
AUTHENTIEKE 
ITALIAANSE PASTA
met Sarah Puozzo



Dit is het basisrecept voor het maken van pastalinten zoals tagliatelle.
 Voor vier personen. 

Benodigdheden:
•  400 gram semola (semolina in het Engels) di grano duro
• 4 grote eieren

Bereidingswijze
•  Stort de bloem op het werkblad. Maak een ‘fontana’ (kuiltje) en breek 

er de eieren in. Kluts met een vork en voeg stukje bij beetje bloem toe 
van de buitenkant naar de binnenkant.

•  Kneed ongeveer 10 minuten tot een mooie, elastische bal. Voeg 
eventueel wat bloem toe als het deeg te plakkerig is of voeg water toe 
als het deeg te droog aanvoelt.

•  Wikkel in huishoudfolie of een duurzaam, hersluitbaar plastic zakje. Laat 
ongeveer 30 minuten op kamertemperatuur rusten. 

•  Verdeel na het rusten de pasta in 4 delen. Neem 1 deel en doe dit 
terug in het plastic zakje zodat het deeg niet uitdroogt. 

•  Bestuif eventueel de deegbol met semola en draai eerst 3 keer door de wijdste stand van de pastamachine 
terwijl u het deeg dubbelvouwt. Daarna kan het deeg verder uitgerold worden door telkens een getal hoger te 
gaan op de pastamachine. Stop tot er een dikte is ontstaan tussen de 0,5 mm en 1 mm. 

•  Laat het pastavel enkele minuten drogen op kamertemperatuur en snijd daarna in de gewenste vorm. 

Tips: 
• Voeg niet te veel bloem toe, dat maakt het pastadeeg stug. 
•  Voeg water toe door 1 of 2 handen nat te maken met water en verder te kneden. Zo wordt er nooit teveel water 

in één keer toegevoegd. 
•  De grootste vijand van verse pasta is uitdroging. Dus wikkel altijd goed in huishoudfolie of gebruik een 

duurzaam, plastic zakje. 

Recept 1 | BASISRECEPT PASTADEEG

Notities:
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Benodigdheden:
•  ½ theelepel zeezout
• 1 teentje knoflook
• 60 gram pistachenoten gepeld en ongezouten
• handvol bladpeterselie
• 50 gram geraspte Pecorino
• +/- 200 milliliter extra vierge olijfolie

Bereidingswijze:
•  Voeg een snuf zeezout toe aan de vijzel. Pel het knoflookteentje en 

voeg toe, samen met de pistachenoten. Stamp fijn. 
•  Voeg daarna de bladpeterselie toe en stam ook dit fijn. 
•  Meng daarna de geraspte pecorino kaas erdoor en voeg de extra 

vierge olijfolie toe.
•  Meng goed en voeg eventueel nog wat extra vierge olijfolie toe tot de 

gewenste consistentie.

Gebruik je een blender? Voeg dan alle ingrediënten samen behalve de 
olijfolie. Die voeg je pas toe wanneer je alles hebt fijngemalen.

Recept 2 | PESTO VAN PISTACHE, PETERSELIE EN PECORINO

Notities:
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Recept voor 4 personen

Benodigdheden:
• 150 gram bloem dopio 00 • 150 gram semola di grano duro
• 2 eieren • 2 eierdooiers • 160 gram guanciale (1 dikke plak)
• 8 eierdooiers  • 100 gram pecorino Romano
• snuf zwarte peper • 60 gram boter
• 4 gedroogde laurierblaadjes • snufje nootmuskaat
• snuf zeezout (voor het zouten van het pastawater)

Bereidingswijze:
•  Meng beide bloemsoorten en stort op het werkblad. Maak een 

‘fontana’ (kuiltje) en breek er de eieren in en voeg de eierdooiers 
toe. Kluts met een vork en voeg stukje bij beetje bloem toe van de 
buitenkant naar de binnenkant.

