


Em 1995 a Bottega Toscana iniciou sua atuação no desenvolvimento de negócios internacionais, com o
compromisso de ser uma importadora onde o cliente encontra produtos de qualidade para a alta
gastronomia.

É com fidelidade a esta ideia que a Bottega Toscana criou sua filosofia de trabalho. A de ter os melhores
produtos à sua disposição, com a mesma paixão com que são elaborados.

As marcas e produtos que importamos você encontra nos melhores pontos de venda no Brasil.

Além disso, a Bottega Toscana coloca toda a sua estrutura e adquiridos com seus próprios
negócios, prestando consultoria e assessoria na importação para vários outros clientes.

Nossos escritórios estão localizados em pontos estratégicos do território nacional: Porto Alegre /RS e
Itajaí/SC.

know how

Porto Alegre - RS Matriz
Av. Francisco Silveira Bitencourt, nº 1359, Pavilhão 13

Bairro: Sarandi - CEP 91150-010
Fone: (51) 3356.6400 Televendas: (51) 3356.6402
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Itajaí - SC Filial
Rod. BR 101, Km 113, nº 1825, Pavilhão A, Sala 12

Bairro: Salseiros - CEP 88311-600

Com a filial instalada em um moderno centro de armazenagem de 16 mil m² na cidade de Itajaí/SC,
próximo aos principais portos de Santa Catarina e a margem da Rodovia BR 101, a Bottega Toscana
oferece mais agilidade na distribuição dos produtos em todo o território nacional.

Esta localização estratégica garante um melhor atendimento aos seus clientes, aperfeiçoa o nível de
serviço, reduz o prazo de entrega e facilita o acesso aos principais mercados consumidores do país.

Filial

Bottega Toscana
Do Sul para o Brasil
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dicas

Massa uma nutricao saudavel e a base de carboidratos-
A massa é um alimento genuíno, saudável e equilibrado. E não é
verdade que engorda. De fato, se o valor calórico pode parecer alto
(cerca de 350 calorias por 100 gramas), o conteúdo de gorduras na
realidade é muito baixo (menos de 1%).
A massa é uma ótima fonte de amido (cerca de 70%) e uma fonte de
proteínas que não pode ser ignorada (cerca de 10%).
O conteúdo de lipídios é irrelevante, mesmo se a contribuição para a
energia é bastante alta (cerca de 350 Kcal por 100 g de massa).
Também é relevante a contribuição de vitaminas do grupo B e de sais
minerais (fósforo, potássio) que, todavia, perdem-se em grande parte
durante a cozedura.
Entretanto, nesta fase a massa enriquece-se dos sais que houver na
água (cálcio e NaCl que for acrescentado).

É preparada com trigos duros, cuja moagem pára quando se chega à
sêmola, sem eliminar o gérmen; o tratamento térmico da massa (100
°C na cozedura) é mais leve do que o do pão (cerca de 250 °C),
portanto há uma menor desnaturação de proteínas e vitaminas.

A massa tem algumas vantagens em relação ao pão, por que:

A lenda:

A origem

trigo de grão duro

Origem da Massa

Composicao das massas

Formatos

Dicas de Preparo

segundo a tradição foi Marco Polo, aos redores do ano 1295, de volta do Oriente, quem trouxe a massa para Itália. A massa
conhecida na China, pouco tinha que ver com a original de trigo duro.

da massa é uma história de pelo menos 3000 anos.
Na área do Mediterrâneo desenvolveram-se imensas searas, de cevada, aveia, centeio, porém desenvolveu-se principalmente o trigo, nas
duas variedades: trigo mole e trigo duro.
Há a primeira indicação da existência de algo similar à massa já na civilização grega, no primeiro milênio a.C.
Na Itália os primeiros vestígios históricos deste alimento foram encontrados num túmulo etrusco em Cerveteri (Lácio), tratava-se de
instrumentos para a fabricação e cozedura de massa.

Vale lembrar que a diferença fundamental de qualidade da massa seca italiana da brasileira é devido à utilização do , que
por problemas climáticos não se consegue plantar no Brasil. Este tipo de trigo somente se desenvolve em países de clima frio, enquanto em
climas mais tropicais só se consegue trigos de grão mole (tenero).

Cada um dos formatos de massa é mais ou menos indicado para ser usado com determinado tipo de molho ou recheio de acordo com seu
formato. Alguns exemplos:
· – para serem recheadas, gratinadas.
·

– alho e óleo, frutos do mar, molho de tomate.
· – molho de tomate, molhos mais finos.

