
LE PICANT KARTOFFELSALAT
MIT ESSIG & ÖL

Iepakojums: 1 kg

Gatavi salāti un mērces
LE PICANT COLESLAW

Klasiski baltie maigas garšas
salāti ar kāpostiem un
burkāniem
Iepakojums: 1 kg

LE PICANT REMOULADE 50%

Pikanta, olu dzeltena, remulāde
ar smalcinātiem gurķiem un
garšaugiem
Iepakojums: 2,5 kg

SVANSO VEGAN
MAYONNAISE 72%

Krēmveida vegānu majonēze, kas
piemērota salātiem un mērcēm, kā
arī vienkārši sviestmaizēm garšas
piešķiršanai
Iepakojums: 850 g / 8x850 g

CAESAR DRESSING SVANSO

Klasiska, krēmīga Cēzara salātu
mērce
Iepakojums: 2200 ml / 3x2200 ml

LE PICANT PREMIUM HONIG-
SENF-DRESSING

Medus-sinepju mērce ar augu
eļļu, ananāsiem, tipiskām
Āzijas garšvielām un citronu
sulu
Iepakojums: 2,5 l

SVANSO AIOLI

Klasiska Vidusjūras mērce, 
65% rapšu eļļa, 10% ķiploki
Iepakojums: 875 ml / 8x875 ml

SVANSO AIOLI AR ČILLI

Klasiska Vidusjūras mērce ar čilli 65%
rapšu eļļa, 10% ķiploki, 7% sarkanā
paprika
Iepakojums: 875 ml / 8x875 ml

ITALIAN DRESSING SVANSO*

Pikanta vinegreta mērce ar
ķiplokiem, sarkano un zaļo papriku,
sīpoliem, tomātiem un vidusjūras 
 garšaugiem (baziliks, oregano,
pipari, rozmarīns, timiāns)
Iepakojums: 2200 ml / 3x2200 ml

LE PICANT BALSAMICO DRESSING

Sinepju dzeltena salātu mērce
ar atpazīstamu balzamiko un
olīveļļas garšu, satur asās
sinepes un sīpolu biezeni,
nesatur konservantus
Iepakojums: 2,5 l



Garšvielu mērces, kečupi, un pesto
BARBECUE SAUCE SVANSO*

Pikanta tomātu mērce ar brūno
cukuru un sinepju pulveri
Iepakojums: 2200 ml / 3x2200 ml

SMOKED BBQ SAUCE
SVANSO*

Pikanta barbecue mērce ar dūmu
garšu, garšaugiem un sinepju pulveri
Iepakojums: 2200 ml / 3x2200 ml

LE PICANT SALSA

Asa pikanta tomātu mērce
ar papriku un sīpoliem
Iepakojums: 2,5 kg

LE PICANT TOMATEN-KETCHUP

Gatavota no sulīgiem,
nobriedušiem tomātiem,
garšvielām bagāta mērce bez
konservantiem, 68% tomātu pasta
Iepakojums: 5 kg

LE PICANT CURRY-GEWÜRZKETCHUP
PREMIUM QUALITÄT

Sulīgs un pikants ketčups ar
eksotisku karija garšas noti,
bez konservantiem, pagatavots
no nobriedušu, gatavu tomātu
mīkstuma, nesatur tomātu
sēklas un mizu
Iepakojums: 5 kg

SVANSO TOMATO KETCHUP

Pikanta, sulīga mērce, pagatavota no
gataviem tomātiem bez
konservantiem, 59% tomātu pasta
Iepakojums: 400 g / 10x400 g

RED PESTO SVANSO

Itālijas saulē kaltētie tomāti un
baziliks piešķir pesto Vidusjūras
garšu, kas vēl bagātīgi papildināta
ar Indijas riekstiem un Grana
Padano sieru
Iepakojums: 1 kg

GREEN PESTO SVANSO

Pēc tradicionālas Dženovas receptes
pagatavotā pesto mērce satur
baziliku, kas dod īpašo, raksturīgo
garšu. Vidusjūras reģionam tipisko
garšu papildina arī Grana Padano
siers, rieksti un eļļa
Iepakojums: 1 kg

*SAUCE DOSAGE PUMP

Svanso 2200 ml mērces pumpa


