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Produktfoto Beskrivelse Vægt/størrelse/etc 

For alle foto, gælder copyright 
Almondeli.dk. Intet foto kan anvendes 
uden forudgående accept fra Almondeli.dk 

Generel beskrivelse 
af varens 
væsentligste 
egenskaber 

 

   

   

 

Figentræ med 
frugter 

 

 
 
 

 

 
Vælg mellem: 
 
Granatæble, rød 
peber, løg, jordbær, 
orange, figen, 
champagne, ananas, 
tomat,rødvin,kvæde, 
 
Derudover også et 
sortiment i samme 
glasstørrelse af hhv 
Honning, 
tappenader,gele etc. 

Stor serie af spændende spansk 
marmelade. 

Glassene sælges i  40 gram 
 
Derudover flot gaveæske: 
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Kvædetræ med 
frugter. 
 
De kan blive pænt 
store og i nærheden 
af en lille håndbold. 

 

 

Tomattapenade  
190 gram 
 
Artiskokcreme 
190 gram 

 

 

Marinerede figner 
250 gram og 1 kg 
 
Lækre halverede 
spanske bjergfigner , 
marinerede i sød 
lage og krydret med 
ingefær og anis 
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Olivenolie af sorten  
Arbequina 
 
Dejlig olie med frisk 
grøn farve og dejlig 
smag af 
oliven,græs,mandler 
og æbler, som de 
mest fremherskende 
. 
 
Frugterne høster 
tidligt på sæsonen, 
hvor du får den 
bedste smag fra 
frugten. 
 
Dette er samtidig 
årsagen til den 
grønne tone i farven. 

250 ml flasker og 5 L dunke 

   

 

Vineddike på 
hindbær eller 
Honning/æble 
 
Frugtagtig og kan 
nemt ”gå selv” til en 
salat. 

250 ml flasker 

 

”kaffebolcher” 
Super til gavekurve & 
-pakker. 

1000 grams poser a ca. 120-140 stk 
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Grillet ægte spanske 
peberfrugt. Sødt og 
med smag og bid. 
Ægte TAPAS produkt 
 
Flere varianter 
Gul peber 
Grøn peber 
Rød peber 
Mix peber 

320 gram & 1 kg 

 

  

Tomatsauce 
400 gram 
Dejlig mild og ren 
smag af solmodne 
tomater 
 
Sælges i 2 varianter 

400 gram 0g 1 kg 

   

 

Røget spansk 
Paprika 
 
Umuligt at undvære 
når du 
Laver TAPAS 

75 gram og 370 gram 
 
3 varianter 
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Banderilla Hot 
 

Spyd med 
chornichon,oliven, 

chili, peber og 
perleløg. 

 
Bruges som det er – 

og nydes med et glas 
vin/øl. 

Fremragende som 
pynt til anretninger 

etc. 

300/130 gram 
 

Og 2.2 kg glas 
 

 

 

Paella ris 500 gram, 
1kg og 5 kg 
i stofpose 

Autentisk paella produkt – 

 

Tappenade af 
grillede peberfrugter 
 
2 glasstørrelser og 
2 smagsvarianter 
 
Hhv.  
 
Grøn peber  & 
Rød peber 
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Karameliserede løg 
 
2 glasstørrelser: 
 
40 gram 
& 210 gram 

 

 

Safran Anvendes til paella 

 
 

 

Chokolade 
overtrukne figner – 
fyldt med ganache 
 
 
1 stk flowpakket 
 
Eller 
 
Flot æske med 5 stk  

 

   

 Jeg glæder mig til et 
godt samarbejde, 
hvor kvalitet og gode 
priser finder 
hinanden… 

 
 

 