Além destes existem também as que são principalmente usados para as crianças e para o preparo de caldos e sopas.

Abaixo damos algumas dicas para se preparar um bom prato de massa.
Usar bastante água durante o cozimento: aproximadamente 5 litros para cada 500g de massa.
Colocar a massa para cozinhar somente após água ferver.
Salgar a água de maneira a salgar a massa. A massa deve ser suficientemente salgada e não ser salgada pelo molho.
Atenção ao tempo de cozimento. Massa é para ser comida “ ”. A embalagem vem com uma boa indicação do tempo necessário
para cada tipo.
Usar pouco molho. O sabor do molho deve se misturar ao sabor da massa e não cobri-la.

A lenda:

A origem

trigo de grão duro

Jumbo
Penne rigate, spirali, ruote, farfalle, sconcigli, cavatappi – para molhos espessos, com pedaços.

·         Formatti lunghi (spaghetti, flat tagliatelle)
Pappardelle Nidi

Animaletti

al dente

GORDURAS, DOCES

FRUTASHORTALIÇAS

LEITE, IOGURTE, QUEIJO

PÃO, MASSA,
ARROZ, POLENTA,
CEREAIS E
BATATAS

CARNES, FRANGO, PEIXES,
LEGUMES, OVOS, NOZES
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´
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O Azeite Virgem

Azeite Extra Virgem:

Azeite Virgem:

Azeite de Oliva:

Azeite de Sansa de Oliva:

é o produto obtido por prensagem das
azeitonas, e dependendo da acidez e da análise sensorial feita
por degustadores especialistas pode ser classificado como:

Acidez máxima de 0,8%
Análise sensorial: média de superior a zero e média
dos defeitos igual a zero.

Acidez máxima de 2,0%
Análise sensorial: média de superior a zero e média
dos defeitos igual ou inferior a 2,5

Acidez máxima de 1,0%
É obtido adicionando-se ao Azeite de Oliva Refinado uma
quantidade de Azeite Virgem ou Extra Virgem.

Acidez máxima de 1,0%
É obtido adicionando-se Azeite de Sansa Refinado uma
quantidade de Azeite Virgem ou Extra Virgem.

fruttato*

fruttato*

Porque diferentes precos de azeite?  Do que dependem?

O que e a acidez de um azeite?

O azeite de oliva faz bem?

Como reconhecer um bom azeite?

Existem vários fatores que influenciam o preço do azeite, incluindo, naturalmente, a origem das azeitonas. Um preço muito baixo (a menos
que seja uma promoção do produto) é sinônimo de baixa qualidade, portanto, um azeite de origem espanhola, devido às condições
climáticas e de métodos de cultivo adotado (ligada às extensões muito grandes) são geralmente de menor qualidade do que os azeites
italianos ou gregos, embora, a origem das azeitonas por si só não garanta a boa qualidade do azeite.

A acidez indica o percentual de ácidos graxos livres, expressa em ácido oléico, porque é o ácido mais representativo da maioria dos azeites
(incluindo o azeite de oliva); não é detectável no sabor do azeite, mas apenas através de análises de laboratório. É intimamente ligada ao
estado de conservação e degradação das azeitonas, geralmente, quanto menor o valor da acidez, melhor a qualidade do azeite, embora
não seja regra, que um azeite com baixa acidez tenha também um bom sabor. Por isso é necessário uma correta avaliação por degustadores
especialistas, capazes de efetuar um exame sensorial (gustativo e olfativo) aprofundado do produto, para perceber as qualidades e defeitos
dos azeites.

Claro! É recomendado pelos nutricionistas pela alta presença de gordura monoinsaturada e a baixa presença de gorduras saturadas e
poliinsaturadas e por seu conteúdo de polifenóis. Além disso, é o condimento principal da dieta, que é reconhecida em todos os países do
mundo, como o melhor modelo de dieta: a dieta mediterrânea.

Olfato, sabor e cor são elementos sensoriais a partir do qual podemos julgar a qualidade de um azeite, outro elemento que podemos
considerar é o nível de acidez do azeite. Conforme já falamos não se percebe na degustação, mas apenas por análise de laboratório. No que
diz respeito ao sabor, certas características são subjetivas, na verdade, um bom azeite, é o que dá uma sensação de "arranhão" na garganta
(sensação de intenso) pode ser interpretado por não-especialistas como um excesso de acidez, por isso que é importante conhecer
os termos usados por profissionais.