•  Kneed ongeveer 10 minuten tot een mooie, elastische bal. Voeg 
eventueel wat bloem toe als het deeg te plakkerig is of water als het 
deeg te droog aanvoelt.

•  Wikkel in huishoudfolie of een duurzaam, hersluitbaar plastiek zakje. 
Laat ongeveer 30 minuten op kamertemperatuur rusten. 

Maak ondertussen de vulling
•  Snijd de guanciale in dobbelstenen en bak krokant. Haal het vet uit de pan en laat afkoelen (niet tot het stolt). 
•  Rasp de pecorino Romano fijn en meng met de eierdooiers tot een egaal mengsel. Voeg 1 eetlepel van het vet 

van de guanciale toe en meng goed. Breng het mengsel verder op smaak met een flinke snuf zwarte peper. Spatel 
over in een spuitzak en leg in de koelkast.

•  Na het rusten verdeel je de pasta in 4 delen. Neem 1 deel en wikkel terug in of leg terug in het plastic zakje zodat 
het deeg niet uitdroogt. 

•  6. Bestuif eventueel de deegbol met semola en draai eerst 3 keer door de wijdste stand van je pastamachine 
terwijl je het deeg dubbelvouwt. Daarna kan je het deeg verder uitrollen door telkens een getal hoger te gaan op 
je pastamachine. Stop tot je een dikte hebt tussen de 0,5 mm en 1 mm. 

•  Haal de spuitzak met vulling uit de koelkast. Verdeel over je pastavel kleine hoeveelheden van je vulling. Dit hangt 
af van de grootte van de ravioli die je wilt maken. 

•  Maak het pastavel rond de vulling een beetje nat met water en dek af met een ander pastavel. Druk goed aan en 
duw de lucht uit de ravioli. Snijd de ravioli uit en druk nogmaals de zijkanten goed aan. 

•  Zet een pan op met ruim gezouten water en kook daarin de ravioli in ongeveer 2 à 3 minuten (dit is afhankelijk van 
de grootte en de dikte van je ravioli).

•  Smelt in een pannetje de boter samen met de laurierblaadjes en de krokant gebakken guanciale. 
•  Haal de ravioli uit het water wanneer ze klaar zijn en voeg toe aan het pannetje met boter. Meng goed en zet 

daarna het vuur uit. Laat de ravioli er nog even inliggen. Verdeel daarna over de borden. 

Recept 3 | RAVIOLI CARBONARA

Notities:
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Italiaanse chefs hebben faam gemaakt
met hun gastronomische producten en 
vaardigheden. De Italiaanse keuken is 
misschien wel de puurste die er bestaat, maar 
altijd met oog voor nieuwe ontwikkelingen. We 
laten u graag kennismaken met absolute 
specialisten
in de Italiaanse keuken en bieden u de 
inspiratie om met traditionele producten én 
bereidingswijzen heel vernieuwend te zijn.

Italywe
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Mengen, kneden, voelen, ruiken, proeven en altijd met alle 
aandacht voor het pure ambacht van Italiaanse meesters;
Sarah Puozzo beheerst het maken van pasta tot in de puntjes.
Niet voor niets behaalde zij de mastertitel ‘Master of Pasta’.
“In Nederland en België gaan we naar een steeds hoger
niveau op het gebied van Italiaans eten. Het is nu zaak om de 
pastagerechten te perfectioneren. We moeten echt op zoek gaan 
naar de typisch Italiaanse verfijning. De gebaande paden volgen is 
niet voldoende, want de verwachtingen van gasten worden steeds 
hoger. Samen gaan we op zoek naar de perfectie van
de Italiaanse keuken!”

