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Produktblad Delizie  
 

För digitalt pressmaterial och högupplösta bilder, gå in på vårt pressrum på Newsdesk: 

http://www.newsdesk.se/pressroom/di_luca_di_luca.  

 

Delizies pizzasortiment finns i butik från vecka 36.  

 

Delizie Pizzakit (2-4 personer) 

Pizzadeg 400 g, tomatsås 200 g 

 

Färsk pizzadeg med klassisk tomatsås. Degen 

är bakad med jäst för fin konsistens och 

utkavlad på bakplåtspapper.  

 

Cirkapris i butik 30 kr  

 
 

Delizie Minipizzor (2 varmrätt/6 förrätt)  

Pizzadeg 320 g 

 

Sex små runda pizzor på färsk pizzadeg. Degen 

är bakad med jäst för fin konsistens och 

utkavlad på bakplåtspapper. 

 

Cirkapris i butik 20 kr  

 
 

Delizie Familjepizza (3-5 personer)  

Pizzadeg 550 g 

 

Extra stor deg till pizza för hela familjen. Färsk 

pizzadeg, utkavlad på bakplåtspapper. Degen 

är bakad med jäst för fin konsistens.  

 

Cirkapris i butik 30 kr  

  

http://www.newsdesk.se/pressroom/di_luca_di_luca


 
 

I Delizies sortiment finns det flera produkter som lämpar sig särskilt för pizzakvällen, här är mer 

information om dessa: 

 

Delizie Stora gröna oliver – Cerginola 

200 g 

 

Stora smakrika oliver, perfekt att servera som 

antipasti eller som tilltugg på middagsbordet. 

 

Cirkapris i butik 25 kr 

 
Delizie Solkyssta körsbärstomater 

200 g 

 

Lätt soltorkade körsbärstomater med mild 

sötma, inlagda i olja. Perfekta att använda på 

pizzan! 

 

Cirkapris i butik 25 kr 
 

Delizie Grillad röd och gul paprika 

200 g 

 

Grillade röda och gula paprikor är smakrika 

och passar utmärkt i sallader, på pizza och i 

varma och kalla smörgåsar. 

 

Cirkapris i butik 25 kr 
 

Delizie Marinerade kronärtskockor 

200 g 

 

Kronärtskockor inlagda i olja, vinäger, kryddor 

och örter.Gott att servera till kallskuret eller på 

pizza. Både innan eller efter den gräddats. 

 

Cirkapris i butik 25 kr 
 



 
 

Delizie Prosciutto Crudo 

120 g, 10-11 skivor  

 

Italiensk lufttorkad skinka. Lagrad i tio 

månader. 

 

Cirkapris 30 kr 

 

 
Delizie Prosciutto Cotto 

120 g, 4 skivor  

 

Italiensk kokt skinka. Gjort på magert 

förstklassiskt griskött. 

 

Cirkapris 25 kr 

 

 
Delizie Lättrökt Prosciutto 

110 g, 10-11 skivor  

 

Italiensk lättrökt och lufttorkad skinka. Unik i 

sin smak med det rökiga förenat med sältan 

från lagringen och en ton av enbär. 

 

Cirkapris 30 kr 

 

 
Delizie Salame Milano 

80 g  

 

Mild och smakrik italiensk salami. Tillverkad 

enligt traditionellt recept med omsorgsfull 

lagringsprocess. 

 

Cirkapris 17 kr 
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