: sabor que lembra o odor e o sabor do fruto saudável, fresco e colhido no ponto de maturação ideal.

fruttato*

*Fruttato

,
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Propaganda alta gastronomia

Aceto Balsamico di Modena IGP

Crema di Balsamico

Tomate Pelado

Passata de Tomate

Azeitona

Aspargo

O Aceto Balsamico di Modena é um produto que tem longínquas origens históricas, a ponto de levar alguns amadores e apaixonados da
tradição Modenese a afirmar que "existe desde sempre". As histórias populares realmente narram que no período Medieval, nas casas das
famílias nobres locais, fosse habitual oferecer como dote para a filha prometida em casamento uma "Bateria de Aceto Balsamico", à qual
eram atribuídas propriedades misteriosas e benéficas (as baterias são séries de barris de diferentes dimensões e variedades de madeira,
indispensáveis à finalidade de envelhecimento do aceto balsamico).
O Aceto Balsamico di Modena IGP representa um dos produtos típicos e mais apreciados da antiga tradição culinária de Modena - Itália. É
obtido da mistura proporcional de vinagre de vinho e mosto de uva, da qual é produzido um composto que é posteriormente estocado em
barris, e que conferem ao produto o seu aroma e perfume típicos.

O Crema di Balsamico, em suas diversas variedades, é uma novidade do setor. Nascido das melhores e mais selecionadas misturas de mosto
de uva e de Aceto Balsamico di Modena, as Crema di Balsamico adicionam um véu agridoce que se combina perfeitamente a todos os
pratos, exaltando seu sabor e a qualidade.

É feito com tomates frescos, sãos e maduros, bem lavados e classificados.
O tomate é colhido a mão, logo que amadurece cozido e descascado, para manter seu sabor e aroma característicos.
A fim de garantir ao consumidor final um produto seguro e com alto valor nutritivo, a colheita dos frutos deve ser feita apenas com a
maturação plena, ou seja, quando a baga torna-se de cor vermelho intenso e brilhante. A produção deve iniciar imediatamente após a
colheita, a fim de melhor controlar todas as etapas do processo.
Os tomates frescos chegam à unidade de processamento e são lavados, na etapa de lavagem é realizada uma primeira classificação,
mecânica-eletrônica para descartar todas as folhas, pedras, tomates verdes, negros, etc., em seguida é realizada uma segunda triagem
manual para descartar tudo o que a máquina não pode selecionar.
Neste ponto, os tomates saudáveis, maduros e de boa textura são descascados e cozidos, estando prontos para serem armazenados.

A partir do tomate pelado selecionado, é produzido um molho de tomate de cor vermelho brilhante, com boa consistência e livre de peles e
sementes.

Em todo o mundo, as azeitonas de mesa estão ganhando popularidade a cada dia. Azeitonas tornaram-se um aperitivo comum e um
acompanhamento habitual das principais refeições.
Define-se azeitona de mesa, como o fruto sadio de variedades específicas de oliveiras cultivadas ( , colhido
no estado de maturação adequado, e cujo processamento fornece um produto comestível. Na preparação das azeitonas de mesa devem ser
utilizados frutos inteiros, não excessivamente fibrosos, sãos, limpos e bem conformados relativamente à variedade, de maturação
apropriada, isentos de ataques de insetos e outros defeitos.
A produção de azeitonas de mesa é uma tradição de longa data nos países da bacia do mediterrâneo e, mais recentemente, nos Estados
Unidos e Argentina.
O calibre indica o número de frutos contidos num quilograma.

O aspargo é cultivado nas trevas, privado de luz. A planta é coberta por terra enquanto cresce para mantê-la no escuro. Dessa forma, a
planta não consegue produzir a clorofila, sendo assim as hastes não obtém a cor verde, permanecendo brancas. Esse processo é chamado
de estiolamento.
Que efeito esse processo de produção tem em seu sabor?
Os aspargos brancos são ligeiramente amargos, mas macios e suculentos e mais delicados que os aspargos verdes.

Olea europea sativa, Hoffm, Link)
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Classica

De massas no mercado se encontra de tudo que é tipo. Características diversas, infinidade de marcas. Mas, o que faz a diferença
entre um produto e outro?
Antes de tudo, a qualidade do trigo duro. Deve ser impecável.
Depois, quanto mais a sêmola é rica em glúten (proteína do trigo duro que não se dissolve em água) melhor fica a massa, já que é o
glúten que a mantém ao cozinhar.
A linha da Pasta Zara sempre tem o teor de glúten ideal para trazer à mesa um prato de massa italiana al dente e
saborosa.
Porque por trás deste produto tem a mão de quem produz massa por mais de um século.

