


Locatie :
Italiana Vera is gelegen in Nocera Inferiore, een gemeente in de Italiaanse 
 provincie Salerno (regio Campanië). 

Over Italiana Vera :
Italiana vera is een genot om te proberen, proeven en klaar. 
Met onze geschenkdozen kun je zoveel prikkelen als je wilt met de unieke 
goedheid van onze producten en een exclusieve lijn accessoires voor tafel en 
keuken.

Eenvoud 
We vertellen de smaken uit het verleden die ons terugvoeren naar oude rituele 
gebaren door unieke recepten voor onweerstaanbare gerechten, zoals die van 
onze moeders. 

Kwaliteit 
Voor onze sauzen en tomaten selecteren we alleen de beste verse Italiaanse 
grondstoffen, met respect voor hun oorsprong, de essentie en de parfums. 
Natuurlijke producten zonder compromissen. 

Passie 
We dragen onze passie voor het gebied en voor de goed uitgevoerde dingen over 
door de nauwgezette zorg voor elk detail, van de grondstof tot de verpakking. 

Vrouwelijkheid 
A' pummarola, zoals we het hier in Campanië noemen, is vrouwelijk! En daarom 
waarderen en ondersteunen we de rol van vrouwen in de wereld van 
tomatenconserven.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salerno_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Campania


Datterino tomaat
De datterino-tomaat, geteeld in de Sele-vlakte, in de provincie Salerno, is zoet en 
rijk aan aroma. 
We bewaren het in zijn zachte sap. 
Het wordt gekenmerkt door het hoge suikergehalte, waardoor het een rijke en 
omhullende smaak krijgt. 

Altijd perfect om kracht en karakter te geven aan elk van uw recepten.

Ciliegino tomaat
Klein en rond als een kers, het is een van de meest representatieve 
tomatenrassen voor goed eten. 

Gekweekt in een heuvelachtig gebied, onder bijzondere klimatologische 
omstandigheden, geeft het zoetheid en karakter aan uw sauzen. 

Ondergedompeld in het sap, kan het worden gebruikt om tal van gerechten te 
bereiden die typisch zijn voor de Italiaanse kwaliteitskeuken.

San Marzano tomaat D.O.P
San Marzano D.O.P. tomaten van Agro Sarnese Nocerino.
De San Marzano tomaat is de vader (“padre” in het italiaans) van alle tomaten. 



Vesuviello tomaat D.O.P
Vesuviello (Piennolo) D.O.P. kerstomaten van de Vesuvius in water en zout.
Vesuviello is het embleem van de echte Vesuviaanse en Napolitaanse traditie, de 
echte, ook verteld in de beroemde Napolitaanse kribben. 

Gecultiveerd op het Vesuvius National Park op 300 meter boven zeeniveau in een 
land dat rijk is aan minerale zouten, met zijn rode hartvorm, omdat volgens een 
legende kleine lavadruppels van de Vesuvius, die de groente voedden, kleur, leven 
en kracht gaven. 

De Vesuviello-tomaat doet denken aan Napels, zijn tradities en zijn unieke 
smaken.

Pummarulella tomaat D.O.P.
Gele kerstomaat in water.
Gekenmerkt door een heldere goudgele kleur, behoort "pummarulella" tot de 
variëteit "giagiu", traditioneel geteeld in Campanië, in de schaduw van de 
Vesuvius. 

De Vesuviaanse landen staan   bekend om hun lavagrond, samengesteld uit 
mineralen die unieke eigenschappen aan de bodem geven, om zo unieke 
producten met een originele smaak te creëren. 

De kleur doet denken aan Napels op een zonnige zomerdag en de smaak doet 
denken aan de traditionele Italiaanse smaken. 
Het is een tomaat rijk aan vitamines en pectine, en maakt het mogelijk om sauzen 
te verkrijgen die rijk zijn aan natuurlijk sap met een zachte en romige smaak. 

U kunt er ook veel mediterrane gerechten mee maken, waaronder vis en 
zeevruchten.



