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Al’Fez is een reeks producten geïnspireerd door de keukens van Noord-
Afrika en het Midden-Oosten. Met onze sauzen, pastes, specerijen en 
basis ingrediënten maak je in een handomdraai je favoriete gerechten. 
Van authentieke Marokkaanse en Libanese gerechten, zoals tajines en 
stoofgerechten, tot meer Hollandse recepten met een Oosterse twist, zoals 
couscoussalades. Alle Al’Fez producten bevatten diverse horecarecepten 
op de verpakking. De producten van Al’Fez bevatten geen kunstmatige 
toevoegingen. Al’Fez is verkrijgbaar in kwalitatieve, hersluitbare potten, 
ideaal voor grootverbruik zoals catering.

Pearl Couscous (2kg)  23.306.61 - € 9,00
Pearl Couscous is gemaakt van 100% Durum Tarwe en vormt 
een heerlijk alternatief voor rijst, pasta of aardappelen. Het is 
zeer gemakkelijk te bereiden en heeft een toegankelijke smaak. 
Hierdoor is het een welkome aanvulling op de (kindvriendelijke) 
menukaart.

Tahini (1kg)  23.306.95 - € 9,00
Tahini is een hoogwaardige kwaliteit pasta gemaakt van 100% 
gemalen en gepelde Humera sesamzaadjes. Het wordt veel gebruikt 
in de Noord-Afrikaanse, Griekse, Turkse en Midden-Oosterse 
keuken. Smeer bijvoorbeeld eens op een wrap, maak er falafel 
van, zelfgemaakte hummus of serveer als een dipsaus bij gesneden 
groenten of brood. Tahini is ready to use.

Moroccan Spiced 
Couscous  (pot 1500 
gram)  23.306.79
€ 8,70
Al’Fez biedt gemakkelijk 
te bereiden Marokkaanse 
Couscous, op smaak gebracht 
met Marokkaanse kruiden, 
rozijnen en pijnboompitten. 
Kokend water opgieten, 
afdekken en klaar!

Tricolour Pearl Couscous 
(pot 1400 gram)  
23.306.87 - € 8,20
Met zijn stevige, veerkrachtige 
textuur is Pearl Couscous een 
uitstekende basis voor warme 
maaltijden, zoals een tajine, 
maar kan ook worden gekoeld en 
gebruikt om snelle, heerlijke en 
bevredigende salades te maken!