La ClassicaLa

O tradicional formato do Spaghetti nascido no sul da Itália, e nas cidades onde
inicialmente se concentraram os pastifícios: Napoli, Genova e toda a região da Liguria.

Os Spaghetti podem ser servidos com molho quente ou frio a base de tomates frescos ou
tomate pelado, com legumes e ervas. São excelentes servidos com molhos picantes, como
alho e óleo e pimenta. Combina perfeitamente com frutos do mar ou com molhos
preparados com leite, queijos leves ou mascarpone ou com adição de especiarias como
açafrão ou curry.

Os Penne Rigate, da família das massas curtas cortadas obliquamente e com listras são
originários da Campania.
Os Penne Rigate são perfeitos para preparação de massas ao forno. Perfeito com molhos
a base de carne de porco ou carne bovina. Ótimo também combinado com legumes como
pimentão, abobrinha e alcachofras.

La Classica

Spaghetti 003

Penne Rigate 049

COD PESO EMB UN/CX EAN CX/PALLET

43 500g PC 20 8004350130037 100

COD PESO EMB UN/CX EAN CX/PALLET

46 500g PC 20 8004350130495 49

10 www.bottegatoscana.com.br
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Spirali 057

Ruote 058

COD PESO EMB UN/CX EAN CX/PALLET

47 500g PC 20 8004350130570 42

COD PESO EMB UN/CX EAN CX/PALLET

48 500g PC 20 8004350130587 36

Os Spirali, da família de massas curtas de corte reto e formato espiral, são originários da
região da Campania.

São especialmente deliciosos na preparação do Ragù alla napoletana ou com molhos a
base de carne ou de ricota. Ótimos também servidos com legumes, ou com molho de
tomate adicionados de pimentão, berinjela, azeitonas e alcaparras.

As Ruote, da família das massas de fantasia, são de origem incerta e tem a forma de
roda. Podem ser apreciadas com molho de tomate, com ou sem carne. Também são
perfeitos para sopas e ensopados.

11
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La Speciale
Mesmas características da linha La Classica, mas em tamanhos especiais e... cores surpreendentes.
Eles variam da tradicional gravata Farfalle, passa pelo ninho Pappardelle e pelo Flat Tagliatelle, para chegar a “tricolore”,
dedicado a nossa bela Itália, Penne Tricolore, em três cores da bandeira italiana.

Flat Tagliatelle 013

Farfalle 031

COD PESO EMB UN/CX EAN CX/PALLET

44 500g PC 15 8004350000408 100

COD PESO EMB UN/CX EAN CX/PALLET

45 500g PC 20 8004350130310 42

Os Flat Tagliatelle, da família das massas longas e chatas vem da região da Itália
setentrional, em particular da região de Reggio Emilia. É um formato versátil o
suficiente para ser apreciado de várias maneiras e com diversos condimentos: perfeita
para molhos a base de peixes e moluscos, de manteiga, molhos brancos feitos com queijos
suaves e creme de leite com curry e açafrão.

Originário das regiões da Lombardia e Reggio Emilia, os Farfalle levam o nome do seu
formato “borboleta”.
Os molhos recomendados são os delicados: molhos a base de manteiga, com ervilhas e
presunto; molhos brancos com salmão e cream cheese e molhos a base de queijos suaves.

12 www.bottegatoscana.com.br
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Pappardelle 105

Penne Rigate Tricolore 493

COD PESO EMB UN/CX EAN CX/PALLET

49 500g PC 20 8004350000392 49

Os Penne Rigate tricolore, criados para dar mais fantasia as suas receitas, com o sabor
de ingredientes selecionados: tomate e espinafre.
Os Penne Rigate tricolore são perfeitos para preparação de massas ao forno. Ideal com
molhos a base de carne de porco ou carne bovina. Ótimo também combinado com
legumes como pimentão, abobrinha e alcachofras.

Os Pappardelle, originários das regiões da Itália Central e Meridional, fazem parte da
família de massas longas em ninho.
São excelentes, especialmente nas preparações a base de molho de carne selvagem e de
caça. São também recomendados em receitas com molho de tomate e de queijo, e com
molhos cremosos que se distribuem bem sobre toda a superfície da massa.

