La Tuscia
AQUI ESTAMOS E MUITO FELIZ
ESTAR AQUI
Viterbo è una cidade medieval na encruzilhada de
muitos lugares conhecidos. Esta localizado entre Roma
e Florença entre a regiao verde da Umbria e o azul do
mar tirreno. Ao longo dos seculos, Viterbo sempre foi
um pouco escondido, para melhor guardar os seus
tesouros e o seu mantimento tambem. Cada casa de
fazenda, cada familia era un pequeno universo autosuficiente cada um com o seu vasto estoque de
presuntos e salames pendurados na dispensa
trouxemos nosso conhecimento da charcutaria ao seu
local de produtos primarios escolhidos e tradiçoes
antigas feitas de simples gestos, experiencia sensorial
e nossa capacidade de trabalhar em conjunto com o
tempo frio, e clima quente. Estamos felizes em ser aqui
pela riqueza de materias-primas em nossa disposiçao,
para aquele momento em que um cliente nos conta a
historia sobre seu avô preparando sua propria versaō
especial de capocollo, pelo nosso ar incrivelmente
limpo, nosso neblins ( sim isso também ) e nosso sol
brilhante. Tudo isso faz parte de nosso produtos. Se
voce nao acredita em nos, apenas seja pronto para
experimenta-los é mudar de ideias.

Selecionados a partir das pernas de porco mais
frescas e cuidadosamente salgados por mãos
experientes de acordo com a tradição consagrada
pelo tempo. O presunto é temperado 10/12 meses,
enquanto o desossado 6/7 meses. Tem uma
consistência gordurosa delicada, mas é saborosa e
magra.

Un presunto raro da mais alta qualidade que é
cuidadosamente selecionados das melhores
fazendas Italianas e “TUSCIA”. É temperado da
forma tradicional por mais de 12 meses. O seu sabor
é intenso e feito de caracter, inesquecivel. Apenas
para conhecedores.

Esta é uma delicatessen com um sabor picante
distinto e aroma delicado de um alho, de acordo
con nossa receita do avô Nazzareno. É salgado e
aromatizado habilmente e deixado para macerar
em tanques antes de ser temperado por até 3
meses. Isto é embrulhado em papel.

A variedade guanciale de carne suina com
sua caracteristica intensa. Sabor é a parte
do porco que chamamos costelas é listrado
com o musculo fino e qualidade gordura que
é superior à banha no rumor e barriga. Sua
consciência é mais resistente em
comparação com bacon e mais forte no
sabor. Excelente quando finalmente fatiado e
comido cru ou em cubos para preparar
moimos para massas Amatriciana,
Carbonara e Gricia pratos.

Tradição, sabor e novidade caracterizam este produto unico que
nao pode deixar de agradar aos mais exigentes. As costelas sae
redondas e levemente aromatizadas com especiarias, que
registamos como nossa marca. É delicioso no pao quente ou na
carne esculpida.

Nossa empressa é caracterizada pelas palavras territÓrio,
tradição e qualidade. Minhas irmãs e eu estamos bem
conscientes do valor dessas palabras que sao a essência o que
buscamos, ao promover nossos produtos na região de tuscia
com excelência, como nosso querido pai nos ensinou. Nos
passamos muitas horas aprendendo o know-how de h é oficio. É
para sempre impresso em nossa memoria. Admiro
especialmente, a precisão e determinação de meu pai. Quando
lendo as receitas preciosas em seus diario zelosamente
guardado. Sua visão era passar para o proxima geração e para o
mundo, a excelência em mais leitoês e qualidade do nosso oficio.
Uma honra e um dever, graças a sua orientação e inspiração.

Foi no inicio do seculo XX quando Nonno Nazzareno começou sua “comércio”
emprestando suas habilidades cono porco açougueiro para casas
particulares e em sua pequena saudade de origem. Preci perto de Perugia,
poucos quilometros da famosa Norcia papà Sesto, natural desta terra no
despertar da experiencia de seu pai começou sua profissão com grande
paixão durante a guerra com apenas vinte anos, mudou-se com a familia
para Viterbo onde em uma pequena loja de seu histórico centro ele começou
sua emocionante aventura como “Açougueiro”. Depois de muitos sacrificios,
chegaram as primeiras satisfações: a casamento e a nascimento de três
filhas que, crescendo segui em passos de seu pai. O negocio se expande para
se turnar uma realidade diferente da o pós-guerra imediato, os volumes
mudam para se tornarem industrial, mas uma regra permanece rigido e
essencial, a marca artesanal. Infelizmente papa Sesto faleceu deixando para
suas filhas um grande vazio, mas tambem a paixão pela impresa que avança,
a tradição em memoria de seu fundador inesquecial. Paixão e cuidado
herdada da experiência de duas gerações, ela se atualiza hoje combinando
amor pela tradição e respeito dos mais rigorosos regulamentos europeus. O
fábrica, abrange mais de 2000 metros quadrados, toda a produção é
realizado respeitando as condições higiênico/sanitário que prevê a norma
CE853/04, utilizando o melhores carnes frescas selecionadas e certificado. A
cultura e a história de um pessoas também são narradas por sua própria
tradições alimentares. Passeando na loja, além das maravilhas dispostas nos
balcões com arte rara, você certamente ficará espantado com a quantidade
de produtos colocados á vista, das centenas de presuntos com e sem osso,
das pás, do capocolli, do salame de todo formas e qualidades, da
multiplicidade de cozinhados, produtos típicos preparados… de porchetta…
um ambiente cheio de aromas convidativos que contém no sua

rigorosa tradição toda a qualidade da produção clássica norcina e
Viterbo.
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