Pasta in de gastronomie
“De aandacht voor pasta in de 
gastronomie heeft de laatste jaren een 
vlucht genomen”, aldus Sarah. “Een aantal 
jaren geleden was er veel aandacht voor 
eten dat relatief veel koolhydraten bevat 
zoals, brood, rijst en ook pasta. Op het 
moment zien we dat pasta weer gemaakt 
wordt zoals het hoort. Met de juiste 
basisingrediënten én geserveerd in de juiste 
portiegroottes. Heel belangrijk! Wat verder 
een goede ontwikkeling is, is dat er in 
sauzen steeds meer wordt teruggegrepen 
naar kwalitatief hoogstaande ingrediënten 
en deze in hun puurste vorm behouden. 
Pastagerechten zijn zo weer gezonder en 

VIDEOSTILLVIDEOSTILL

RECEPTEN

Italiaanse

MASTERCLASS
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Wilt u geïnspireerd worden met
de lekkerste pastarecepten?

Kijk dan op pastaacademy.eu
en southandpepper.com.

worden ook steeds verfijnder gemaakt en 
gepresenteerd. Waar pasta in Nederland 
en België veel werd gezien als snelle 
maaltijd, is dat veranderd naar fine dining. 
Dit zou je een soort van ‘new cuisine’ 
kunnen noemen. Wat ik in ieder geval van 
harte toejuich, is dat pastagerechten 
worden geperfectioneerd.”

Volop mogelijkheden met pasta
Voor deze zomer ziet Sarah ontwikkelingen 
op pastagebied die bij gasten erg in de 
smaak vallen. “Elke pastasoort komt uit 
een bepaalde regio in Italië en wordt 
gecombineerd met ingrediënten uit 
de betreffende regio. De regio is ook 
belangrijk voor wat er beschikbaar is qua 
ingrediënten, bijvoorbeeld boter in plaats 
van olijfolie. Dit heeft een grote variëteit 
aan verschillende pastasoorten opgeleverd 
die steeds breder verkrijgbaar is. Neem 
bijvoorbeeld grote pastaschelpen, 
verschillende pastasoorten in allerlei 
kleuren en kleine ronde pastasoorten als 
orecchiette. Met deze producten, of je 
die nou zelf maakt of niet, weet je gasten 
aangenaam te verrassen. Wat ik verder 
een interessante ontwikkeling vind, is het 
serveren van raviolone (grote ravioli). Dit 
is perfect om op een fraaie en smakelijke 

manier te serveren en met de vulling valt 
onuitputtelijk te variëren. Wat ik daarbij 
belangrijk vind, is dat er pure 
seizoensproducten worden gebruikt. 
De twist zit hem dan vooral in de specerijen 
en kruiden. Wat ook weer terug lijkt te 
komen, is zoete ‘ravioli al cacao’. Dit was 
in de jaren ’80 populair in Italië. Ook crostoli 
(gefrituurde en gesuikerde pasta) is een 
lekkere optie. Voor patissiers is pasta dus 
zeker interessant.”

wat bloem toe als het deeg te plakkerig 
is of voeg water toe als het deeg te droog 
aanvoelt.

•  Wikkel in huishoudfolie of een duurzaam, 
hersluitbaar plastic zakje. Laat ongeveer 
30 minuten op kamertemperatuur rusten. 

•  Verdeel na het rusten de pasta in 4 
delen. Neem 1 deel en doe de rest terug 
in het plastic zakje zodat het deeg niet 
uitdroogt. 

•  Bestuif eventueel de deegbol met semola 
en draai eerst 3 keer door de wijdste 
stand van de pastamachine terwijl u 
het deeg dubbelvouwt. Daarna kan 
het deeg verder uitgerold worden door 
telkens een getal hoger te gaan op de 
pastamachine. Stop tot er een dikte is 
ontstaan tussen de 0,5 mm en 1 mm. 

•  Laat het pastavel enkele minuten drogen 
op kamertemperatuur en snijd daarna 
in de gewenste vorm. 

