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16 cm

ROZMĚR

33 cm

16 cm

ROZMĚR

33 cm

16 cm

ROZMĚR

33 cm

9 cm

ROZMĚR

30 cm

PARMIGIANO REGGIANO SET PARMIGIANO REGGIANO SET

11 PRA1

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

11 PR3

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Struhadlo z oceli inox a ABS

PR1

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Nožík

✓ Struhadlo

✓ Škrabka na sýrové hoblinky

✓ Miska na sýr

; PR2

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Škrabka na sýrové hoblinky
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16 cm

ROZMĚR

33 cm

16 cm

ROZMĚR

33 cm

16 cm

ROZMĚR

33 cm

16 cm

ROZMĚR

33 cm

PARMIGIANO REGGIANO SET PARMIGIANO REGGIANO SET

11 PR5

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Miska na sýr

11 PR7

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený 

stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Balzamikový ocet z Modeny IGP s fíky 125 ml

PR4

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Nožík

; PR6

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Struhadlo Magic
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16 cm

ROZMĚR

33 cm

16 cm

ROZMĚR

33 cm

16 cm

ROZMĚR

33 cm

16 cm

ROZMĚR

33 cm

PARMIGIANO REGGIANO SET PARMIGIANO REGGIANO SET

11 PR9

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený 

stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Extra panenský olivový olej s bazalkou 125 ml

✓ Struhadlo Magic

11 PR11

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený       

stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Sušená rajčata v olivovém oleji (hmotnost netto 280 g)

PR8

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený 

stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Extra panenský olivový olej s bazalkou 125 ml

; PR10

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Celé zelené olivy v nálevu Salamoia (hmotnost netto 280 g)
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16 cm

ROZMĚR

33 cm

16 cm

ROZMĚR

33 cm

16 cm

ROZMĚR

33 cm

PARMIGIANO REGGIANO SET PARMIGIANO REGGIANO SET

11 PR14

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený 

stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Feferonky  v olivovém  oleji plněné tuňákem, 

ančovičkami, kapary (hmotnost netto 280 g)

11 PR16

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený 

stáří 24 měsíců

✓ Hermetická miska s proti kondenzační plochou 

(baleno v celofánovém sáčku s mašlí)

✓ Nožík

PR12

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Naběračka na špagety se struhadlem na sýr

; PR15

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Římské artyčoky v olivovém oleji (hmotnost netto 280 g)

11,5 cm

19 cm

ROZMĚR
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ROZMĚR

42 cm

ROZMĚR

42 cm

ROZMĚR

33 cm

 

42 cm

26 cm

ROZMĚR

PARMIGIANO REGGIANO SET PARMIGIANO REGGIANO SET

11 PR48

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Shopper taška z černého kraftového papíru

11 PR51

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený 

stáří 24 měsíců

✓ Taška z černého kraftového papíru

✓ Filet z tuňáka žlutoploutvého v olivovém oleji 300 g, 

ručně zpracované na Sicílii, sklenička tvar džbánek

PR47

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Sáček se šňůrkou k uchování čerstvosti sýra ze 100% přírodní bavlny

✓ Nožík

; PR49

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený 

stáří 24 měsíců

✓ Taška z černého kraftového papíru

✓ Ruční struhadlo z nerezové oceli
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ROZMĚR

42 cm

41 cm

ROZMĚR

ROZMĚR

23 cm

Ø 20,8 cm

ROZMĚR

23 cm

Ø 20,8 cm

PARMIGIANO REGGIANO SET PARMIGIANO REGGIANO SET

11 PR52B

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený           

stáří 24 měsíců

✓ Taška z černého kraftového papíru

✓ Italské bílé víno Chardonnay IGT  Trevenezie 0,75 l 

⁎ (Možnost zaměnit za červené víno Cabernet Sauvignon IGT 

Trevenezie 0,75 l. Set s označením PR52R)

11 PR20

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově 

balený stáří 24 měsíců

✓ Džber z paulovniového dřeva

✓ Extra panenský olivový olej s bazalkou 125 ml

✓ Struhadlo Magic

✓ Balzamikový ocet z Modeny IGP s fíky 125 ml

PR50R

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Jutový sáček s okénkem

✓ Italské červené víno Cabernet Sauvignon IGT  Trevenezie 0,75 l 

⁎ (Možnost zaměnit za bílé víno Chardonnay IGT Trevenezie 0,75 l. 