Filetti di pomodoro
Typische tomaat uit Campania, aanbevolen omdat het formaat ze ideaal maakt 
voor het bereiden van snelle en smakelijke recepten, perfect om te gebruiken bij 
vlees- of visgerechten. 
De filets zijn geschild en maakt ze daarom gemakkelijk om snel te bereiden.

Pomodoro Pelato
Onze gepelde tomaten worden verkregen uit de selectie van de beste Italiaanse 
lange type tomaten, verwerkt binnen enkele uren na de oogst en ondergedompeld 
in een zachte en delicate saus die de smaak van uw kookbereidingen verrijkt.

Pomodoro Giallo
Met een langwerpige vorm en vlezige pulp leent de gele gepelde tomaat zich voor 
de heerlijkste culinaire bereidingen en geeft ze volheid en zoetheid aan sauzen en 
pizza's. Gecultiveerd in de Sele-vlakte, is het een tomaat met weinig zuurgraad en 
een natuurlijke zoetheid. Ondergedompeld in het sap, kan het worden gebruikt om 
tal van gerechten te bereiden die typisch zijn voor de Italiaanse kwaliteitskeuken, 
zelfs geschikt voor de meest veeleisende fijnproevers.

Polpa di pomodoro
Onze tomatenpuree wordt gekenmerkt door zijn zachte, maar tegelijkertijd 
smakelijke textuur. Uitsluitend verkregen van verse Italiaanse tomaten die tijdens 
hun rijping van het veld zijn geselecteerd en enkele uren na de oogst zijn gemaakt. 
Het is praktisch, heel gemakkelijk te gebruiken en het kookt in een paar minuten!

Passata di pomodoro
Onze tomatenpuree wordt gekenmerkt door zijn zachte, maar tegelijkertijd 
smakelijke textuur. Uitsluitend verkregen van verse Italiaanse tomaten die tijdens 
hun rijping van het veld zijn geselecteerd en enkele uren na de oogst zijn gemaakt. 
Het is praktisch, heel gemakkelijk te gebruiken en het kookt in een paar minuten! 



Box tre sughi - GIFT BOX

GIFT BOX
Tre Sughi - 3 verschillende pasta sauzen 3 x 520gr
Sugo al basilico - Natuurlijke tomatensaus met verse basilicum - 520gr
Sugo Ortaggi - Natuurlijke tomatensaus met verse groenten - 520gr
Sugo Audace - Natuurlijke tomatensaus met chilipeper - 520gr



Box tre sughi - GIFT BOX

GIFT BOX
Tre Sughi - 3 verschillende pasta sauzen 3 x 520gr
Sugo al basilico - Natuurlijke tomatensaus met verse basilicum - 520gr
Sugo Ortaggi - Natuurlijke tomatensaus met verse groenten - 520gr
Sugo Audace - Natuurlijke tomatensaus met chilipeper - 520gr



SUGO AL BASILICO - 520gr
 
Natuurlijke tomatensaus met verse basilicum - 520gr
De verse basilicumsaus Italianavera is een natuurlijke saus bereid met de beste Italiaanse tomaten, 
hoogwaardige extra vergine olijfolie en veel vers geoogste basilicum. 

Het heeft een delicate smaak, maar met karakter. Het leent zich voor uitstekende voorgerechten, 
maar ook als basis voor het kruiden van vlees en bruschetta. Het is zeer goed verteerbaar en zelfs 
geschikt voor jonge kinderen. We bottelen het in glas om de versheid voor een lange tijd te 
garanderen. Het parfum roept de geuren van vroeger op, toen in de keuken onze moeder met liefde 
de saus voor het hele gezin bereidde.



SUGO ORTAGGI - 520gr

Natuurlijke tomatensaus met verse groenten - 520gr
Verse met de hand gesneden paprika's, courgettes en aubergines vermengen zich met de smaak van 
rijpe tomaten en creëren een heerlijke “vegetarische” saus. 

Attent op de evolutie van smaken en voedingstrends, heeft ITALIANAVERA alle smaken van de 
meest geliefde groenten gecombineerd, waardoor een smakelijke en geurige saus is ontstaan   die 
de realisatie van heerlijke, kleurrijke en gezonde voorgerechten mogelijk maakt. We hebben deze 
saus opgedragen aan veganisten en vegetariërs.