COD PESO EMB UN/CX EAN CX/PALLET

50 500g PC 10 8004350131058 48
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La Trafilata in bronzo

Le Fantasie

Animaletti 017

A operação de extrusão “trafilatura”, onde a massa passa através de uma cavidade com a forma definida e facas de corte cortam a
massa no comprimento desejado, determinando o formato da massa.
A extrusora pode ser de teflon ou de bronze. Para a grande maioria das massas no mercado é usada a de teflon. A de bronze garante
um produto mais tradicional “como era feito antigamente na Itália”, quando existiam somente extrusoras de bronze.
De fato, a massa “trafilata al bronzo” apresenta uma superfície rugosa e áspera que retém melhor o molho, tornando-a mais
saborosa.
Para o deleite dos gourmets...

Cavatappi 861
COD PESO EMB UN/CX EAN CX/PALLET

53 500g PC 10 8004350739612 63

COD PESO EMB UN/CX EAN CX/PALLET

51 500g PC 20 8004350001054 48

14 www.bottegatoscana.com.br

Muitas vezes pode ser difícil, até estressante, convencer as crianças a comerem massa.
Mas, como sabemos o quanto faz bem e são necessários os carboidratos para as crianças, tentamos atrair a sua atenção.
Fazendo uma massa mais atraente, mais curiosa e mais fantasiosa com figuras de animais.
Então, agora, quando você perguntar ao seu filho o que ele quer comer, a resposta é óbvia: massa!
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La Maxi trafilata in bronzo

Le Magie

Às vezes, a massa torna-se uma obra de arte. É o caso dos formatos grandes da Pasta Zara.
Tamanho duplicado, um espetáculo principalmente visual.
A sua receita terá assim uma apresentação exclusiva. Um efeito visual. E depois, devemos dizer que os formatos grandes seguram
melhor o molho. E, se ainda é “trafilata al bronzo”, como neste caso, então o resultado será surpreendente. Assim, vantagem dupla.
Uma bela apresentação e você põem à mesa um prato de massa de qualidade impecável. Que maravilha!

Uma massa gigante...
A Itália, na verdade, é cheia de magia... acima de tudo ligada aos sabores da cozinha tradicional.
Tanto que Pasta Zara criou uma coleção inspirada no passado, onde a massa era feita à mão e os formatos eram grandes, autênticas
esculturas culinárias.

Sconcigli 874

Jumbo 880

COD PESO EMB UN/CX EAN CX/PALLET

52 500g PC 08 8004350001009 56

COD PESO EMB UN/CX EAN CX/PALLET

54 500g PC 12 8004350138804 24
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O Azeite Extra Virgem é obtido a partir de azeitonas por meio de prensagem
mecânica. É o único óleo vegetal obtido apenas da espremedura do fruto
(azeitona) e que pode ser consumido assim, como vem da natureza. Todos os
outros óleos vegetais devem ser refinados para remover os defeitos e substâncias
nocivas para tornarem-se comestíveis.
É um azeite de corpo delicado, sabor suave e sem notas fortes, ligeiramente
frutado, constante nas suas características organolépticas, que acompanha bem
todas as mesas.

Ingredientes: 100% azeite de oliva extra virgem
Acidez máxima: 0,5%

É um azeite não filtrado, contendo por isso mais de 30% de substâncias
antioxidantes comparativamente ao azeite filtrado.
Os antioxidantes ajudam a retardar o processo de envelhecimento de nossas
células, lutando contra os radicais livres.
Preserva a naturalidade do suco das azeitonas recém espremidas. Rico em
polifenóis que têm um poderoso efeito antioxidante em nosso organismo.

Ingredientes: 100% azeite de oliva extra virgem
Acidez máxima: 0,5%

Devido à sua estrutura densa e forte é recomendado para o tempero em cru de
saladas e bruschetta, em todos os tipos de vegetais, pratos frios e todos os pratos
que você quer dar um sabor bem definido.

Extra Vergine

Il Grezzo

COD CONT EMB UN/CX EAN CX/PALLET

55 250ml GF 12 8007270009667 147

57 500ml GF 12 8007270000039 84

58 2L PET 06 8007270110189 55

COD CONT EMB UN/CX EAN CX/PALLET

56 500ml GF 12 8007270129600 75

Azeite de Oliva Extra Virgem

Azeite de Oliva Extra Virgem não filtrado

18 www.bottegatoscana.com.br
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É um azeite proveniente 100% de azeitonas italianas. obtido da prensagem das
azeitonas colhidas no estado ideal de maturação, rico em antioxidantes
naturais (polifenóis) que destacam suas notáveis qualidades organolépticas.
Aromático e intenso.