Benodigdheden: 
voor 4 personen
• 4 grote eieren • 400 gram semola 
(semolina in het Engels) di grano duro

Bereidingswijze:
•  Stort de bloem op het werkblad. Maak 

een ‘fontana’ (kuiltje) en breek er de 
eieren in. Kluts met een vork en voeg 
stukje bij beetje bloem toe van de 
buitenkant naar de binnenkant.

•  Kneed ongeveer 10 minuten tot een 
mooie, elastische bal. Voeg eventueel 

RavioliRavioli
carbonaracarbonara

•  Voeg niet te veel bloem toe,  
dat maakt het pastadeeg stug. 

•  Voeg water toe door 1 of 2 
handen nat te maken met 
water en verder te kneden. 
Zo wordt er nooit teveel water 
in één keer toegevoegd. 

•  De grootste vijand van verse 
pasta is uitdroging. Dus wikkel 
het deeg altijd goed in 
huishoudfolie of gebruik 
een duurzaam, plastic zakje. 

Basistools
Om pasta te maken, is het van belang 
om in ieder geval de basistools in huis te 
hebben. “Natuurlijk begint het met de 
beste grondstoffen, maar ook de tools zijn 
van belang. Wat ik bijvoorbeeld vaak zie, 
is dat chefs pasta maken op een gladde 
ondergrond. Gebruik liever een ruwe 
ondergrond als een onbewerkt stuk hout. 
Als pasta namelijk wat ruwer is, blijft de saus 
er beter aan kleven. Structuur geeft 
daarnaast een fijner mondgevoel. Natuurlijk 
is ook het gebruik van een pastamachine 
prima, maar weet wel dat de pasta dan 
gladder is. Wat voor mij verder absolute 
musthaves zijn, zijn de mattarello 
(deegroller), pastasnijder en raviolisnijder.”

Op de hoogte blijven van Sarah’s liefde 
voor Italië? Volg haar via Instagram.

         @southandpepper

“Elke pastasoort komt uit
een bepaalde regio in Italië

en wordt gecombineerd
met ingrediënten uit
de betreffende regio.”

"Liever een dunner deeg?
Gebruik dan 200 gram semola 
en 200 gram bloem type '00'."
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Pergamena
di Pane
Deze flinterdunne crackers zijn heerlijk met een 
beetje olijfolie, zout en een tapenade als verrijking 
op een borrelplank. 
Doos 200 gram
• Rozemarijn | 28016980 4,50
• Naturel | 28011320 4,50
• Oregano | 28011330 4,50
• Truffel | 28014330 5,05

our

we

Italian
flavours

Batasiolo 
Roero Arneis 
Piëmonte 
8532360
fles 75 cl 10,95

           Arneis 

Strogeel – citrus – geel fruit - fris – licht kruidig

Lardo Nostrano
Italiaanse smaakmaker ingewreven met heerlijke kruiden. 
Lardo is vetspek, gemaakt van het rugvet van varkens.
Het resultaat is vlees dat zó zacht is dat het smelt
op de tong. Snijd wat dunne plakjes en drapeer
over het gerecht. Heerlijk!
31100522 | per kilo 16,95

Perkamentbrood 
van Sardinië!

Deze schelpdierenmix in een 
peterseliesaus bestaat uit drie 
verschillende schelpjes: vongole, 
kokkels en bouchot mosselen met 
een peterseliesaus. Kook de spaghetti 
volgens de aanwijzingen al dente, 
verhit de schelpen met een deksel op 
de pan tot ze open zijn, voeg de saus 
toe en meng dit vervolgens samen 
met de schelpjes en de saus.
38401560 | bak 500 gram 9,95