SUGO AUDACE  - 520gr

Natuurlijke tomatensaus met chilipeper -  520gr
Audace betekent gedurfd, omdat het lef heeft. Gedurfd, omdat het durft. Gedurfd, omdat het 
gepassioneerd is. Het combineert de smaak van rijpe tomaten met de opwindende smaak van 
fijngehakte pepers en wordt gekookt in extra vergine olijfolie en verse knoflook. 

Een balans van gepassioneerde smaken en het juiste niveau van warmte voor het originele, 
eenvoudige en intens smaakvolle Romeinse recept. Een saus om te proeven met je vrienden en voor 
een vleugje levendigheid, zelfs op de grijsste dagen.



Vegan Box - GIFT BOX

GIFT BOX
3 verschillende kant en klare VEGAN pasta sauzen bestaande uit : 
- 1 x 520gr Sugo Mamma mia - Natuurlijke tomatensaus met verse aubergines 
- 1 x 520gr Sugo al Basilico - Natuurlijke tomatensaus met verse basilicum 
- 1 x 520gr Sugo Ortaggi - Natuurlijke tomatensaus met chilipeper 



MAMMA MIA - 520gr

Natuurlijke tomatensaus met verse aubergines - 520gr
De Mamma Mia saus is een natuurlijke tomatensaus met verse aubergines, met de hand gesneden 
en verwerkt, EVO olie en een vleugje vers geoogste basilicum. Het wordt zo genoemd, want als je 
het proeft, kun je het niet laten om "Mamma mia!" uit te roepen vanwege zijn delicate maar sterke 
smaak. 

Een klassiek Italiaans recept van Siciliaanse oorsprong opnieuw voorgesteld in een gastronomische 
versie met de smaak van verse aubergines. Een saus die geen grenzen kent aan de verbeelding en 
met een veelzijdigheid die hem geschikt maakt voor gerechten zoals gebakken pasta, lasagne, of 
zelfs simpele gestreepte macaroni, gebakken penne met provola, etc.





SUGO ORTAGGI - 520gr

Natuurlijke tomatensaus met verse groenten - 520gr 
Verse met de hand gesneden paprika's, courgettes en aubergines vermengen zich met de smaak van 
rijpe tomaten en creëren een heerlijke “vegetarische” saus. 

Attent op de evolutie van smaken en voedingstrends, heeft ITALIANAVERA alle smaken van de 
meest geliefde groenten gecombineerd, waardoor een smakelijke en geurige saus is ontstaan   die 
de realisatie van heerlijke, kleurrijke en gezonde voorgerechten mogelijk maakt. We hebben deze 
saus opgedragen aan veganisten en vegetariërs.



SUGO AL BASILICO - 520gr
 
Natuurlijke tomatensaus met verse basilicum - 520gr
De verse basilicumsaus Italianavera is een natuurlijke saus bereid met de beste Italiaanse tomaten, 
hoogwaardige extra vergine olijfolie en veel vers geoogste basilicum. 

Het heeft een delicate smaak, maar met karakter. Het leent zich voor uitstekende voorgerechten, 
maar ook als basis voor het kruiden van vlees en bruschetta. Het is zeer goed verteerbaar en zelfs 
geschikt voor jonge kinderen. We bottelen het in glas om de versheid voor een lange tijd te 
garanderen. Het parfum roept de geuren van vroeger op, toen in de keuken onze moeder met liefde 
de saus voor het hele gezin bereidde.