Ingredientes: 100% azeite de oliva extra virgem
Acidez máxima: 0,4%

Fruttato

Olisana
contribuição saudável

Olisana Omega 3-6 5 óleos vegetais,

é o fruto de um trabalho intenso de procura, para concentrar em um
alimento uma com mais componentes, que juntos
fornecem ao organismo compostos de nutrientes e de proteção.

é uma mistura de rica em vitaminas, e fonte
natural de Omega3, Omega 6 e esteróides vegetais

O Omega 3 (acido linoléico) escassamente presente em outros óleos alimentares,
no Olisana alcança um conteúdo de 5%, e sua relação com Omega 6, está para
1:7, proporção ideal para o corpo.

Ingredientes: óleo de semente de uva, óleo de canola, óleo de gérmen de arroz,
óleo de semente de milho e óleo de gergelim.
Acidez máxima: 0,2%

Olisana
contribuição saudável

Olisana Omega 3-6 5 óleos vegetais,

Olisana active line

COD PESO EMB UN/CX EAN CX/PALLET

28 500ml GF 12 8007270007212 85

COD CONT EMB UN/CX EAN CX/PALLET

24 500ml GF 12 8007270301099 84

Azeite de Oliva Extra Virgem 100% Italiano

Fonte natural de Omega 3-6
TUTTOFOOD produto inovador 2009

®
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O Azeite Extra Virgem e o Vinagre Balsâmico se unem em uma combinação
perfeita para o tempero de qualquer prato: da salada a legumes cozidos; de
grelhados a carne assada, dando um aroma delicioso e realçando o sabor.

Ingredientes: azeite de oliva extra virgem e vinagre balsâmico.
Acidez máxima: 0,8%

O sabor dos frutos e dos arbustos de bosque se casa harmoniosamente com o sabor
encorpado do azeite extra virgem criando um condimento perfeito para
bruschette, refogados e carne assada.

Ingredientes: azeite de oliva extra virgem (97%), zimbro (1,5%) e alecrim (1,5%).
Acidez máxima: 0,8%

Gli Aromatizzati

Gli Aromatizzati

COD CONT EMB UN/CX EAN CX/PALLET

29 250ml GF 06 8007270009032 240

COD CONT EMB UN/CX EAN CX/PALLET

59 250ml GF 06 8007270200217 240

Azeite Extra Virgem e Vinagre Balsâmico

Azeite Extra Virgem com Zimbro e Alecrim
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É um blend, de azeite de sansa (azeite resultante das últimas prensagens da
azeitona obtido com modernas tecnologias) e uma pequena quantidade de azeite
extra virgem de oliva.
É particularmente usado para fins culinários na indústria alimentar (pizza,
biscoito, etc.) devido a sua boa relação qualidade - preço. E também utilizado
como condimento para aqueles que preferem uma cozinha mais leve.

Ingredientes: azeite de sansa de oliva.
Acidez máxima: 1%

Composto de 25% de Azeite Extra Virgem e 75% de Óleo de Girassol. É um
azeite leve e frutado, condimento ideal para alimentos delicados, para cozinhar,
fritar e prepara molhos e legumes.

Acidez máxima: 0,5%

Sansa

Olivero blended italian

COD PESO EMB UN/CX EAN CX/PALLET

26 2L PET 06 8007270110776 55

COD CONT EMB UN/CX EAN CX/PALLET

27 3L LT 04 8007270007953 65
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Entre os Extra Virgem é o mais versátil. De aparência clara e densa, cor do
verde claro ao amarelo ouro. Tem odor levemente frutado, com ligeiras nuances
de frutas frescas. De gosto equilibrado e harmonioso.
É, portanto, recomendado para todos os pratos: risotos, massas e sopas, pratos
frios, carne vermelha e carne branca em todas as suas preparações, todos os tipos
de vegetais e molhos.