Deze Bresaola is gesneden van de beste Black Angus 
runderen met een mooie vetmarmering. De subtiele 
vetdraadjes maken de smaak nog
delicater, waardoor het zich
duidelijk onderscheidt
ten opzichte van andere
varianten. 
31100800 | per kilo 6,50

di black angus punta

witte wijn
uit Piëmonte
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Gepelde tomaten
De tomaten zijn ontveld en de zaadjes 
zijn verwijderd. Gebruik deze hele 
tomaten in gerechten met een langere 
kooktijd zoals stoof- of vleesgerechten. 
21001730 | blik 2650 ml 4,05

Gezeefde tomaten
Gemaakt van tomatenpulp en –sap 
zonder zaadjes, tomatenschil of stukjes. 
Een vloeibare en zachte saus die direct te 
gebruiken is door kort te verwarmen. Ideaal 
voor tomatensaus of tomatensoep.
21001740 | blik 2650 ml 5,70

Fijne tomatenpulp
De tomaten zijn ontveld, verwijderd 
van zaadjes en fijngesneden. Gebruik 
de tomatenblokjes voor recepten met 
middel-lange kooktijden. Ook geschikt 
voor gerechten met hoge temperaturen, 
zoals ovengerechten. 
21004780 | blik 4050 gram 6,40

Tomatenblokjes
Dé frisse verrassing voor deze 
zomer is Dadolata. Dit zijn 
knapperige stukjes tomaat die 
u zo op een bruschetta serveert. 
Voeg er wat basilicum aan toe 
en uw aperitief is klaar om te 
serveren.
21004800 | blik 2450 gram 10,15

Tomatenpuree
Voor 1 kilo tomatenpuree wordt 6 kilo tomaten
gebruikt. De puree heeft daardoor een intense
smaak en wordt gebruikt om de kleur,
textuur en smaak van gerechten te versterken.
21004140 | doos 6 blikken - 880 gram 25,75

Geen enkele tomaat uit blik is zo prachtig rood 
en natuurlijk van smaak als die van Mutti. Alle 
tomatenproducten worden gemaakt van 100% 
Italiaanse tomaten. Om de tomaten te ontvellen 
worden ze gepeld (unieke cold peel technologie) 
in plaats van gekookt: hiermee blijft de smaak 
van de verse tomaat behouden!

authentieke 
Italiaanse tomaten

ASSORTIMENT

Castello Vicchiomaggio 
Gran Selezione le Bolle
Chianti
8513180 | fles 75 cl 45,95

            Sangiovese

Complex – zacht – chocolade – 
kersen – aangename tannines 

Gepelde tomaten (San Marzano)
San Marzano-tomaten worden geteeld in 
de vulkanische bodem van Agro Sarnese 
Nocerino tussen Napels en Salerno. Deze 
heerlijk sappige San Marzano-tomaten 
hebben een robuuste rode kleur en een 
dichte textuur.
21004150 | doos 6 blikken – 400 gram 15,00

topwijn uit toscane
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Dit Italiaanse wangspek wordt ingewreven
met verschillende kruiden en minimaal drie maanden gerijpt. Erg lekker 
in dunne plakjes in bijvoorbeeld een traditionele pasta carbonara. 
31100960 | per kilo 17,95

Volkorenbloem
integrale
Zeer geschikt om te mixen met andere
bloemsoorten om zo meer smaak
aan pizza’s te geven, maar ook om
volkoren pizza’s, brood en verse pasta
mee te maken.
Type meel: ‘2’
23205070 | zak 5 kilo 5,60

De naam is afgeleid van 
guancia, het Italiaanse 

woord voor ‘wang’.

Ongefilterde extra vierge 
olijfolie, koud gewonnen 

uit de beste handgeplukte 
Coratina- en Ogliarola-olijven 

van Puglia. Olijfolie krijgt
de naam Novello als

de gebruikte olijven van
de eerste oogt zijn. 