Set s označením PR50B)

; PR19R

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený                       

stáří 24 měsíců

✓ Džber z paulovniového dřeva

✓ Škrabka na sýrové hoblinky

✓ Balotin – sladké lanýžové bonbony 50 g

✓ Italské červené víno Cabernet Sauvignon IGT  Trevenezie 0,75 l 

⁎ (Možnost zaměnit za bílé víno Chardonnay IGT Trevenezie 0,75 

l. Set s označením PR19B)
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PARMIGIANO REGGIANO SET PARMIGIANO REGGIANO SET

PR17

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička s okénkem

✓ Extra panenský olivový olej s bazalkou 125 ml

✓ Struhadlo Magic

✓ Balzamikový ocet z Modeny IGP s fíky 125 ml

✓ Miska na sýr

; PR27

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička s okénkem

✓ Extra panenský olivový olej s bazalkou 125 ml

✓ Škrabka na sýrové hoblinky

✓ Himalájská sůl s mlýnkem 270 g

✓ Těstoviny Paccheri 250 g  a směs koření — červené pesto

ROZMĚR

32,5 cm

ROZMĚR

32,5 cm
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ROZMĚR

27 cm

19 cm

ROZMĚR

27 cm

19 cm

PARMIGIANO REGGIANO SET PARMIGIANO REGGIANO SET

PR28B

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Celé zelené olivy v nálevu Salamoia (hmotnost netto 280 g)

✓ Sušená rajčata v olivovém oleji (hmotnost netto 280 g)

✓ Pražené lískové oříšky solené 150 g

✓ Sladké lanýžové bonbony pistáciové 125 g

✓ Salám „La Mandòla Piacentina“ z prosciutto crudo (hmotnost 

cca 400 g)

✓ Italské bílé víno Chardonnay IGT  Trevenezie 0,75 l 

⁎ (Možnost zaměnit za červené víno Cabernet Sauvignon IGT 

Trevenezie 0,75 l. Set s označením PR28R)

; PR26R

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Celé zelené olivy v nálevu Salamoia (hmotnost netto 280 g)

✓ Extra panenský olivový olej s bazalkou 125 ml

✓ Klasická poleva z balzamikového octa z Modeny 150 ml

✓ Lupínky Parmonie s Parmigiano Reggiano 24 měsíců 75 g

✓ Těstoviny Penne 500 g a směs koření  — Arrabbiata

✓ Italské červené víno Cabernet Sauvignon IGT  Trevenezie 0,75 l 

⁎ (Možnost zaměnit za bílé víno Chardonnay IGT Trevenezie 0,75 

l. Set s označením PR26B)
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ROZMĚR

22 cm

13 cm

ROZMĚR

22 cm

13 cm

PARMIGIANO REGGIANO SET PARMIGIANO REGGIANO SET

PR24B

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Balotin – sladké lanýžové bonbony 50 g

✓ Salám „La Mandòla Piacentina“ z prosciutto crudo (hmotnost cca 400 g)

✓ Lupínky Parmonie s Parmigiano Reggiano 24 měsíců 75 g

✓ Feferonky  v olivovém  oleji plněné tuňákem, ančovičkami, kapary 

(hmotnost netto 280 g)

✓ Italské bílé víno Chardonnay IGT  Trevenezie 0,75 l 

⁎ (Možnost zaměnit za červené víno Cabernet Sauvignon IGT Trevenezie 0,75 

l. Set s označením PR24R)

; PR25R

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Sušená rajčata v olivovém oleji (hmotnost netto 280 g)

✓ Lupínky Parmonie s Parmigiano Reggiano 24 měsíců 75 g

✓ Salám „La Mandòla Piacentina“ z prosciutto crudo (hmotnost cca 400 g)

