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Mε παράδοση σχεδόν 50 ετών, η De Rica είναι ένας κορυφαίος παραγωγός, συσκευαστής 
και διανομέας φρέσκιας Ιταλικής τομάτας, με όραμα να αναδείξει και να κάνει προσιτή σε 
όλους τη μοναδική της γεύση! Με κριτήρια τη φρεσκάδα, την κορυφαία ποιότητα και γεύση, 
οι καλύτερες τομάτες επιλέγονται μέσα από ένα συνεταιρισμό έμπειρων και αφοσιωμένων 
αγροτών, ο οποίος παράγει ετησίως περισσότερους από 560.000 τόνους φρέσκιας ιταλικής 
τομάτας! 

“Mόνο το 1% της συνολικής παραγωγής τομάτας γίνεται De Rica”

Η De Rica είναι μέλος της οικογένειας της  Casalasco, τον μεγαλύτερο παραγωγό τομάτας στην 
Ιταλία και τον μοναδικό με δικό του σπόρο τομάτας, καθιστώντας έτσι εφικτό τον έλεγχο της 
παραγωγής της από το πρώτο στάδιο μέχρι και το τελευταίο. 

Η κουλτούρα της 
απόλυτης φρεσκάδας



Επαγγελματική Σειρά
Η νέα ολοκληρωμένη σειρά De Rica Professional 
δημιουργήθηκε στα τέλη του 2018 με σκοπό να καλύψει 
τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των επαγγελματιών 
Chefs στη διαρκή αναζήτησή τους για πρώτες ύλες 
προστιθέμενης αξίας σε ποιότητα και γεύση, έχοντας 
πάντα ως στόχο το καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα των 
συνταγών τους!



Ποιοτική υπεροχή!
Από τη γη στο πιάτο σας, η φιλοσοφία της De Rica αποτελεί την ποιοτική της 
υπεροχή, καθώς επιβλέπει με αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους περισσότερες 
από 370 φάρμες, συλλέγοντας τις ντομάτες την κατάλληλη στιγμή ώστε να 
διατηρούν αναλλοίωτη όλη τους τη γεύση και τη φρεσκάδα. 

Μόνο οι καλύτερες ντομάτες γίνονται De Rica!

Η καλλιέργεια και η συγκομιδή της 
τομάτας γίνεται 50 χλμ. περιμετρικά 
από το εργοστάσιο της de Rica ώστε να 
διασφαλιστεί η γρήγορη επεξεργασία 
της τoμάτας μετά την περισυλλογή.
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Η συμφωνία μεταξύ της Consorzio Casalasco και της εταιρίας 
Caterplus οδήγησε στη διανομή των προϊόντων De Rica 
Professional στην ελληνική αγορά με τους κάτωθι κωδικούς:

•  ΤΟΜΑΤΑ ΠΟΥΛΠΑ FINE DE RICA 5kg

•  ΤΟΜΑΤΑ ΠΟΥΛΠΑ FINE DE RICA 10kg

•  ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗ ΠΕΡΑΣΤΗ ΤΟΜΑΤΑ DE RICA 3kg

•  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (PASSATA) DE RICA 3kg

•  ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ DE RICA 3kg

•  ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ DE RICA 2.5kg

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 100% ΙΤΑΛΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ 
σε ελεγχόμενο περιβάλλον και πιστοποιημένη 

σε κάθε στάδιο της παραγωγής, 
από τον σπόρο στην κουζίνα σας

Στην Ελλάδα 
με την Caterplus



Τομάτα Πούλπα 
Fine
H εξαιρετικής ποιότητας Πούλπα Fine της De Rica προέρχεται 
από προσεκτικά επιλεγμένες ώριμες ντομάτες, οι οποίες έχουν 
υποστε΄΄ί επεξεργασία εντός μερικών ωρών από τη συγκομιδή 
τους, με σκοπό να διατηρήσουν στο ακέραιο τη φρεσκάδα, το 
άρωμα και τη φυσική τους γεύση.

Resealable Cap

 Can 5Kg Bag in Box 10Kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Χαμηλός διαχωρισμός χυμού, 
λίγοι σπόροι και πλούσια γεύση.

Προτάσεις για χρήση:
Ιδανική για πίτσα και έτοιμη προς 
χρήση για γρήγορο μαγείρεμα.

Κωδικός 14115154017

Καθαρό βάρος Τεμαχίου 4,1 kg

Μικτό Βάρος Τεμαχίου 4,48 kg

Τεμάχια ανά κίβώτιο 3

Κιβώτια ανά παλέτα 66

Τεμάχια ανά παλέτα 198

Κωδικός 14115154018

Καθαρό βάρος Τεμαχίου 10 kg

Μικτό Βάρος Τεμαχίου 10,38 kg

Τεμάχια ανά κίβώτιο 1

Τεμάχια ανά παλέτα 96

Τεμάχια ανά παλέτα 96
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Ψιλοκομμένη 
περαστή ντομάτα
Οι ψιλοκομμένες περαστές ντομάτες De Rica έχουν επιλεχθεί 
προσεκτικά, έχουν ξεφλουδιστε΄ί και έχουν κοπεί σε κύβους μέσα 
από γραμμές παραγωγής οι οποίες χρησιμοποιούν τη μέθοδο “cold 
filling”: μια ιδιαίτερη διαδικασία η οποία διατηρεί αναλλοίωτα τα 
αρώματα και τη φρέσκια γεύση των κομμένων κύβων.