Rijk aroma van verse 
olijven met grasachtige

en bloemige tonen. Heerlijk 
om koud te gebruiken over

en in uw gerechten.
27302610 | fles 500 ml 10,95

Sicilian vinegar
Deze citrusazijnen, in de smaken 
mandarijn en citroen uit Sicilië.

geven uw gerecht een fris accent.  
Fles 200 ml 4,90

• Mandarijn | 25220790
• Citroen | 25220700

Scamorza 
Deze Italiaanse kaas wordt net zoals mozzarella 
gemaakt, maar in tegenstelling tot mozzarella wordt 
scamorza gepekeld en gedroogd. Dit proces zorgt voor 
een stevigere korst met een pittigere smaak. Na het 
rijpen wordt deze gerookt, waardoor deze een lekkere 
rooksmaak krijgt. 
40702605 | stuk 250 gram 4,15

Scamorza is heerlijk
op bijvoorbeeld een pizza, 

in een risotto, salade,
of pasta. 

our

we

Italian
flavours
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Burrata of stracciatella: wij zijn er gek op. Burrata komt oorspronkelijk uit Puglia,
de regio in de hak van de laars in Zuid-Italië. Een zachte kaas die wat weg heeft 
van mozzarella, maar dan nóg romiger. Vanaf de buitenkant lijkt burrata bijzonder 
veel op mozzarella. Heeft u burrata in de hand, voelt u een duidelijk verschil. 
Burrata is zachter. Het is een buideltje van mozzarella gevuld met een mix van 
room en fijngesneden jonge mozzarella en hierdoor
weelderig en zacht van smaak. 

Stracciatella di burrata
De binnenkant van burrata.
Extreem romig, fris met
een licht zuurtje.
pak 200 gram | 40704870 3,50

Fior di latte
Fior de latte, ofwel: ‘romige melk’. 

Deze koemelkmozzarella is minder 
uitgesproken in smaak en daardoor 

heerlijk om toe te voegen aan een 
gerecht, bijvoorbeeld een pinsa.

zak 2500 gram 22,50
• julienne | 40708300 

• blokjes | 40708310

Burrata 
•  zonder blad 

stuk 125 gram | 40705140 2,35 
2 x 125 gram | 40774430 4,35 
5 x 200 gram | 40774420 16,70

•  in blad | bak 350 gram | 40700134 5,20

Burrata di Bufala 
Van échte buffelmelk!
cup 125 gram | 40706360 2,40

Aardse smaakmaker
Deze zwarte truffelpoeder,
op basis van paddenstoelen
en truffel, is heerlijk van smaak 
en makkelijk te doseren. 
25004780 | bus 48 gram 16,60

Cesari 
Amarone Classico il Bosco
Veneto
8536712 | fles 75 cl 34,95

           Corvina, molinara, rondinella

Toast en cederhout – chocolade – 
rood en zwart fruit – stevige
tannines 

Cesari 
Ripasso Bosan
Veneto
8536981 | fles 75 cl 16,95 

           Corvina, rondinella

Kersen - cacao, tabak en vanille
- krachtig, zacht en vol

Stevige krachtpatser
die u wilt blijven ontdekken! 

Een fluwelig smaakpalet 
met een fantastisch

lange afdronk!

Dé Italiaanse kaas
voor op pizza’s! 

Burratine 
Handzame kleine uitvoering van burrata

en breed inzetbaar. Serveer het bijvoorbeeld 
eens puur als voorgerecht met wat 

citroenrasp, zout én een goede olijfolie.
cup 4 x 50 gram | 40707240 3,70
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Spianata romana
De Spianata Romana wordt ook wel de Romeinse 
salami genoemd. Het stuk vlees is bereid uit mager 
varkensvlees en stukjes vet, verrijkt met peper
en andere kruiden. Spianata Romana
smaakt zoet. De worst dankt zijn 
platte vorm aan de kratten
waarin deze geperst worden.
31115507 | per kilo 19,25