✓ Lanýžové bonbony mix 70 g

✓ Italské červené víno Cabernet Sauvignon IGT  Trevenezie 0,75 l 

⁎ (Možnost zaměnit za bílé víno Chardonnay IGT Trevenezie 0,75 l. Set s označením 

PR25B)
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ROZMĚR

22 cm

13 cm

ROZMĚR

22 cm

13 cm

PARMIGIANO REGGIANO SET PARMIGIANO REGGIANO SET

PR31B

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Nožík

✓ Feferonky  v olivovém  oleji plněné tuňákem, ančovičkami, kapary(hmotnost netto 280 g)

✓ Sladké lanýžové bonbony pistáciové 125 g

✓ Italské bílé víno Chardonnay IGT  Trevenezie 0,75 l 

⁎ (Možnost zaměnit za červené víno Cabernet Sauvignon IGT Trevenezie 0,75 l. Set s označením PR31R)

; PR33R

Dárkový set složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 0,5 Kg vakuově balený stáří 24 měsíců

✓ Dárková krabička

✓ Sušená rajčata v olivovém oleji (hmotnost netto 280 g)

✓ Lupínky Parmonie s Parmigiano Reggiano 24 měsíců 50 g

✓ „4 oříšky v čokoládě“. Mléčná a hořká čokoláda s lískovými oříšky z Piemontu IGP.  120 g

✓ Italské červené víno Cabernet Sauvignon IGT  Trevenezie 0,75 l 

⁎ (Možnost zaměnit za bílé víno Chardonnay IGT Trevenezie 0,75 l. Set s označením PR33B)
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Dárkové sety DUO

Naše výjimečnost pochází 

z plodů naší země 



SET DUO SET DUO

11 DUO2

Dárkový set složený:

✓ Sušená rajčata v olivovém oleji (hmotnost netto 200 g)

✓ Pražené lískové oříšky solené 150 g

✓ Dárková krabička

11 DUO4

Dárkový set složený:

✓ Sušená rajčata v olivovém oleji (hmotnost netto 280 g)

✓ Římské artyčoky v olivovém oleji (hmotnost netto 280 g)

✓ Dárková krabička

DUO1

Dárkový set složený:

✓ Pražené lískové oříšky solené 150 g

✓ Lanýžový krém z čokolády gianduja 250 g

✓ Dárková krabička

; DUO3

Dárkový set složený:

✓ Sušená rajčata v olivovém oleji (hmotnost netto 280 g)

✓ Celé zelené olivy v nálevu Salamoia (hmotnost netto 280 g)

✓ Dárková krabička

8 cm

ROZMĚR

9 cm

8 cm

ROZMĚR

9 cm

8 cm

ROZMĚR

12 cm

8 cm

ROZMĚR

12 cm
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11 DUO6

Dárkový set složený:

✓ Římské artyčoky v olivovém oleji (hmotnost netto 280 g)

✓ Houby (Šupinovka Nameko) v extra panenském olivovém 

oleji (hmotnost netto 280 g)

✓ Dárková krabička

11 DUO8

Dárkový set složený:

✓ Lahůdkový česnek ve slunečnicovém oleji a vinném octu s 

feferonkou a petrželí  (hmotnost netto 280 g)

✓ Sušená rajčata v olivovém oleji (hmotnost netto 280 g)

✓ Dárková krabička

DUO5

Dárkový set složený:

✓ Celé zelené olivy v nálevu Salamoia (hmotnost netto 280 g)

✓ Borettánská cibule v extra panenském olivovém oleji 

(hmotnost netto 280 g)

✓ Dárková krabička

; DUO7

Dárkový set složený:

✓ Feferonky  v olivovém  oleji plněné tuňákem, ančovičkami, 

kapary (hmotnost netto 280 g)

✓ Houby (Šupinovka Nameko) v extra panenském olivovém oleji 

(hmotnost netto 280 g)