 Can 3Κg

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά:
Διακριτά ψιλοκομμένοι κύβοι 
σε χυμό ντομάτας με πάνω από 
70% αποστραγγισμένο βάρος. 

Προτάσεις για χρήση:
 Διατηρούν το σχήμα και την υφή τους κατά το 
μαγείρεμα καθιστώντας τους ιδανικούς τα ιδανικά είτε 
ως γαρνιτούρα είτε για προπαρασκευή σάλτσας.
     

Κωδικός 14115154019

Καθαρό βάρος Τεμαχίου 2,5 kg

Μικτό Βάρος Τεμαχίου 2,88 kg

Τεμάχια ανά κιβώτιο 6

Κιβώτια ανά παλέτα 50

Τεμάχια ανά παλέτα 300
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Συμπυκνωμένος Χυμός 
Τομάτας Passata
Οι στραγγισμένες ντομάτες (ή πουρές ντομάτας) χάρη στο 
έντονο κόκκινο χρώμα τους, τη γλυκιά γεύση τους και την 
παχύρρευστη υφή τους αποτελούν ένα από τα κλασικά 
συστατικά της Ιταλικής κουζίνας.

 Can 3Kg

Κωδικός 14115672007

Καθαρό βάρος Τεμαχίου 2,5 kg

Μικτό Βάρος Τεμαχίου 2,88 kg

Τεμάχια ανά κιβώτιο 6

Κιβώτια ανά παλέτα 50

Τεμάχια ανά παλέτα 300

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά:
8/10 ° Brix με εξαιρετική συνέπεια και με 
απόλυτη απουσία από σπόρους και φλούδες

Προτάσεις για χρήση:
Γεμάτες σε γεύση και έντονες σε χρώμα, 
ιδανικές για αργομαγειρεμένες σάλτσες  
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Τοματάκι 
Αποφλοιωμένο
Οι  αποφλοιωμένες ντομάτες αποτελούν μέρος της ιταλικής παράδοσης 
και αναπόσπαστο μέρος του κάθε πιάτου. Οι αποφλοιωμένες ντομάτες 
De Rica με μια ελαφρώς πυκνωμένη σάλτσα για εξαιρετική γεύση και 
χρώμα αντιπροσωπεύουν τις καλύτερες του είδους.

 Can 3Κg

Κωδικός 14115671004

Καθαρό βάρος Τεμαχίου 2,5 kg

Μικτό Βάρος Τεμαχίου 2,80 kg

Τεμάχια ανά κιβώτιο 6

Κιβώτια ανά παλέτα 50

Τεμάχια ανά παλέτα 300

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά:
Ζουμερές με έντονο χρώμα και στη σωστή 
βαθμίδα ωρίμανσης διατηρώντας όλη τη 
γευστικότητα που διαθέτουν οι φρέσκες ντομάτες. 

Προτάσεις για χρήση:
Χρησιμοποιούνται ατόφιες στο μαγείρεμα ή για την 
παρασκευή μιας παραδοσιακής σάλτσας, διατηρώντας 
αναλλοίωτη τη γεύση της ντομάτας.    
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Τοματοπολτός
Πάστα ντομάτας

Το υψηλό ποσοστό πυκνότητας 28-30% της πάστας ντομάτας De Rica 
επιτυγχάνεται μέσα από προσεκτικό ραφιν́άρισμα και έκθεση της 
τομάτας σε εξάτμιση υψηλ́ής θερμοκρασίας. Το έντονο κόκκινο χρώμα 
και η γλυκιά γεύση τους έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τα πιάτα 
και τις συνταγές σας δίνοντας χρώμα και γεύση.

 Can 2.5Κg

Κωδικός 14115673003

Καθαρό βάρος Τεμαχίου 2,2 kg

Μικτό Βάρος Τεμαχίου 2,40 kg

Τεμάχια ανά Κιβώτιο 6

Κιβώτια ανά παλέτα 60

Τεμάχια ανά παλέτα 360

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά:
28/30 ° Brix έχει πυκνωθεί με τη μέθοδο 
της εξάτμισης. Λαμπερό χρώμα και πλούσια 
έντονη γεύση.

Προτάσεις για χρήση:
Τελειώνοντας κάθε προετοιμασία, δίνει γεύση και 
σώμα στην εκτέλεση των συνταγών. Εξαιρετική 
στο να χαρίζει γεύση και χρώμα.  
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Βρυσία - Κοσκίνου Τ.Κ: 85100 Ρόδος
w w w . c a t e r p l u s . g r

Τα καλύτερα για τους 
καλύτερους!
Το τέλειο γεύμα προϋποθέτει τις καλύτερες ποιοτικά πρώτες ύλες! Στη Caterplus το γνωρίζουμε 
πολύ καλά αυτό και για αυτό το λόγο επιλέξαμε τη σειρά προϊόντων της De Rica, η οποία απευ-
θύνεται σε όλους τους σεφ και επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης που αναζητούν μόνο τις 
κορυφαίες πρώτες ύλες για την παρασκευή των γαστρονομικών τους δημιουργιών. 

Μην συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο!

caterplus            mcaterplus_