Peroni Nastro Azzurro is hét premium bier uit 
Italië. Gemaakt met Italiaans vakmanschap 
en flair, voor een verfrissende smaak en een 
onmiskenbare touch van Italiaanse stijl. Zo past
Peroni perfect bij Italiaanse gerechten of een 
stijlvolle aperitivo.
Peroni Nastro Azzurro
1200720 | doos 24 flesjes - 33 cl 28,30

Aceto Balsamico di Modena 
IGP ‘Platinum
Giovanna Pavarotti maakt balsamico azijnen 
volgends het solera systeem. Deze platinum 
variant heeft ongeveer 14 jaar gerijpt in 
houten vaten. Het resultaat is een balsamico 
met een zoetzure geur met de juiste balans. 
25219880 | fles 250 ml 22,20

Olio Giardini di Carlo
Deze olijfolie van Sicilië wordt verkregen uit 

Nocellara-cultivars. De olijfolie heeft een 
subtiele geur met een uitgesproken romige, 

kruidige en bloemige geuren. 
27302540 | fles 500 ml 12,50

our

we

Italian
flavours

Colatura 
Een bijzondere vissaus. Kleine houten vaatjes worden in 
laagjes gevuld met ansjovis en zeezout. Op de deksel 
van de vaatjes rust een zwaargewicht bij wijze van pers. 
Na ongeveer vijf maanden wordt een klein gaatje in de 
onderkant van zo’n tonnetje geboord, waarna de colatura 
druppel voor druppel opgevangen wordt. De smaak
van dit ‘visnat’ is intens vissig
en zoutig met een hoog
umamigehalte.
25211390 | fles 100 ml 8,20
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The star of Italy
Deze bouillonblokjes met funghi porcini (eekhoorntjesbrood) zijn 
ideaal als basis en verrijking voor gerechten met paddenstoelen. 
Uitstekend om te gebruiken in bijvoorbeeld een risotto, bij kalfs- en 
gegrild vlees en andere gerechten waarin paddenstoelen 
zijn verwerkt. Gusto Inimitabile!
25226060 | doos 10 stuks 1,55

Olio di Olivia
Premium extra vierge 
Italiaanse olijfolie. Super 
te gebruiken als basis voor 
dressings en koude sauzen!
27302220 | fles 500 ml 
10,50 

Olio santissimo!
Olio Santissimo is een extra 

vierge olijfolie, geïnfuseerd met 
peperoncino. Deze pikante olie 
is een typische specialiteit van 

Sicilië. Heerlijk over bijvoorbeeld 
salades, maar ook bij diverse 

vleesbereidingen.
27301730 | fles 500 ml 8,50

Prosciutto di Parma Mattonella
Matonello is de Italiaanse benaming voor
een in een blok geperste ham. Deze Italiaanse
ham is bereid uit de achterpoot van uitsluitend
varkens uit de directe regio. Een Parmaham
heeft weinig zout, is zacht, een tikje zoet
van smaak en heeft een karakteristieke
belegen smaak.
31100746 | per kilo 34,95

Smeerbare salami
Nduja is een klassiek product uit Calabrië (Zuid-Italië)
en geliefd vanwege de exquise smaak en de vele 
gebruiksmogelijkheden in de keuken. Deze ‘pittige
smeerbare salami’ is bereid volgens authentiek
recept: zeer fijn gemalen varkensvlees
en zachte vetten, verrijkt met Calabrische
chilipepertjes.
31102920 | per kilo 17,90

Salame tipo Felino Gentile
Befaamde worst uit Italië die zijn naam
dankt aan het Noord-Italiaanse plaatsje
Felino, bij Parma. De worst is gemaakt van
100% varkensvlees. Tijdens de bereiding
wordt het gelardeerd met grove blokjes
vet en verrijkt met zout en hele peperkorrels. 
31190104 | per kilo 20,25