Ingredientes: 100% azeite de oliva extra virgem
Acidez máxima: 0,5%

Azeite de Oliva de categoria superior obtido diretamente das oliveiras e unicamente
por procedimento mecânico. É um azeite não filtrado, contendo por isso mais de 30%
de substâncias antioxidantes (polifenol e tocofenol) comparativamente ao azeite
filtrado. Os antioxidantes ajudam a retardar o processo de envelhecimento das nossas
células, lutando contra os radicais livres.
Devido à sua estrutura densa e forte é recomendado para o tempero em cru de saladas e
bruschetta, em todos os tipos de vegetais, pratos frios e todos os pratos que você quer
dar um sabor bem definido.

Ingredientes: 100% azeite de oliva extra virgem
Acidez máxima: 0,5%

Azeite de Oliva
Extra Virgem nao filtrado

COD CONT EMB UN/CX EAN CX/PALLET

09 500ml GF 12 8007270100074 75

~
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Qualidade a um preço justo

COD CONT EMB UN/CX EAN CX/PALLET

04 250ml GF 12 8007270008547 168

03 500ml GF 12 8007270110745 85

05 2L PET 06 8007270011356 55

Azeite Extra Virgem



De aparência límpida e fluída, cor verde com reflexos amarelados e odor levemente
frutado e herbáceo. De sabor delicado, equilibrado e harmonioso.
Para todos aqueles amantes da cozinha selecionada, com uma chamada à salubridade
e a pureza de como a natureza produz seus frutos. Segurado e certificado pelos órgãos
de fiscalização da agricultura biológica e rigorosamente selecionados pelo controle de
qualidade da empresa.

Ingredientes: 100% azeite de oliva extra virgem
Acidez máxima: 0,5%

É um blend, de azeite de sansa (azeite resultante das últimas prensagens da
azeitona obtido com modernas tecnologias) e uma pequena quantidade de azeite
extra virgem de oliva.
É particularmente usado para fins culinários na indústria alimentar (pizza,
biscoito, etc.) devido a sua boa relação qualidade - preço. E também utilizado
como condimento para aqueles que preferem uma cozinha mais leve.

Ingredientes: azeite de sansa de oliva.
Acidez máxima: 1%

Azeite de Sansa de Oliva

COD CONT EMB UN/CX EAN CX/PALLET

08 500ml GF 12 8007270110899 72

COD CONT EMB UN/CX EAN CX/PALLET

10 500ml GF 12 8007270012186 85

Azeite de Oliva
Extra Virgem Organico^
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Em todo o Mundo, o segredo do seu sucesso é devido principalmente a sua mais
marcante característica, que o faz um produto único em seu gênero: a
capacidade de poder ser combinado a qualquer tipo de prato e cozinha.
Seu sabor é uma mistura de perfumes intensos, do típico aroma agridoce, unido a
um sabor harmônico e equilibrado, permite de fato a combinação com qualquer
gênero de prato: entradas, pratos de carne e peixe, fruta, verdura e até mesmo
sobremesa.

É obtido da mistura proporcional de vinagre de vinho e mosto de uva.
Acidez: 6%

Nascido das melhores e mais selecionadas misturas de mosto de uva e de Aceto
Balsamico di Modena. Aconselha-se utilizar a Crema di Balsamico sobre carnes
vermelhas e brancas, e prová-lo também sobre peixe. A mágica exaltação do
sabor se torna única sobre sobremesas e sorvetes. As Crema di Balsamico
representam também um ótimo condimento para a decoração, graças a suas cores
vivazes e cintilantes, que darão um aspecto precioso às melhores receitas
culinárias.

Apresentado em três sabores: tradicional, com cacau e com sabor de frutas
vermelhas (mirtilo, amora e framboesa).

Aceto Balsamico di Modena IGP

Crema di Balsamico

COD CONT EMB UN/CX EAN CX/PALLET

07 250ml GF 12 8014347000076 196

06 500ml GF 12 8014347007112 108

COD CONT EMB UN/CX EAN CX/PALLET

11 250ml PET 06 8014347007143 240

12 250ml PET 06 8014347007136 240

13 250ml PET 12 8014347007129 85
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Tomate de alta qualidade, vindo das terras férteis das regiões da Puglia
e Campania na Itália. Colhido à mão, na maturação ideal, cozido e
descascado, para manter seu sabor e aroma característicos.
Os tomates Il Casale são ideais para todos os pratos. No entanto, devido
as suas características típicas, recomendamos usá-lo na preparação de
molhos para massas, pizzas ou carnes de acordo com as receitas da
cozinha mediterrânea.

