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Atunci când Jürgen Rahm a revenit în Europa după 15 ani 
de trăit pe tărâm Belizean, trei lucruri sau întâmplat:  
în primul rând, prietenii lui au fost total impresionați de 
sosurile Marie Sharp pe care el lea readus, în al doilea 
rând, propria sa aprovizionare a dispărut mai repede 
decât ai putea spune „Habanero“ și în al treilea rând,  
sa născut ideea de a aduce sosuri Marie Sharp în Europa. 
Misiunea lui?
Pentru a condimenta viața fiecaruia.
Rezultatul? Voi o țineți în mâinile voastre!.

Distreaza-te încercând-ul!

Plaje fantastice din Caraibe, misterioasele temple 
Maya, natura în toată gloria ei - Belize este „țara 
celor liberi din Marea Caribe“. Și este chiar în inima 
zonei în care se cultivă  legendarul ardei iute Haba-
nero . Nu e de mirare că este, de asemenea, probabil, 
casa celor mai bune sosuri chili din lume: sosuri 
Habanero Marie Sharp.
Total picant, minunat de gustoase și ambalate  
cu un gust original!
Descoperiți singuri!

Care este secretul sosurilor legendare Marie Sharp? 
Sunt picante - unele sunt extrem de picante - dar ele 
sunt întotdeauna pline de savoare. Pentru că, conțin 
fructe tropicale mature, legume proaspete și cele mai 
bune Habaneros cultivate de la poalele Munților 
Maya, destul de tranzacționate în regiune de Marie 
și prietenii ei. Ardeii iuți Habaneros sunt principalul 
constituent al sosurilor în timp ce Marie cu o mare 
experientă în procesarea acestora garantează  
atingerea specială.
Și tu poți gusta.

  100% originale 

din Caraibe 

Sosuri Hot

        De asemenea,  
  este disponibil      
        pentru a comanda on-line:  
    www.marie-sharp.de
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După ce ați încercat-o, vei fi dependent pentru tot-
deauna. În prezent, există nouă chili Habanero 
sosuri diferite de la Marie Sharp. De la usoară 
pană la super-picant, toată lumea va găsi ceva care 
se potrivește gusturilor lor. Dar toate au un lucru în 
comun:  
sunt folosite doar cele mai bune ingrediente! Cele mai 
proaspete condimente, legume și, desigur, chilies din 
Belize Habanero, care sunt printre cei  mai picanți  
din lume. Crescute la nivel local și toate naturale - 
crearea incomparabilului Amestec de spiciness  
si aroma nealterată.

De când regina Marie Sharp haba-
nero a început să experimenteze cu 

sosuri pe veranda fermei familiei sale, la începutul 
anilor 1980, nu numai că afacerea de familie care a 
crescut - numărul clienților săi vertiginos. A fost ca 
o explozie pentru iubitorii de alimente picante din 
întreaga lume, înebuniti dupa sosuri iuți la un pret 
mic, dar sofisticate și fabricate din chili, provenit de la 
poalele Munților Maya. Doar un singur lucru a rămas 
neschimbat în tot acest timp:
Chiar și acum, de mai bine de 70 de ani, Marie Sharp 
îsi ruleaza micul imperiu Habanero - cu o doză 
sănătoasă de femeie-puterncă Belizeană .

Marie Sharp’s  
Hot
Mama tuturor sosurilor,  primul sos Marie 
Habanero, care este acum celebră în întreaga 
lume. Cu legume gustoase și o mulțime de 
Habaneros coapte sub soarele tropical Belizean 
- fără aromă de otet penetrantă cum  
găsiți în cele mai multe sosuri picante.

Marie Sharp’s  
No wimps allowed
Avertismentul se află în numele acestuia.
Tot același gust și aroma originală a 
sosurilor Habanero legendare,  
avansat la un alt nivel.

Marie Sharp’s  
Grapefruit Pulp
Mistuitoare si cu un gust intens de fructe. 
Împreună cu ardei iuți Habanero galbeni-
aurii, acest sos conține o mulțime de pulpă de 
grapefruit și adaugă o notă în mod unic exotic 
la o gamă largă de feluri de mâncare.  
Sosul Habanero cu o diferență.

Marie Sharp’s  
Orange Pulp
Numele spune totul: Împreună cu ardei iute 
Habanero galben-auriu, acest sos conține o 
mulțime de pulpă de fructe din portocale su-
culente, coapte și, astfel, merge foarte bine 
cu mâncăruri din pește și fructe de mare.

Marie Sharp’s  
Green Habanero
Un sfat din interior pentru mulți: Acest sos 
este deosebit de popular în Caraibe.
Ea se bazează pe pulpă de fructe de cactus 
înțepător și conține doar Habaneros verzi.

Marie Sharp’s  
Mild
Pentru începători. Acest sos are aceeasi 
aromă și aromă ca rețeta originală,  
dar nu conține atât de multe Habaneros, 
deci este mai blând decât originalul.

Marie Sharp’s  
Fiery Hot
Mai fierbinte decât fierbinte. Acest sos a 
fost creat inițial pentru piața mexicană -  
așa că o recomandăm doar pentru adepții 
serioși de alimente picante.

Marie Sharp’s  
Belizean Heat
Este uimitor că, cu toată această căldură, 
iuțeală, aroma exotică a sosului încă se simte. 
Este doar fantastic, ceea ce face Belizean Heat 
pentru adevarații cunoscători ..

Marie Sharp’s  
Beware
Beware a primit cel mai mare premiu Scoville 
Award pentru cel mai picant sos în Mexic, în 
1999. Oricine încearcă va ști de ce. Și, sperăm,  
că și cei ce vor vrea să încerce vor ști ce fac.  

De asemenea, este disponibil  
pentru a comanda on-line: www.marie-sharp.de
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Mândra Marie – 
Regina Sosurilor Chili

Aprinde-mi focul…


