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Taste of Puglia verzorgt 
de mooiste en lekkerste 
kerstpakketten, gemaakt door de 
beste ambachtslieden uit Puglia.

Puglia is een regio waar tradities 
in ere worden gehouden, kwaliteit 
boven kwantiteit staat en waar alles 
met de hand gemaakt wordt, met 
respect voor Puglia en haar inwoners. 
Duurzaamheid en liefde voor de 
regio staan voorop. Kortom: een 
uniek kerstpakket waar je nog lang 
plezier van zult hebben. Kies uit onze 
kerstpakketten of mail ons om zelf een 
mooi pakket samen te stellen. Alles 
wordt met zorg en liefde ingepakt, 
want het is tenslotte maar één keer 
per jaar Kerst. 

Meer lezen over hoe Taste of Puglia 
ontstaan is? Lees het hier.

https://www.tasteofpuglia.nl/over-ons/






Olie & pasta  
deluxe

 – Olijfolie fles van keramiek
 – Orecchiette 5 kleuren (pasta)
 – Biologische extra vierge  
olijfolie 250 ml

 – Oregano van de streek
 – Pastasaus

€ 47.₅₀

BEKIJK ONLINE

https://www.tasteofpuglia.nl/product/kerstpakket-olie-pasta-deluxe/


Viaggiare in  
Puglia

 – Pumo van ongeveer 10 cm
 – Boek 'Mijn Puglia' van Saskia  
van Ciao Tutti

€ 36

BEKIJK ONLINE

https://www.tasteofpuglia.nl/product/kerstpakket-viaggio-in-puglia/


Vino & pasta
 – Fles Il Falcone rode wijn
 – Orecchiette 5 kleuren (pasta)
 – Biologische extra vierge  
olijfolie 250 ml

 – Oregano van de streek
 – Pastasaus

€ 41.₅₀

BEKIJK ONLINE

https://www.tasteofpuglia.nl/product/kerstpakket-vino-pasta/


Sfeervolle 
orecchiette

 – Biologische extra vierge  
olijfolie 250 ml

 – Pastasaus
 – Orecchiette 5 kleuren (pasta)
 – Schaal 19 cm
 – Schaaltje 12 cm
 – Schaaltje 9 cm

€ 47

BEKIJK ONLINE

https://www.tasteofpuglia.nl/product/kerstpakket-sfeervolle-orecchiette/






Aperitivo 

 – Biologische extra vierge olijfolie 
500 ml

 – Taralli classic
 – Schaaltje 12 cm 
 – Schaaltje 9 cm

€ 29.₅₀

BEKIJK ONLINE

https://www.tasteofpuglia.nl/product/kerstpakket-aperitivo/


Essentia Puglia 

 – Shampoo 100 ml
 – Douchegel 100 ml
 – Bodylotion 100 ml
 – Geurstokjes 100 ml

€ 52.₅₀

BEKIJK ONLINE

https://www.tasteofpuglia.nl/product/kerstpakket-essentia-puglia-deluxe/


Essentia Puglia 
deluxe

 – Shampoo 350 ml
 – Douchegel 350 ml
 – Bodylotion 350 ml

€ 79.₅₀

BEKIJK ONLINE

https://www.tasteofpuglia.nl/product/kerstpakket-essentia-puglia/


Luce
 – Twee waxinelichthouders 
(handgemaakt van een wijnfles)

€ 37

BEKIJK ONLINE

https://www.tasteofpuglia.nl/product/kerstpakket-luce/