✓ Dárková krabička

8 cm

ROZMĚR

12 cm

8 cm

ROZMĚR

12 cm

8 cm

ROZMĚR

12 cm

8 cm

ROZMĚR

12 cm

SET DUO SET DUO
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RYBÍ SPECIALITY TUŇÁK ŽLUTOPLOUTVÝ

11 TONNO190

Filet z tuňáka žlutoploutvého v olivovém oleji 190 g. Ručně 

zpracované na Sicílii

PESCECONFG

Dárkový set s výběrem rybích specialit složený:

✓ Sklenička, ančovičkové filety z oblasti Kantabrijského moře 200 g

✓ Konzerva, břicho tuňáka (ventersca di tonno) 115 g

✓ Sklenička, filet z tuňáka v bio olivovém oleji 300 g

✓ Sklenička, filet z makrely 250 g

✓ Sklenička ve tvaru džbánku, tuňák 300 g

✓ Elegantní dárková krabička

; TONNO300

Filet z tuňáka žlutoploutvého v olivovém oleji 300 g. Ručně 

zpracované na Sicílii. Sklenička ve tvaru džbánku

ROZMĚR

10 cm

28 cm

Ø 7,5 cm

8 cm

Ø 7,5 cm

10 cm

ROZMĚR

ROZMĚR
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JEDNODUCHÉ INGREDIENCE

PEČENÉ

V PECI

  

11 PAR050

Parmonie, lupínky s Parmigiano Reggiano 24 měsíců 50 g

PAR75

Parmonie, lupínky s Parmigiano Reggiano 24 měsíců 75 g

Při výrobě se nepoužívají:

✓ žádné konzervanty

✓ žádné chemické látky

✓ žádná barviva

✓ baleno v ochranné atmosféře

Výrobek 100% Made In Italy

Lupínky Parmonie a jejich použití 

Ideální k vínům, snackům, 

polévkám, dezertům, zmrzlinám

Lupínky Parmonie se vyrábějí z: 

✓ Parmigiano Reggiano stáří 24 měsíců 

✓ Olivový olej

✓ Mouka 

✓ Sůl
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PARMIGIANO BOOK



PREMILIA

Dárková sada Emilia složená:

✓ Dřevěné prkénko 

✓ 2 nožíky s rukojetí ze dřeva

40 cm

26 cm

ROZMĚR

39,8 cm

26,3 cm

ROZMĚR

11 PROPERA

Dárková sada Opera složená:

✓ Naběračka na špagety se struhadlem z oceli inox

✓ Nožík z oceli inox

✓ Parmigiano Reggiano cca 300 g vakuově balený 

stáří 24 měsíců

30 cm

26 cm

ROZMĚR

; PRPANFILO  

Dárková sada Panfilo složená:

✓ Naběračka na špagety se struhadlem z oceli inox

✓ Nožík z oceli inox

✓ Škrabka na sýrové hoblinky z oceli inox

31,5 cm

23 cm

ROZMĚR

PARMIGIANO BOOK PARMIGIANO BOOK
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11 PRELISSA

Dárková sada Elissa složená:

✓ Břidlicové prkénko 

✓ 2 nožíky s rukojetí z pp



Objevte vůni Balzamika



ROZMĚR

19 cm

ROZMĚR

19 cm

           

                

Sféru můžete

Strouhat nebo krájet

Sféru můžete

strouhat nebo krájet

           

                

15,5 cm 7 cm

16,8 cm

15,5 cm 7 cm

16,8 cm

BALZAMIKOVÁ SFÉRA BALZAMIKOVÉ IDEJE

11 BALLR75TDTENG18

První Sféra z balzamikového octa Rosé 75 g:

✓ 100% přírodní

✓ Jednoduché k použití

✓ Krásná růžová barva

✓ Vhodné pro veganská a vegetariánská jídla

✓ Perfektní pro: předkrmy, ryby, saláty, sýry a ovoce

11 SR-WHITE

Dárkový set složený:

✓ Elegantní dárková krabička

✓ Bílý balzamikový ocet 100 ml

✓ Dóza s perlami z bílého balzamikového octa 50 g

BALLXMAS75TDTENG

První Sféra z balzamikového octa z Modeny 75 g:

✓ 100% přírodní

✓ Jednoduché k použití

✓ Vhodné pro veganská a vegetariánská jídla

✓ Perfektní pro: předkrmy, hlavní jídla, maso, saláty a sýry

; SR-BLACK

Dárkový set složený:

✓ Elegantní dárková krabička

✓ Balzamikový ocet z Modeny IGP 100 ml

✓ Dóza s perlami z balzamikového octa z Modeny IGP 50 g

ROZMĚR

ROZMĚR
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PERLY PERLY

Kód Popis

PERLETRLA50 Malé perly s příchutí malin 50 g

PERLETRLI50 Malé perly s příchutí citrónu 50 g

PERLETRN50 Malé perly s příchutí balzamikového octa z Modeny IGP 50 g

PERLETRME50 Malé perly s příchutí marakuja 50 g

PERLETRR50 Malé perly s příchutí balzamikového octa Rosé 50 g

PERLETRB50 Malé perly s příchutí bílého balzamikového octa 50 g

PERLETRPA50 Malé perly s příchutí granátového jablka 50 g

PERLETRMA50 Malé perly s příchutí manga 50 g

PERLETRTA50 Malé perly s příchutí lanýže 50 g

✓ Malé perly s jemnou konzistencí obsahují kapku příchuťové esence a vzhledem připomínají kaviár. Představují velmi 

inovativní a originální způsob, jak ozdobit malá i velká jídla a učinit je chutnější.

✓ Dostupné v příchutích: Malina, Citrón, Balzamikový ocet z Modeny IGP, Marakuja, Balzamikový ocet Rosé, Bílý balzamikový 

ocet, Granátové jablko, Mango, Lanýž

✓ Perfektní pro: gurmánské předkrmy, hlavní jídla, rizoto a těstoviny, ovoce, dezerty, koktejly

PERLETRME50 PERLETRR50 PERLETRB50

PERLETRPA50 PERLETRMA50 PERLETRTA50
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17,3 cm

Ø 6,8 cm

ROZMĚR

17,3 cm

Ø 6,8 cm

ROZMĚR

17,3 cm

Ø 6,8 cm

ROZMĚR

17,3 cm

Ø 6,8 cm

ROZMĚR

17,3 cm

Ø 6,8 cm

ROZMĚR

17,3 cm

Ø 6,8 cm

ROZMĚR

11 NATALETRICOLORE

Balzamikový ocet z Modeny IGP 250 ml:

✓ Je charakteristický svou svěží a lehkou příchutí. Zanechává na patře pocit 

intenzivní a příjemné hořkosladké chuti. Doba zrání 2 roky

✓ Perfektní pro: čerstvé zeleninové saláty, carpaccia, jehněčí kotletky, kuřecí 

prsa a libové červené maso

NATALEBIANCO

Bílý balzamikový ocet 250 ml:

✓ Získává se z pomalu zrajících moštů bílých hroznů Malvasia, Spergola

a Trebbiano smíchaných s prémiově zestárlým bílým vinným octem. 

Barva je jantarově čirá. Sladká a delikátně citrusová chuť

✓ Perfektní pro: saláty a zeleninu, čerstvé mořské plody, bílá masa

NATALEROSSO

Balzamikový ocet z Modeny IGP invecchiato (zestárlý) 250 ml:

✓ Zraje 10 let v dřevěných sudech. Ocet je příjemně aromatický, má sirupovou 

konzistenci, tmavou a lesklou barvu a příjemně sladkokyselou chuť

✓ Perfektní pro: saláty a zeleninu, čerstvé mořské plody, bílá masa

11 REGINOLIOBLU

Bílý balzamikový ocet 250 ml:

✓ Získává se z pomalu zrajících moštů bílých hroznů Malvasia, Spergola

a Trebbiano smíchaných s prémiově zestárlým bílým vinným octem. 

