρώς χορτοφαγικά 
χωρίς προσθήκη ενισχυτικών γεύσης /  φοινικόλιπος

À LA CARTE ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΕΙΔΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΠΡΟЇΟΝΤΑ

Αρ. πρ. Όνομα προϊόντος / Γεύση Ελ. διάρκεια
σε μήνες Συσκευασία Περιεχόμενο

WIB054 Διακοσμητικό μείγμα φρούτων, με βρώσιμα άνθη      18 Κουτί 470 ml 50 γρ.

WIB055
Ήλιος λεμονιού, παρασκεύασμα με φυσικό έλαιο λεμονιού
               / έντονη γεύση φρεσκοτριμμένης φλούδας
λεμονιού, με λεπτή νότα φρούτων

18 Κουτί 470 ml 300 γρ.

WIB056
Ήλιος πορτοκαλιού, παρασκεύασμα με φυσικό άρωμα
πορτοκαλιού                 / έντονη γεύση φρεσκοτριμμένης
φλούδας πορτοκαλιού, με λεπτή νότα φρούτων

     18 Κουτί 470 ml 300 γρ.

φυσικά συστατικά χωρίς  γλουτένη /  λακτόζη /  αυστηρώς χορτοφαγικά 
χωρίς προσθήκη ενισχυτικών γεύσης /  αλλεργιογόνων (σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 1169/2011) /  φοινικόλιπος

     

À LA CARTEΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



CREMA DI ACETO

Αρ. πρ. Όνομα προϊόντος Ελ. διάρκεια
σε μήνες

 Συσκευασία Περιεχόμενο

WIB064 Crema di Aceto Κλασικό      18 Φιάλη 0,5 l

WIB067 Crema di Aceto Μοσχολέμονο-πράσινο τσάι    18 Φιάλη 0,5 l

WIB066 Crema di Aceto Δαμάσκηνο    18 Φιάλη 0,5 l

WIB065 Crema di Aceto Σαφράν      18 Φιάλη 0,5 l

ΒΑΣΙΚΗ ΣΑΛΤΣΑ

Αρ. πρ. Όνομα προϊόντος Ελ. διάρκεια
σε μήνες

 Συσκευασία Περιεχόμενο

WIB057 Βασική σάλτσα εσπανιόλ, κρεμώδης     15 Κάδος 3 kg

φυσικά συστατικά χωρίς  γλουτένη /  λακτόζη /  αυστηρώς χορτοφαγικά 
χωρίς προσθήκη ενισχυτικών γεύσης /  αλλεργιογόνων (σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 1169/2011) /  φοινικόλιπος
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ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΞΥΔΙΑ

Αρ. πρ. Όνομα προϊόντος Συσκευασία Περιεχόμενο

WIB059 Ασέτο Μπαλσάμικο δι Μόντενα Π.Γ.Ε.,
iταλικό προϊόν, 6 % οξύτητα  

Φιάλη 0,5 l

WIB060 Μηλόξυδο,
κλασικό, αποθηκευμένο 3 χρόνια σε βαρέλι, 5 % οξύτητα   

Φιάλη 0,5 l

WIB061 Ξύδι βατόμουρων,
από το χυμό φρέσκων βατόμουρων, 5 % οξύτητα   

Φιάλη 0,5 l

À LA CARTE ΥΓΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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