
discover our whole selection



THE ART OF SPICES

Van trendy restaurants in San Francisco tot de  
rokerige BBQ shacks in Texas, de rubs en kruiden  
van EPIC SPICE rubs & seasonings worden geliefd 
door de foodies in heel Amerika!
Het gebruik van deze kruiden en specerijen is een 
ontdekkingstocht voor je smaakpapillen, met eindeloze 
mogelijkheden. Dit zowel voor de professionele chef 
als de thuiskok. Van de meest geurige Tandoori rub  
tot een Peruaanse Jalapeño-limoen kruidenmix.  
EPIC SPICE heeft als doel om geuren en smaken van 
alle markten en bazaars van de hele wereld in ieders 
keuken te brengen.
De kruiden van EPIC SPICE, worden geblend door 
Whole Spice. De oprichters Ronit en Shuli hebben hun 
liefde voor eten en koken geërfd van hun ouders.  
Shuli groeide op, op een paprika en kruiden boerderij in 
de Negev woestijn die gerund werd door zijn Israëlische 
familie. Ronit komt uit Casablanca (Marokko) waar de 
complexe en toch subtiele kruidenmixen horen bij het 
dagelijkse leven in de keuken.
Whole Spice startte ruim tien jaren geleden om hun 
klanten in Californië te voorzien van de allerbeste verse 
kruiden en specerijen. Vandaag de dag hebben zij meer 
dan 700 producten in hun assortiment. Van exotische 
specerijen tot rubs en kruidenmixen, allemaal met 
aandacht en liefde met de hand gemixt in Napa Valley, 
Californië.

EPIC SPICE Napa Valley is een eerlijk en natuurlijk
product, zonder additieven en smaakversterkers.



OUR BBQ FLAVOUR
SELECTION

SHACKS & RACKS  
ROASTS & RIBS
Of je nu een slow cook fanaat bent en een mooi stuk 
vlees gaart in tien uur, of je bent meer van de snelle 
steak gegrillt boven gloeiend houtskool, onze BBQ 
selectie tilt je naar de ‘next level’.
De compositie van onze BBQ rubs zijn niet alleen voor 
een prachtige smaak, ze zijn zo ontwikkeld dat ze ook 
het vlees malser en sappiger maken. Wij helpen jou om 
een echte ‘Pitmaster’ te worden en nemen je mee op 
een smaaktoer door alle ‘BBQ staten’ van Amerika.





Kruiden en specerijen die je gerechten laten smaken 
zoals in de Mediterraanse keuken. Een echte ‘must’ 
in de keuken die je iedere dag kunt gebruiken! 
Geroosterde kip, spaghetti vongole, een volle tomaten-
saus, geroosterde knoflook aardappelen of over een 
prachtige vegetarische groenteschotel.
Mix de kruiden met wat olijfolie en sprenkel deze over 
je schotel. Onze nieuwe pizzakruidenmix is essentieel 
in de tomatensaus en ook een snelle ‘shortcut’ voor de 
pizza toppings. Met EPIC SPICE creëer je smakelijk, 
comfortabel eten dat simpel is, maar toch een stukje 
avontuurlijker!OUR MEDITERRANEAN 

FLAVOUR SELECTION





OUR SILK ROAD FLAVOUR 
SELECTION

Pittige Indiase tandoori uit Bombay, geroosterde rub 
voor lamsvlees uit Libanon, Perzische ‘gouden rijst 
mix’ met abrikozen. In de zijderoute selectie wacht de 
smaak van de Oriënt op jou! De kruiden van EPIC 
SPICE worden over de hele wereld met de hand 
geplukt, zodat wij altijd de beste ingrediënten hebben. 
De kruiden en specerijen worden daarna gemalen en 
liefdevol met de hand gemixt. Zo krijgen wij de mooiste, 
delicate en uitgebalanceerde blends. Vang de essentie 
van de Oriëntaalse keuken en maak van een gewone 
maaltijd een meesterwerk. Verzamel de kruidenmixen, 
en volg de zijderoute in je eigen keuken. 





OUR MAYAN WORLD 
FLAVOUR SELECTION

EEN SMELTKROES  
VAN SMAKEN
Zuid-Amerika en Peru zijn niet meer weg te denken in 
de culinaire wereld. Een land barstensvol ingrediënten 
en smaken, en invloeden uit Japan, Spanje en de  
Inca-cultuur. Met recht een smeltkroes van uitgesproken 
smaken. Fris, licht en krachtig! Combineer de kruiden-
mix met een frisse Cheviche, of een taco gevuld met 
gegrilde vis.
Probeer eens picanya afgetopped met de nationale 
saus chimichurri. Een prachtige combinatie van gegrild 
vlees en een pittige saus. Maak je eigen taco’s!  
Onze mix van pasilla chili, zongedroogde tomaten, 
Mexicaanse oregano en chipotle peper brengen je 
taco’s naar een nieuw ‘culinairy level’. De smaken uit 
de wereld van de Maya’s nemen je mee op reis naar  
de keukens van Zuid- en Midden-Amerika!
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