S’ATRA SARDIGNA

BASISPRODUCTEN
PASTA
PASTA‐SPECIALITEITEN van HARDE TARWE

witte pasta als basis, specialità semola :
PS201
PS202

gnocchi al nero di seppia, met inktvisinkt
strozzapreti al nero di seppia, met inktvisinkt

12 x 500g
12 x 500g

PS203
PS204

freula tostata (fregola)
12 x 500g
freula (fregola)
12 x 500g
Fregola is een specialiteit uit Sardinië en een variant van de Arabische couscous. In Sardinië is het moeilijk om
een restaurant te vinden waar geen fregola wordt geserveerd, maar ook wereldwijd wordt fregola als gedroogde
pasta steeds meer bekend en gewaardeerd. Deze pastasoort is gemaakt van grove griesmeel (semola).
Traditioneel wordt de fregola gebruikt in de soep, vlees‐ of visbouillon of gekookt met vongole of bereid met
Sardijnse schapenkaas. Fregola is echter een product dat zich leent voor elk type ingrediënt, warm of koud. Het
is een goed alternatief voor rijst, maar je kunt bijvoorbeeld ook groenten toevoegen aan de koude fregola (zoals
bij de couscous). Genieten!
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ONTBIJT, LUNCH EN DINER
OLIE EN AZIJN
OLIJFOLIE EXTRA VERGINE VAN SARDINIË

Typisch aan de biologische olijfolie van S’atra Sardigna is de fruitige smaak, met een heel lichte bittere toets.
Deze olijfolie wordt bekomen door koude persing van Basane olijven, een typische olijvenvariëteit van
Sardinië.

OO140 olijfolie extra vergine

12 x 750 ml

KRUIDEN
SAFFRAAN
‘Zafferano’ is een van de absolute specialiteiten van de coop S’Atra Sardigna.

KR201 saffraan, poeder
KR202 saffraan, draadjes

25 x 3 dos.
25 x 3 dos.
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ZOETE EN ZOUTE VERSNAPERINGEN
ZOET
NOUGAT
In Italië wordt het woord Torrone gebruikt voor nougat. Dit is een lekkernij op basis van honing, suiker, opgeklopt eiwit en
geroosterde noten. Deze Torrone di Sardegna verschilt van de gewone nougat omdat er geen suiker wordt toegevoegd, en dus
enkel wordt gemaakt op basis van Sardijnse biologische honing, amandelen en opgeklopt eiwit.
Het resultaat is een verbluffende smaak en een heerlijk aroma !
Bij de kleine stukken Torrone, de Torroncini, worden naast amandelen ook hazelnoten en walnoten toegevoegd.

SAR210 nougat stick ‘torrone’
12 x 150 g
ingrediënten : honing (51%)*, amandelen (47%)*, eiwit (1,6%)*, hostiepapier (ouwel) (0,4%)*

* biologisch

SAR211 nougat gemengde smaken ‘torroncini’
12 x [10 x 15 g]
ingrediënten : honing (51‐59%)*, amandelen (47%)*/ walnoten(39%)*/ hazelnoten(39%)*, eiwit (1,6%)*, hostiepapier
(ouwel) (0,4%)*
* biologisch
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