CLASSIC - GIFT BOX

GIFT BOX
3 verschillende pasta sauzen bestaande uit : 
- 1 x 400gr Pomodorino Ciligieno - kerstomaatjes 
- 1 x 400gr Pomodoro pelato della tradizione - Gepelde tomaten 
- 1 x 400gr Passata di pomodoro - Gezeefde tomatenpuree (Passata)



POMODORINO CILIGIENO - 400gr

KERSTOMAATJES - 400gr
Klein en rond als een kers, het is een van de meest representatieve tomatenrassen voor goed eten. 
Gekweekt in een heuvelachtig gebied, onder bijzondere klimatologische omstandigheden, geeft het 
zoetheid en karakter aan uw sauzen. 
Ondergedompeld in het sap, kan het worden gebruikt om tal van gerechten te bereiden die typisch 
zijn voor de Italiaanse 



POMODORINO CILIGIENO - 400gr

Kerstomaatjes - 400gr



POMODORO PELATO DELLA TRADIZIONE - 400gr

TRADITIONELE VERS GEPELDE TOMATEN IN EIGEN NAT - 400gr
Onze gepelde tomaten worden verkregen uit de selectie van de beste Italiaanse lange type tomaten, 
verwerkt binnen enkele uren na de oogst en ondergedompeld in een zachte en delicate saus die de 
smaak van uw kookbereidingen verrijkt.



POMODORO PELATO DELLA TRADIZIONE - 400gr

Traditionele vers gepelde tomaten in eigen nat - 400gr



PASSATA DI POMODORO - 400gr

TOMATENPUREE - 400gr
Onze tomatenpuree wordt gekenmerkt door zijn zachte, maar tegelijkertijd smakelijke textuur. 
Uitsluitend verkregen van verse Italiaanse tomaten die tijdens hun rijping van het veld zijn 
geselecteerd en enkele uren na de oogst zijn gemaakt. 
Het is heel gemakkelijk te gebruiken en het kookt in een paar minuten! 
Praktisch en zeer goed. 



PASSATA DI POMODORO - 400gr

Tomatenpuree (Passata) - 400gr



TRADITIONAL - GIFT BOX

GIFT BOX
3 verschillende pasta sauzen bestaande uit : 
- 1 x 400gr Pomodoro Datterino - Datterino tomaten 
- 1 x 400gr Passata di pomodoro - Gezeefde tomatenpuree (Passata)
- 1 x 400gr Polpa di pomodoro - Tomatenpulp



POMODORO DATTERINO- 400gr

DATTERINO TOMATEN - 400gr
De datterino-tomaat, geteeld in de Sele-vlakte, in de provincie Salerno, is zoet en rijk aan aroma. 
We bewaren het in zijn zachte sap. Het wordt gekenmerkt door het hoge suikergehalte, waardoor 
het een rijke en omhullende smaak krijgt. 
Altijd perfect om kracht en karakter te geven aan elk van uw recepten.



PASSATA DI POMODORO - 400gr

TOMATENPUREE - 400gr
Onze tomatenpuree wordt gekenmerkt door zijn zachte, maar tegelijkertijd smakelijke textuur. 
Uitsluitend verkregen van verse Italiaanse tomaten die tijdens hun rijping van het veld zijn 
geselecteerd en enkele uren na de oogst zijn gemaakt. 
Het is heel gemakkelijk te gebruiken en het kookt in een paar minuten! 
Praktisch en zeer goed. 



PASSATA DI POMODORO - 400gr

Tomatenpuree (Passata) - 400gr



POLPA DI POMODORO - 400gr

TOMATENPULP - 400gr
Gemaakt met gepelde tomaten die in bijzonder dikke blokjes worden gesneden, die vervolgens 
worden gedompeld in een dik tomatensap. 

Dankzij de body en de bijzondere smaak is het ideaal voor de bereiding van sauzen waarbij het 
nodig is dat de tomaat een volle en omhullende consistentie heeft.



POLPA DI POMODORO - 400gr

Tomatenpulp - 400gr



D.O.P. Tasting Collection - GIFT BOX

GIFT BOX
3 verschillende pasta sauzen bestaande uit : 
- 1 x 520gr Vesuviello (Piennolo)
- 1 x 520gr Pummarulella (Gele cherrytomaat)
- 1 x 520gr Padre (San Marzano)



VESUVIELLO TOMAAT D.O.P. - 520gr

VESUVIELLO TOMAAT D.O.P. - 520gr
Vesuviello (Piennolo) D.O.P. kerstomaten van de Vesuvius in water en zout.Vesuviello is het 
embleem van de echte Vesuviaanse en Napolitaanse traditie, de echte, ook verteld in de beroemde 
Napolitaanse kribben. 