Os tomates pelados são versáteis e práticos, substituem com vantagens
os tomates frescos. Estão prontos para uso, basta abrir a lata e como já é
pré-cozido, em minutos se faz com ele deliciosos molhos com o sabor de
tomate fresco. O tomate pelado Il Casale leva somente tomates inteiros e
suco de tomate natural.

Tomate Pelado

Os tomates utilizados são selecionados, vermelhos e maduros. A passata tem
uma cor vermelho vivo, com boa consistência e livre de sementes e peles.
A passata (molho de tomate) é ideal para todos os tipos de pratos especialmente
os da cozinha mediterrânea.

Passata de Tomate

COD PESO EMB UN/CX EAN CX/PALLET

42 680g VD 12 7898947089232 72
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COD PESO

LIQ/DREN

EMB. UN/CX EAN CX/PALLET

40 400g/240g LT 24 7898947089010 84

41 2550g/1530g LT 06 7898947089034 55

40
Easy Open

41



Nossos aspargos brancos são embalados frescos e tem um alto conteúdo de fibras
vegetais e poucas calorias. Tem um sabor delicado, são macios, suculentos e
ligeiramente amargos.

Aspargo

COD PESO

LIQ/DREN

EMB UN/CX EAN CX/PALLET

39 330g/205g VD 12 7898947089256 132
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AraucoEsta linha oferece as azeitonas do tipo . É a principal variedade de
azeitona argentina. Origina-se da aldeia Arauco - La Rioja e sua cultura são
exclusivas na Argentina.
Seu cultivo ocorre em outubro e em fevereiro é feita a colheita de seus frutos
verdes, grandes (8g), carnudos e ovais. Por seu paladar saboroso é ideal como
aperitivo, e consagrado como acompanhamento dos mais diversos tipos de prato.

Arauco

Manzanilla.Esta linha oferece as azeitonas do tipo É a variedade apreciada e
conhecida mundialmente. A Espanha é o maior produtor, embora a Argentina
esteja se desenvolvendo fortemente com o crescimento das exportações.
Devido ao seu pequeno caroço é perfeita para descaroçar. Seu fruto é redondo e
carnudo, de carne macia e um sabor típico. Perfeita para aperitivos e para
utilizar em pratos mais elaborados.

Manzanilla.

Azeitonas verdes com Caroco

Azeitonas verdes sem Caroco

,

,

30 www.bottegatoscana.com.br

COD
PESO

LIQ/DREN
CALIBRE UN/CX EAN EMB

CX/

PALLET

32 330g/200g 281/320 12 7898947089119 VD 132

31 800g/500g 201/260 12 7898947089133 VD 70

30 3Kg/2,5Kg 281/320 01 7898947089058 BD 120

COD
PESO

LIQ/DREN
CALIBRE UN/CX EAN EMB

CX/

PALLET

34 330g/155g 201/280 12 7898947089218 VD 132

33 3Kg/2Kg 201/280 01 7898947089065 BD 120

3334

303132



Azeitonas do tipo cuidadosamente processadas e recheadas com
pimentão. Esta linha é perfeita como antepasto ou para enriquecer e realçar o
sabor de pratos mais elaborados.

Manzanilla

ManzanillaAzeitonas do tipo cuidadosamente processadas e fatiadas. Esta
linha oferece aos consumidores maior praticidade na preparação dos mais
diversos tipos de pratos.

Manzanilla

Azeitonas verdes Recheadas

Azeitonas verdes Fatiadas

31

COD
PESO

LIQ/DREN
CALIBRE UN/CX EAN EMB

CX/

PALLET

38 330g/160g 201/260 12 7898947089195 VD 132

37 3Kg/2Kg 201/280 01 7898947089089 BD 120

COD
PESO

LIQ/DREN
CALIBRE UN/CX EAN EMB

CX/

PALLET

36 330g/195g 201/260 12 7898947089171 VD 132

35 3Kg/2,5Kg 201/280 01 7898947089072 BD 120

3738

3536



Porto Alegre - RS Matriz
Av. Francisco Silveira Bitencourt, nº 1359, Pavilhão 13

Bairro: Sarandi - CEP 91150-010

Itajaí - SC Filial
Rod. BR 101, Km 113, nº 1825, Pavilhão A, Sala 12

Bairro: Salseiros - CEP 88311-600
www.bottegatoscana.com.br

Fone:(51) 3356.6400 / Televendas: (51) 3356.6402
Fax: (51) 3356.6401

Do mundo para sua mesaO sabor da qualidadeTradição e Inovação
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