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”I nära relation, förser vi gourmeten med kunskap, inspiration och smaker 
som förhöjer måltidsupplevelsen”
Werners är en importör och restaurangleverantör som i nära relation 
med sina kunder jobbar med kvalitativa och unika livsmedel såsom tryf-
fel, caviar, Valrhona choklad, desserter, kryddor, olja, vinäger och mycket 
mer.Verksamheten bygger på att med passion och innovation förmedla 
kunskap och inspiration inom gastronomi.

BALSAMVINÄGER 500 ML 
ART: 11137 | ENHET: ST | FÖRP: 12X500ML 

URSPRUNG: ITALIEN   
Balsamvinäger från Modena, idealisk för 

salladsdressing, såser och marinader.

*
!3D0B7H-abacda!

CONDIMENTO BIANCO 500 ML 
ART: 11138 | ENHET: ST | FÖRP: 12X500ML 

URSPRUNG: ITALIEN   
Condimento Bianco (vit balsamvinäger) är en 

smakrik transparent vinäger gjord på lokalt odlade 
vindruvor. Används med fördel i salladsdressing, 

såser och marinader.

*
!3D0B7H-abaceh!

BALSAMVINÄGER 5 L 
ART: 11139 | ENHET: ST | FÖRP: 2 X 5L 

URSPRUNG: ITALIEN   
Balsamvinäger från Modena, idealisk för 

salladsdressing, såser och marinader.

*
!3D0B7H-abacfe!

CONDIMENTO BIANCO 5 L 
ART: 11140 | ENHET: ST | FÖRP: 2 X 5 L 

URSPRUNG: ITALIEN   
Condimento Bianco (vit balsamvinäger) är en 

smakrik transparent vinäger gjord på lokalt odlade 
vindruvor. Används med fördel i salladsdressing, 

såser och marinader.

*
!3D0B7H-abacgb!

CREMA DI BALSAMICO 150 ML 
ART: 11141 | ENHET: ST | FÖRP: 12X150ML 

URSPRUNG: ITALIEN   
Balsamvinäger från Modena som reducerats 

ner till en trögflytande glaze. Används bl.a. till att 
dekorera en maträtt. Passar som bekant till det 

mesta.

*
!3D0B7H-abaccd!

Werners Balsamvinäger

Vår vinäger har prodcerats i Italien i över tre 
generationer med passion och kunskap,  
i det outtröttliga sökandet efter bästa möjliga 
kvalitetsprodukt. En historia som började för 
mer än 120 år sedan.

Druvmusten har precis den rätta aromen och 
konsistensen som ger vår balsamvinäger från 
Modena dess unika doftnoter.

Vår vinäger produceras enligt traditionella 
metoder och högsta kvalitetsstandard.