Gecultiveerd op het Vesuvius National Park op 300 meter boven zeeniveau in een land dat rijk is aan 
minerale zouten, met zijn rode hartvorm, omdat volgens een legende kleine lavadruppels van de 
Vesuvius, die de groente voedden, kleur, leven en kracht gaven. De Vesuviello-tomaat doet denken 
aan Napels, zijn tradities en zijn unieke smaken.





PUMMARULELLA TOMAAT D.O.P. - 520gr

PUMMARULELLA TOMAAT D.O.P. - 520gr
Gele kerstomaat in water.
Gekenmerkt door een heldere goudgele kleur, behoort "pummarulella" tot de variëteit "giagiu", 
traditioneel geteeld in Campanië, in de schaduw van de Vesuvius. 

De Vesuviaanse landen staan   bekend om hun lavagrond, samengesteld uit mineralen die unieke 
eigenschappen aan de bodem geven, om zo unieke producten met een originele smaak te creëren. 





SAN MARZANO TOMAAT D.O.P. - 520gr

SAN MARZANO TOMAAT D.O.P. - 520gr
San Marzano D.O.P. tomaten van Agro Sarnese Nocerino.
De San Marzano tomaat is de vader (“padre” in het italiaans) van alle tomaten.





Veropop Collection - GIFT BOX

Veropop collectie tomatensauzen - 7 x 400gr



Veropop Collection - GIFT BOX

GIFT BOX
Selectie van 7 x 400gr VEROPOP blikken tomatensaus bestaande uit : 
- 1 x 400gr Pomodoro Datterino - Datterino tomaten 
- 1 x 400gr Polpa di pomodoro - Tomatenpulp 
- 1 x 400gr Passata di pomodoro - Passata (gezeefde tomaten) 
- 1 x 400gr Pomodorino Ciligieno - Kerstomaatjes 
- 1 x 400gr Filetti di pomodoro - Tomatenfilets 
- 1 x 400gr Pomodoro pelato della tradizione - Tradizionale gepelde tomaten
- 1 x 400gr Pomodoro pelato giallo - Gele gepelde tomaten



Veropop Collection - GIFT BOX

Veropop collectie tomatensauzen - 7 x 400gr



Veropop Collection - GIFT BOX

Veropop collectie tomatensauzen - 7 x 400gr



Collezioni di Pomodori - GIFT BOX

GIFT BOX - COLLEZIONI DI POMODORI
Mooie kartonnen doos met collectie van 5 x VEROPOP-blikken bestaande uit : 
- 1 x 400gr Pomodoro pelato della tradizione - Gepelde tomaten
- 1 x 400gr Polpa di pomodoro - Tomatenpulp
- 1 x 400gr Pomodorino Ciligieno - kerstomaatjes
- 1 x 400gr Pomodoro Datterino - Datterino tomaten
- 1 x 400gr Passata di pomodoro - Gezeefde tomatenpuree (Passata)
- 1 x Keramische houten lepel



Cucchiaio di legno in ceramica

Keramische houten lepel



POMODORO PELATO DELLA TRADIZIONE - 400gr

TRADITIONELE VERS GEPELDE TOMATEN IN EIGEN NAT - 400gr
Onze gepelde tomaten worden verkregen uit de selectie van de beste Italiaanse lange type tomaten, 
verwerkt binnen enkele uren na de oogst en ondergedompeld in een zachte en delicate saus die de 
smaak van uw kookbereidingen verrijkt.



POMODORO PELATO DELLA TRADIZIONE - 400gr

Traditionele vers gepelde tomaten in eigen nat - 400gr



POLPA DI POMODORO - 400gr

TOMATENPULP - 400gr
Gemaakt met gepelde tomaten die in bijzonder dikke blokjes worden gesneden, die vervolgens 
worden gedompeld in een dik tomatensap. 

Dankzij de body en de bijzondere smaak is het ideaal voor de bereiding van sauzen waarbij het 
nodig is dat de tomaat een volle en omhullende consistentie heeft.



