Formaggio Montasio
Sajt Dop kb 300g

A Montazio félkemény sajt, amelyet kizárólag
a termelési területen gyűjtött tehéntejből
készítenek. A célok átlagos súlya 6-8 kg. A forma
hengeres, 30–35 cm átmérőjű és 8 cm magas,
a szárazanyag zsírtartalma legalább 40%. A
sajt textúrája kompakt fehér vagy halványsárga,
egyenletesen elosztott lyukakkal. A kéreg
kezdetben sima és rugalmas, világosbarna,
életkorával szemcsézetté, törékenyé és
sötétebbé válik, mint az egész sajttömeg.

Gorgonzola Dop Dolce
kb. 1,5 kg
A gorgonzola híres olasz
belsőpenészes sajt. Tehéntejből
készül, zsírtartalma 48-55% között
mozog (szárazanyagban). Szokásos
formája 25–30 cm-es átmérőjű,
15–20 cm magas korong, amelynek
tömege 6-12 kilogramm lehet. 2-4
hónapig érlelik. Az érettebb változat
szilárdabb, és egyre pikánsabb ízű.

Pecorino Romano Dop kb. 300 g

A Pecorino Romano-t október és július között készítik
friss juhtejből, az állatokat többnyire szabadon legeltetik
és minimálisan takarmányozzák. A tej Lazio, Szardínia
és Grosseto járás (Toszkána) tartományból származhat,
zsírtartalmának minimum 30-35 %-osnak kell lennie. A
nagy sajtformák átmérője 25-30 cm és a sajtkorongok
súlya 20-35 kg között mozog. Az érlelése minimum
5 hónapos az asztali, friss változatnál és legalább 8
hónap a kemény fajtánál.Színe elefántcsont fehér, illetve
világos szalmaszínű. Sokszor a sajtkorongokat bevonják
viaszréteggel, ami az utóbbi években fekete színű,
most már ez teszi felismerhetővé. A sajt íze aromás,
enyhén csípős és sós. Az érlelés során ezek a jellemzők
intenzívebbek lesznek.

Formaggio Asiago Sajt
Dop kb 1 kg
Az olasz Vicenza és Trentino
tartományokban készített sajtfajta.
Enyhe, kellemes ízű, az érleléssel
erősödik az aromája. Félzsíros, kemény
állagú.

Taleggio Dop kb. 2 kg

A pasztőrözött tehéntej felhasználásával
olyan különleges sajt született, melynek
vékony sókristályokkal ízesített héja van,
és fantasztikusan gyümölcsös mellékíze.
Lágy és rúzsos, kissé csípős, de
egyszerre vajas aromájú sajt, egyenesen
Taleggio völgyéből. Friss kenyérre kenve
az igazi!

Grana Padano Dop kb. 1 kg
Tehéntejből készül, 1-2 évig érlelik. 35-45 cm
átmérőjű, 18-25 cm magas gurigákban jön ki
a sajtüzemekből; valószínűleg a legnagyobb
testű D.O.P. védett olasz sajt. Sárga, néha
vöröses kérge vastag és iszonyú kemény,
a tészta pedig fehér, törékeny és szintén
kemény. Kiválóan reszelhető, szeletek
helyett inkább csak rönköket lehet vágni
belőle. Édeskés, gyümölcsös beütése van
a parmezánhoz nagyon hasonló ízének,
valamint illatos, vajas aromája.

Az akció a készlet erejéig érvényes. Az árak nettó árak. Az ár változást fenntartjuk. A fotók illusztrációk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

SALUMIFICO-COATI
Észak-Olaszország egyik legnagyobb húsfeldolgozó üzeme. Több generáció óta olasz
kézben lévő vállalkozás elsődleges célja, hogy kiváló minőségű termékeket készítsen.
Coati Prosciutto Cotto
Tipo Praga
főtt sonka vcs. kb. 8 kg

Formázott főtt sertéssonka. 75%
hústartalommal rendelkezik, továbbá
található rajta egy vékony bőr réteg.

Coati Pancetta Arrotolata
kötözött szalonna vcs. kb. 4 kg

A Panchetta sózott érlelt sertéscsászárhús. Két típusát
különböztetjük meg. Arrotalata a felcsavart, a stesa a lapos.
A felcsavart változatot vékonyra szeletelve antipasztiként
vagy feltétként használják.

Coati Mortadella
Con Pistacchi

pisztáciás mortadella vcs.
kb. 3,5 kg
A mortadella egy jellegzetes, eredetileg
bolognai felvágott, ma már számos olasz
régióban gyártják. A vágásnál a felülete
élénk rózsaszínű. Teljes tömegének 15 %-át
teszik ki a zsírszövetből keletkező fehér
színezetű foltok. A megfelelő minőségű
mortadellánál ezeknek teljesen tapadniuk
kell a hús tésztájához. Illata kellemes, enyhén
fűszeres, aromákban gazdag. A műbélbe
töltött mortadellát lassú tűzön hosszan főzik.
Tálaláskor vékony szeletekre vágják fel.

Coati Salame
Dolce

Brugnolo
Salame Piccante

vcs. kb. 1kg

csipős szalámi
kb. 1 kg

Édes, fűszeres olasz
szalámi.