Peter Zemmer 
Cortinie bianco
Alto Adige
8544940 | fles 75 cl 13,50

            Chardonnay, 
gewürztraminer, 
pinot grigio, sauvignon 
blanc

Harmonieus – vol en sappig – 
abrikoos en tropische vruchten 
– vanille  
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Gambero Rosso, of ook wel letterlijk vertaalt: ‘rode garnaal’, is te herkennen 
aan zijn diep oranjerood, paarse kleur met een compacte structuur. 
De garnaal wordt gevangen in de centraal gelegen wateren van de 
Middellandse Zee bij Italië. De smaak is lichtzoet met een aangename, 
rokerige nasmaak. Absolute topkwaliteit.

di Mazara

Gambero Rosso garnalen
Met kop en schaal
38302140 | doos 900 gram
18 á 20 stuks 

Gambero Rosso essence
De Gambero Rosso is verwerkt in 
deze prachtige fles tot een elixer 
op oliebasis. Fluweelzacht met 
een aanhoudende afdronk van 
zachte zeetonen. Perfect voor elke 
culinaire bereiding.
38302110 | fles 100 ml 44,95

Gambero Rosso poeder
Gevriesdroogde korrels, poeder van 
de Gambero Rosso. Culinair breed 
inzetbaar; van voorgerechten tot 
hartige patisserie. Koraalrood van 
kleur met tonen van de zee en 
citrusvruchten.
38302120 | pot 50 gram 44,95

our

we

Italian
flavours Borettane uitjes

Kleine Borettane uitjes op azijn. Lekker om te 
karamelliseren in boter en suiker, als garnituur
of fijngehakt in bijvoorbeeld een vulling of saus.
25228059 | pot 500 gram 17,55Taggiasche olijven

Zonder pit. Bijzonder zachte olijf met een milde, 
licht nootachtige smaak en een klein bittertje. 
Wellicht niet moeders mooiste,
maar wel ontzettend lekker!
25216070 | pot 500 gram 13,10

Specialiteit uit Boretto
in de regio Emilia-Romagna.

Heerlijk zacht en zoet
van smaak.
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Deze polenta is slechts in één 
minuut klaar! 

25222980 | zak 500 gram 
1,50

Polenta al Cucchiaio Castello is de eerste 
zachte kant-en-klare polenta ooit gemaakt. 
Revolutionair en traditioneel, maar ook 
praktisch. Polenta al Cucchiaio is heel 
gemakkelijk te bereiden en te serveren. 
Slechts even opwarmen om daarna aan
te kleden volgens uw stijl en creativiteit.

Polenta Fritta Castello is misschien nog 

wel lekkerder dan traditionele polenta. 

Het paneren in maïszaadolie maakt het 

goudkleurig en knapperig in de mond. 

Met andere woorden: onweerstaanbaar!

Polenta Buffet is speciaal ontworpen en gemaakt om de 

bereiding van heerlijke polentataartjes gemakkelijker te maken. 

Door de ronde vorm ideaal om te serveren als fingerfood of om 

als strakke vorm onder een gerecht te serveren. De ‘ringen’ zijn 

sterk genoeg om niet te breken tijdens het verwarmen.  

Polenta is een traditioneel gerecht uit Noord-
Italië. Polenta heeft door zijn neutrale smaak 
vele toepassingsmogelijkheden. Van zoete 
pap tot gefrituurd en in plakken gesneden.

Grigeiro 
Montalcino Nuao 273

Toscane
8509000 | fles 75 cl 73,25

Sangiovese, merlot, 
cabernet franc

Rood en zwart fruit – 
chocolade en balsamico 

– elegant – zijdezachte 
tannines

*alleen in Nederland 
verkrijgbaar

Elegant, zacht en een 

RECEPT

Caffé Musetti
Espresso fair trade
20118105 | zak 1 kilo 17,80

Dé koffiespecialiteit 
voor op het terras!

Binnenkort verkrijgbaar!

Heerlijke koffiespecialiteit met 
gecondenseerde melk, Licor 43,
volle melk en natuurlijk espresso! 
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