POLPA DI POMODORO - 400gr

Tomatenpulp - 400gr



POMODORINO CILIGIENO - 400gr

KERSTOMAATJES - 400gr
Klein en rond als een kers, het is een van de meest representatieve tomatenrassen voor goed eten. 
Gekweekt in een heuvelachtig gebied, onder bijzondere klimatologische omstandigheden, geeft het 
zoetheid en karakter aan uw sauzen. 
Ondergedompeld in het sap, kan het worden gebruikt om tal van gerechten te bereiden die typisch 
zijn voor de Italiaanse 



POMODORINO CILIGIENO - 400gr

Kerstomaatjes - 400gr



POMODORO DATTERINO- 400gr

DATTERINO TOMATEN - 400gr
De datterino-tomaat, geteeld in de Sele-vlakte, in de provincie Salerno, is zoet en rijk aan aroma. 
We bewaren het in zijn zachte sap. Het wordt gekenmerkt door het hoge suikergehalte, waardoor 
het een rijke en omhullende smaak krijgt. 
Altijd perfect om kracht en karakter te geven aan elk van uw recepten.



PASSATA DI POMODORO - 400gr

TOMATENPUREE - 400gr
Onze tomatenpuree wordt gekenmerkt door zijn zachte, maar tegelijkertijd smakelijke textuur. 
Uitsluitend verkregen van verse Italiaanse tomaten die tijdens hun rijping van het veld zijn 
geselecteerd en enkele uren na de oogst zijn gemaakt. 
Het is heel gemakkelijk te gebruiken en het kookt in een paar minuten! 
Praktisch en zeer goed. 



PASSATA DI POMODORO - 400gr

Tomatenpuree (Passata) - 400gr



Pasta al Pomodoro - GIFT BOX

GIFT BOX - PASTA AL POMODORO
Mooie kartonnen geschenkdoos bestaande uit : 
- 1 x Keramische houten lepel 
- 1 Italiana Vera schort
- 2 x 500gr Spaghetti 
- 3 x VEROPOP blikken bestaande uit : 
* 1 x 400gr Polpa di pomodoro - Tomatenpulp
* 1 x 400gr Pomodorino Ciligieno - kerstomaatjes
* 1 x 400gr Passata di pomodoro - Gezeefde tomatenpuree (Passata)



Pasta al Pomodoro - GIFT BOX

Pasta al pomodoro - GIFT BOX



Cucchiaio di legno in ceramica

Keramische houten lepel



Spaghetti - 500gr

Spaghetti - 500gr



POLPA DI POMODORO - 400gr

TOMATENPULP - 400gr
Gemaakt met gepelde tomaten die in bijzonder dikke blokjes worden gesneden, die vervolgens 
worden gedompeld in een dik tomatensap. 

Dankzij de body en de bijzondere smaak is het ideaal voor de bereiding van sauzen waarbij het 
nodig is dat de tomaat een volle en omhullende consistentie heeft.



POLPA DI POMODORO - 400gr

Tomatenpulp - 400gr



POMODORINO CILIGIENO - 400gr

KERSTOMAATJES - 400gr
Klein en rond als een kers, het is een van de meest representatieve tomatenrassen voor goed eten. 
Gekweekt in een heuvelachtig gebied, onder bijzondere klimatologische omstandigheden, geeft het 
zoetheid en karakter aan uw sauzen. 
Ondergedompeld in het sap, kan het worden gebruikt om tal van gerechten te bereiden die typisch 
zijn voor de Italiaanse 



POMODORINO CILIGIENO - 400gr

Kerstomaatjes - 400gr



PASSATA DI POMODORO - 400gr

TOMATENPUREE - 400gr
Onze tomatenpuree wordt gekenmerkt door zijn zachte, maar tegelijkertijd smakelijke textuur. 
Uitsluitend verkregen van verse Italiaanse tomaten die tijdens hun rijping van het veld zijn 
geselecteerd en enkele uren na de oogst zijn gemaakt. 
Het is heel gemakkelijk te gebruiken en het kookt in een paar minuten! 
Praktisch en zeer goed. 



PASSATA DI POMODORO - 400gr

Tomatenpuree (Passata) - 400gr



ITALIANA VERA GREMBIULE 

Italiana Vera schort