Csípős olasz fűszeres
szalámi

Coati Speck Staggionato
Speck Sonka vcs. kb. 2,2 kg

Egyedileg válogatott sertésekből készül,
mely egyedivé teszi a terméket. Ősi recept
szerint ízesített, enyhe természetes füst
(bükk) jegyekkel. A kiváló eredményt a
sovány sertéscomb gondos feldolgozásával
nyerik, amelyet kicsontozás után szárazon
sóznak és +3 és +5 ° C közötti hőmérsékleten
20 napig tárolnak. Ebben a szakaszban a
combot kétnaponta sóban forgatják. A sózás
végén füstölést és érlelést kap. Stabil állag,
kompakt és puha szelet. A termékre jellemző
a parfümös illat, az édes íz, a finom aroma,
valamint a halvány rózsaszín színvilág.

Coati Salsiccia Piccante Stagionato
olasz csípős kolbász vcs. kb. 1,2 kg

A sertések váll- és borda alatti húsából nyert zsírral és
természetes összetevőkkel készült kolbász. Csomagolás
előtt még érlelik a terméket, így egy igazán különleges és
karakteres kolbász készül a feldolgozás során.

Olaszország ízei
Brugnolo Guanciale
Stagionato érlelt

tokaszalonna vcs. kb. 1 kg
Borssal és természetes
aromákkal ízesített, sovány
– erekkel borított szalonna.
Természetes eljárással
füstölik. Állaga keményebb,
íze karakteresebb, mint a
hagyományos tokaszalonnáé.

Babapiskóta

400 g Savoiardi15/#
Olasz származású babapiskóta. Az piskóta
eredete a 14. századig vezethető vissza. A
babapiskótát gyakran használják
alapanyagként különféle édességekhez,
desszertekhez, amellett, hogy önállóan is
fogyasztható. Számos különböző sütemény
alapja a babapiskóta, ebből készülnek az
olasz tiramisu sütemény és a charlotte
desszertfélék is.

TONHAL TÖRZS OLIVA OLAJBAN
(3X80G) 240G MARUZZELLA

A Maruzzella olívaolajban található halat, sárga uszonyos tonhalból
állítják elő. A feldolgozás során a termék minőségét folyamatosan
ellenőrzik, a halakat pedig a legnagyobb gondossággal dolgozzák fel,
csomagolják és tárolják. Ennek köszönhetően egy igazán ízletes és
fehérjében gazdag tonhalat kapunk.

Formaggio Duro Italia
(Grana padano jell.) kb. 1 kg

Olasz, tehéntejből készült fehér,
félkemény sajt. Íze érettebb és
összetettebb, a minimum érlelés 9/10
hónap. Az elkészítése megegyezik
a Grana Padano vagy Parmeggiano
Reggiano elkészítésével, de eredetet
védettségével nem rendelkezik.
Reszelni és vágni egyaránt lehet.

NATURKRAFT 10 KG 5STaggioni

Sörélesztő

Különleges és innovatív eljárással készített,
így használata során elég 20%-al kevesebb
sörélesztő szükséges, mivel az anyaélesztő
és a tejsav baktériumok egy különleges
elegyet alkotnak. Minden tésztatípushoz
bátran használható liszt. A végeredmény
garantáltan kiváló minőségű lesz.

Azonnali aktív száraz élesztő minden
típusú pizza tésztához. A tészta első
fázisában közvetlenül a liszthez adandó.
A „Le 5 Stagioni” instant élesztőt kb.
50%-kal csökkentett mennyiségben is
elég használni a friss élesztőhöz képest.

500 g 5Staggioni 20/#

S. Stecca Salsiccia Veneta
friss kolbász vcs. kb. 1 kg

Olasz, sütnivaló sertéskolbász. Magában
sütve vagy feltétként használják.

Hámozott Paradicsom

2550/1650 G Rosso Gargano 6/#
Olasz paradicsomkonzerv, tipikusan édes,
Puglia tartományból származó paradicsomból.
A Rosso Gargano vállalat maga termeli és
dolgozza fel Észak-Olaszország tartományában
termelt paradicsomjait. Kiváló minőség és édes
ízvilág jellemzi.

Brugnolo Prosciutto Cotto
Duchessa vcs. kb. 6 kg
Formázott főtt sertéssonka. 80%
hústartalommal rendelkezik.

Darabolt hámozott
paradicsom

2500/1500 g Antica Napoli
Autentikus olasz hámozott darabolt
paradicsom. Az Olaszországra jellemző
magas napsütötte óraszámnak
köszönhetően igazán ízgazdag és telt
paradicsomot kapunk.

Parmigiano Reggiano
Articsóka Darabolt
2550/1200 G
La Terra Dei Sapori

Hamisíthatatlan ízgazdag articsóka,
egyenesen Olaszországból.

(Parmezán sajt Dop) kb. 5 kg
Zanetti
Az eredetvédettséggel jelölt
Parmeggiano Reggiano kizárólag
meghatározott területről származó
sajt lehet. Speciális készítési eljárásnak
köszönhetően íze egyedülállóan
gazdag, némi diós utóízzel.
Érlelési időtartama minimum 18 hónap.

