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Serra de Rodes
Het Spaanse assortiment van Voets Specialiteiten.

Serra de Rodes ontleent zijn naam aan een kleine bosrijke bergkam in  
Noord-Spanje. Door heel Spanje zijn we opzoek gegaan naar de beste 

producten voor een compleet Spaans concept. Van handgeplukte Gordal 
olijven tot ambachtelijk gemaakte fuets, traditionele alioli en ijskoude 

gazpacho. Alle producten zijn van Spaanse oorsprong en daarmee halen we 
de authentieke smaken naar Nederland.
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Gordal olijven
De oorsprong van het bedrijf waar deze olijven en tapenades gemaakt worden begint in 
1896. Vier generaties geleden startte Jerónimo de San Nicolás zijn olijfbedrijf. Daarvoor 
reisde hij door het zuiden van Spanje op zoek naar de beste olijfsoorten. Na jaren van 
inspanning en opoffering stichtte hij een bedrijf met zijn zoons. Vandaag de dag zijn ze 
trots en overtuigd dat ze de beste olijven ter wereld produceren: de handgeplukte Gordal 
uit Sevilla.

Gordal olijven zijn extra groot en ellipsvormig. De ontpitte olijven hebben een lichtgroene 
kleur, een dunne schil, met lichte witte vlekjes. Het vruchtvlees heeft een aangename 
stevige sappige textuur en is mild van smaak. Zulke lekkere, houdbare tafelolijven vind je 
alleen bij Serra de Rodes.

Artikelnummer: 19780
Ontpitte Gordal olijven

met knoflook & rozemarijn 
280 gram

12/tray

Artikelnummer: 19781
Ontpitte Gordal olijven

met ui & knoflook
280 gram

12/tray

Artikelnummer: 19782
Ontpitte Gordal olijven

met zongedroogde tomaat 
& kappertjes 280 gram

12/tray

Tapenade
Tapenade is een olijvenpasta die wordt gemaakt door het pletten van olijven in plaats 
van malen. Serra de Rodes gebruikt alleen de allerbeste, rijpe olijven voor de tapenade. 
Door het pletten blijft de tapenade grof van structuur en blijft de smaak optimaal. 
De drie smaakcombinaties zijn werkelijk uniek.

Artikelnummer: 19783
Groene olijven tapenade 

 zwarte peper en kurkuma 100 
gram 

12/tray

Artikelnummer: 19784
Groene olijven tapenade 

 pikante paprika 100 gram 
12/tray

Artikelnummer: 19785
Zwarte olijven tapenade 
zoete paprika 100 gram 

12/tray
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Artikelnummer: 19786
Traditionele gazpacho 490ml

12/tray

Traditionele gazpacho
Een echte Spaanse klassieker!
Gazpacho is een soep van tomaat, paprika 
en komkommer. Serveer hem ijskoud met 
wat extra vergine olijfolie en verse kruiden.

Artikelnummer: 19789
Extra vergine olijfolie 100 ml

10/tray

Artikelnummer: 19794
Sherry azijn 250 ml

12/tray

De extra vergine olijfolie is een combinatie van 
de rassen Arbequina en Picual. De Arbequina 
geeft de grasgroene kleur, de smaak van fruit, 
amandel en milde peper. De Picual daarentegen 
draagt bij met smaken van groene bladeren 
en tomaat. De smaak is peperig en bitter van 
gemiddelde intensiteit wat ervoor zorgt dat deze 
extra vergine olijfolie evenwichtig van smaak is. 
De fles van 100 ml qua prijs-kwaliteitverhouding 
uitermate geschikt voor in pakketjes.

De sherry azijn heeft een bruinachtige 
kleur en heeft een rijke, aromatische 
geur met een spoor van eikenhout en 
sherrywijn. De sherry azijn is dankzij 
zijn zuivere smaak ook heerlijk om te 
gebruiken in salades.

Extra vergine olijfolieSherry azijn
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Artikelnummer: 19787
Alioli (vegan) 185 gram

12/tray

Artikelnummer: 19788
Salsa Brava (vegan) 185 gram

12/tray

Alioli

Salsa Brava

Alioli zoals alioli hoort te zijn: alleen zonnebloemolie, knoflook, zout en een beetje citroensap. 
Dus geen knoflookmayonaise! Bovendien is deze alioli van Serra de Rodes glutenvrij en vegan.

Deze pikante saus op basis van tomaat, olijfolie, knoflook en Spaanse peper wordt 
traditioneel gegeten bij patatas bravas (gebakken aardappelblokjes). De saus is ook erg 
lekker bij vleesgerechten en als dipsausje bij tapas. De salsa brava van Serra de Rodes is 
daarnaast vegan.
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Artikelnummer: 19790
Picos artesanos 150 gram

14/doos

Picos artesanos

Picos premium rustico

Picos zijn knapperige kleine broodstokjes 
die gemaakt worden met tarwemeel, extra 
vergine olijfolie, gist en zout. Picos worden 
in heel Spanje gegeten als begeleider bij 
tapas, kaas, vleeswaren en gegeten als 
lekkere snacks. Deze ambachtelijke variant 
is bijzonder van vorm en heerlijk krokant.

Naast de picos artenos zijn er ook picos 
rustico. Dit zijn wat grotere platte picos. Nog 
steeds net zo lekker om te dippen in alioli, 
tapenade of salsa brava!

Artikelnummer: 19791
Reganas met olijfolie 150 gram

12/doos

Regañas premium met olijfolie
Deze regañas zijn heerlijke Spaanse 
crackertjes met sesamzaad. De crackers zijn 
super lekker om zo te eten, maar ook heerlijk 
om te dippen of te beleggen met hummus of 
tapenade. Heerlijk authentiek van smaak!

Artikelnummer: 19792
Picos rustico 40 gram

40/doos
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Artikelnummer: 19793
Chorizo 200 gram

12/doos

Chorizo

Ambachtelijke fuets

Deze grove worst met paprikapoeder is 
heerlijk mild van smaak en ook nog eens 
gluten- en lactosevrij. De chorizo moet koel 
en droog bewaard worden, wat hem zeer 
geschikt maakt voor cadeaupakketten.

De bekende fuets van Serra de Rodes worden al generaties lang in Noord-Spanje 
gemaakt. Op ambachtelijke wijze, van de allerbeste kwaliteit. De fuets zijn verkrijgbaar 
in 14 verschillende varianten waarvan de smaken naturel, truffel en kruiden nu ook 
verpakt in flowpack.

Artikelnummer: 19700 t/m 19714
Normale fuets 150 gram
10/doos

Artikelnummer: 19715 t/m 10717
Fuet Flowpacks 150 gram
20/doos

Artikelnummer: 19722
Fuet Snack 10 gram p.s./
zak 500 gram
1/doos
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Voets Specialiteiten, Heidebloemstraat 6, 5482 ZA Schijndel
T: +31 (0)73 549 6881

E: orders@voetsspecialiteiten.nl

www.voetsspecialiteiten.nl


