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 Wereldkeuken - 28800  

 Libera Terra 

BIO Caserecce
500 g 

Italië
 
De uniek gedraaide pasta wijst op de 
huisgemaakte (‘casereccia’) oorsprong. Caserecce 
heeft de vorm van een buisje dat vervolgens werd 
geplooid en gedraaid. De plooien zorgen ervoor 
dat de saus goed wordt vastgehouden. Deze 
pastasoort combineer je best met dikke sauzen, 
zoals ragout. 100 % biologisch.

 
 Wereldkeuken - 28801  

 Libera Terra 

BIO Penne
500 g 

Italië
 
Biologisch geteelde penne uit het Siciliaanse 
Libera Terra (‘maffiavrij land’). De pasta is gedroogd 
op lage temperatuur waardoor hij poreuzer is en 
zo de sauzen en specerijen versterkt. Bereid de 
pasta met salsa piccante of kerstomaatjes uit ons 
assortiment.

 
 Wereldkeuken - 28802  

 Libera Terra 

BIO Spaghetti
500 g 

Italië
 
Biologisch geteelde spaghetti uit het Siciliaanse 
Libera Terra (‘maffiavrij land’). Deze pasta is bereid 
zonder ei, volgens de traditionele Italiaanse 
methode. Delizioso! Lekker met een klassieke 
tomatensaus of pesto uit ons assortiment.

 
 Wereldkeuken - 28804  

 Libera Terra 

BIO Volkoren spaghetti
500 g 

Italië
 
Biologische volkoren spaghetti gewonnen op 
de Siciliaanse Libera Terra (‘maffiavrij land’). Een 
volkoren pasta geeft een subtiele nootachtige 
toets aan je favoriete spaghetti-recept. In 
vergelijking met witte pasta verdubbel je met deze 
volkoren variant je vezelinname. Win-win!

 
 Wereldkeuken - 28810  

 Libera Terra 

BIO Passata di pomodoro 
siccagno
410 g 

Italië
 
Biologische gezeefde tomatensaus, gemaakt met 
zonovergoten tomaten uit het Siciliaanse Libera 
Terra (‘maffiavrij land’). Passata is de ideale basis 
voor pastasauzen, pizza, soepen, …

 
 Wereldkeuken - 28811  

 Libera Terra 

BIO Kerstomaatjes op olie
290 g 

Italië
 
Biologische halfgedroogde kerstomaatjes uit 
Puglia. Op traditionele wijze gedroogd onder de 
zon. Lekker in slaatjes en pastasauzen, of als 
aperitiefhapje.

 
 Wereldkeuken - 27520  

 Libera Terra 

BIO Hummus
270 g 

Italië
 
Hummus gemaakt van biologisch geteelde 
kikkererwten en extra vierge olijfolie uit het 
Siciliaanse Libera Terra (‘maffiavrij land’).

 
 Wereldkeuken - 27519  

 Libera Terra 

BIO Kikkererwten
300 g 

Italië
 
Biologisch geteelde kikkererwten uit het 
Siciliaanse Libera Terra (‘maffiavrij land’).
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 Andere dranken - 20699  

 Libera Terra 

BIO Limoncello
50 cl 

Italië, Thailand
 
Fairtraderietsuiker uit Thailand gemengd met 
biologische Siciliaanse citroentjes uit het Libera 
Terra: ‘maffiavrij land’ van Catania, Sicilië, ... Salute!