Barva je jantarově čirá. Sladká a delikátně citrusová chuť

✓ Perfektní pro: saláty a zeleninu, čerstvé mořské plody, bílá masa

REGINOLIOVERDE

100% Jablečný ocet 250 ml:

✓ Získává se pomalým zoctovatěním z dlouhodobě vařeného jablečného 

moštu. Má intenzivní aroma a příjemnou svěží chuť. Pochází z pečlivě 

vybraných přísad a naprosto přírodního fermentačního procesu

✓ Perfektní pro: omelety, ovocné dezerty a čerstvé sýry

REGINOLIOROSSA

Balzamikový ocet z Modeny IGP 250 ml:

✓ Je charakteristický svou svěží a lehkou příchutí. Zanechává na patře 

pocit intenzivní a příjemné hořkosladké chuti

✓ Perfektní pro: čerstvé zeleninové saláty, carpaccia, jehněčí kotletky, 

kuřecí prsa a libové červené maso

BALZAMIKOVÉ OCTY Xmas BALZAMIKOVÉ OCTY Xmas
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11 SALT100SMOTDT

Ochucovadlo s uzenou mořskou solí 100 ml:

✓ Tento chutný a inovativní elixír je kombinací bílého balzamikového octu a 

uzené mořské soli, která svůj rys získala z vyuzení na bukovém dřevě

✓ Perfektní pro: saláty a zeleninu, červené maso a tatarský biftek, grilovaná 

masa

SALT100HIMTDT

Ochucovadlo Fleur de sel de la Camargue 100 ml:

✓ Kombinace, soli Fleur de Sel de la Camargue a bílého balzamikového 

octa, dává vzniknout chutnému a inovativnímu elixíru

✓ Perfektní pro: saláty a zeleninu, marinování červeného masa, grilované 

ryby a mořské plody

SALT100FLETDT

Ochucovadlo s Himalájskou růžovou solí – 100 ml:

✓ Vysoce kvalitní Himalájská růžová sůl v kombinaci s růžovým balzamikovým 

octem dává život chutnému a inovativnímu elixíru

✓ Perfektní pro: saláty a zeleninu, bílé maso jako je kuřecí a krůtí, grilované 

ryby a mořské plody

AROMA BALZAMIKA AROMA BALZAMIKA

Kód Popis

AR100LEMON Bílý balzamikový ocet s citronem 100 ml

AR100MANGO Bílý balzamikový ocet s mangem 100 ml

AR100PASSION Bílý balzamikový ocet s marakujou100 ml

AR100TRUFFLE Balzamikový ocet z Modeny IGP s lanýžem 100 ml

AR100RASPBERRY Balzamikový ocet z Modeny IGP s malinou 100 ml

AR100FIG Balzamikový ocet z Modeny IGP s fíky 100 ml

ARMEDITERRANEAN Balzamikový ocet z Modeny IGP a středomořské bylinky 100 ml

✓ Balzamiková ochucovadla jsou vyráběna z čisté ovocné šťávy a kvalitního koření, jež se kombinují s vysoce kvalitními 

balzamikovými octy z Modeny IGP nebo bílým balzamikovým octem. Výsledkem je excelentní výrobek, který dodá pokrmům 

jedinečnou chuť.

✓ Dostupné v příchutích: Citrón, Mango, Marakuja, Lanýž, Malina, Fíky, Středomořské bylinky

✓ Perfektní pro: bruschetty, caprese, červená a bílá masa, vajíčka a omelety, ovocné saláty a dezerty
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11 SET3R

Dárkový set složený:

✓ Elegantní dárková krabička

✓ Balzamikový ocet Rosé 250 ml

✓ Dóza s perlami z balzamikového octa Rosé 50 g

✓ Sféra z balzamikového octa Rosé 75 g

; SET2BW

Dárkový set složený:

✓ Elegantní dárková krabička

✓ Bílý balzamikový ocet 250 ml

✓ Balzamikový ocet z Modeny IGP 250 ml

11 SET1B

Dárkový set složený:

✓ Elegantní dárková krabička

✓ Balzamikový ocet z Modeny IGP 250 ml

✓ Dóza s perlami z balzamikového octa z Modeny IGP 50 g

✓ Sféra z balzamikového octa z Modeny 75 g

SR-PERLEB&W

Dárková sada složená:

✓ Dóza s perlami z balzamikového octa z Modeny IGP 50 g

✓ Dóza s perlami z bílého balzamikového octa 50 g

ROZMĚR

9,5 cm
7 cm

16,5 cm

BALZAMIKOVÉ SADY BALZAMIKOVÉ SADY
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Tradiční Dárkové sady



11 SOL84

Dárková sada ČERNÉ DIAMANTY složený:

✓ Antické ochucovadlo PLATINO na bázi vysoce kvalitního 

balzamikového octa z Modeny IGP a moštů z vybraných     

hroznů 100 ml

✓ Černý letní lanýž celý 20 g zn. Gemignani výrobce od roku 

1930 ze San Miniato – Toskánsko

✓ Nůž na lanýže z nerezové oceli se zoubkovaným ostřím 

(vhodný na všechny druhy lanýžů)

11 SOL92

Dárková sada ITALSKÁ OCHUCOVADLA složený:

✓ Balzamikový ocet z Modeny IGP 250 ml, hustota ≈ 1,20

✓ Klasická poleva z balzamikového octa z Modeny 180 ml

✓ Poleva z balzamikového octa z Modeny s lesním ovocem 180 ml

SOL82

Dárková sada AM'ARCORD složený:

✓ Parmigiano Reggiano cca 300 g stáří 24 měsíců vakuově balený

✓ Antické ochucovadlo PLATINO na bázi vysoce kvalitního 

balzamikového octa z Modeny IGP a moštů z vybraných     

hroznů 100 ml

✓ Škrabka na sýrové hoblinky z nerezové oceli

; SOL99

Dárková sada PASTA KIT složený:

✓ Extra panenský olivový olej 100% italský 100 ml

✓ Italské bazalkové Pesto 130 g

✓ Semolinové těstoviny 500 g

✓ Cedník z nerezové oceli

ROZMĚR

29 cm

24,5 cm
6,5 cm

ROZMĚR

29 cm

24,5 cm
6,5 cm

ROZMĚR

29 cm

24,5 cm
5,5 cm

ROZMĚR

29 cm

24,5 cm
5,5 cm

DÁRKOVÉ SADY

56/ 57



11 SOLK05

Dárková sada OLEJ & BALZAMIKO složený:

✓ Extra panenský olivový olej 100% italský 250 ml

✓ Balzamikový ocet z Modeny IGP 250 ml, hustota ≈ 1,35

11 SOLK08

Dárková sada RIZOTO KIT složený:

✓ Extra panenský olivový olej 100% italský 100 ml

✓ Směs koření 50 g

✓ Směs rizoto se zeleninou 170 g

✓ Dřevěná vařečka

SOL89

Dárková sada CHEESE KIT složený:

✓ Antické ochucovadlo ROSSO na bázi vysoce kvalitního 

balzamikového octa z Modeny IGP a moštů z vybraných 

hroznů 100 ml

✓ Antické ochucovadlo BIANCO z Modeny sladkokyselé 

ochucené lanýžem 100 ml

✓ Škrabka na sýrové hoblinky z nerezové oceli

; SOLK06

Dárková sada PINZIMONIO KIT složený:

✓ Extra panenský olivový olej 100% italský 100 ml

✓ Antické ochucovadlo ROSSO na bázi vysoce kvalitního 

balzamikového octa z Modeny IGP a moštů z vybraných 

hroznů 100 ml

✓ Himalájská sůl – mlýnek 100 g

✓ Černý pepř celý – mlýnek 45 g

✓ Keramická mistička

DÁRKOVÉ SETY

ROZMĚR

29 cm

24,5 cm
6,8 cm

ROZMĚR

24,5 cm

12,5 cm
5,5 cm

ROZMĚR

24,5 cm

12,5 cm
5,5 cm

ROZMĚR

24,5 cm

12,5 cm
5,5 cm
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