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A Nossa Origem 

O início dos negócios da família remonta a 1947, quando o avô Nazzareno 

Cossio trabalhava como açougueiro nas casas de sua aldeia natal, Preci, não 

muito longe de Norcia, que é o coração da produção de salame na Itália 

Central. Durante a Segunda Guerra Mundial meu pai Sesto mudou-se para a 

região etrscana chamada Tuscia (Tusha) e abriu um pequeno açougue no 

centro da cidade de Viterbo. Ele era conhecido como 'Sor Sesto' e assim 

começou seu ofício em trabalhar presuntos. Foi um homem com visão e 

desenvolveu os recursos naturais do território, aprimorando o sabor e as 

variedades de fabricação da carne suína. Seu pai antes dele, Nazzareno, lhe 

transmitiu paixão, experiência e conhecimento, na descoberta de novos 

sabores e fragrâncias.  
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Estes são os anos em que Sor Sesto começa a escrever suas receitas em 

seu diário. Um diário onde cada página é perfumada com o aroma das 

ervas locais, e uma inspiração intemporal, contanos as suas três filhas 

que hoje gerem os negócios da família. Hoje, a fábrica de presunto 

Coccia Sesto é uma empresa de terceira geração que atende aos 

desafios do mercado moderno, mas respeitando as raízes e tradições 

de sua fabricação de presunto há mais de 70 anos. A fabricação é feita 

principalmente à mão e os equipamentos necessários são modernos. 

Nossa fábrica está situada nos arredores da cidade de Viterbo. 

Respeitamos as rígidas normas de higiene e segurança alimentar 

estabelecidas pela União Europeia (CE 853/04). Desde 2014, obtivemos 

importantes autorizações de exportação. 
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A nossa fábrica caracteriza-se pelas palavras 

Território, Tradição e Qualidade. Minhas irmãs 

e eu sabemos bem o valor dessas palavras que 

são a essência do que buscamos, promovendo 

nossos produtos na região de Tuscia com 

excelência, como nosso querido pai nos 

ensinou. Passamos muitas horas aprendendo o 

knowhow de seu ofício. Fica para sempre 

gravado em nossa memória. Admiro 

especialmente a precisão e a determinação de 

meu pai ao ler as preciosas receitas em seu 

diário zelosamente guardado. Sua visão era 

passar para a próxima geração e para o mundo, 

a excelência em sabor e qualidade de nosso 

ofício: uma honra e um dever, graças à sua 

orientação e inspiração. 
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OS PRESUNTOS 
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O processo de salga 

 A salga desempenha o papel mais importante no processamento do 

presunto. Os açougueiros experientes amassam o sal à mão na carne para 

garantir a absorção total em cada mão. 
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Cura 

 Os presuntos são guardados em grandes armazéns a uma temperatura 

constante de acordo com as antigas tradições familiares. Esta é a parte 

mais lenta do procedimento, pois os presuntos são frequentemente 

movidos e verificados, necessitando de ar fresco. A melhor hora é ao 

amanhecer com o orvalho da manhã. Experiência e mãos habilidosas 

decidem quando um presunto está pronto. 

Revestimento  

Nesta fase, uma camada de banha gordurosa misturada com farinha de arroz 

e especiarias é aplicada à carne, seguindo uma receita antiga. Isso garante a 

quantidade certa de umidade que mantém o presunto macio durante a cura. 
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Um presunto raro da mais alta qualidade, cuidadosamente 

selecionado das melhores fazendas italianas e "Tuscia". É 

temperado da forma tradicional por mais de 12-36 meses. 

Seus sabores são intensos e cheios de caráter, inesquecíveis. 

Apenas para conhecedores. 
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Até os anos 80, as pernas de presunto vinham com osso. Sor Sesto 

foi um dos primeiros a desenvolver uma técnica para retirar o osso. 

Foi assim que o Coccio Cut foi inventado e se tornou nossa marca 

registrada. O presunto desossado, assim, adquire seu sabor e forma 

distintos. No Gran Riserva Special, o presunto é curado de 8 a 10 

meses. 
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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. 
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NORCINA TRADIÇÃO E INOVAÇÃO 
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  Fiocco (fita) e 

Fiochetto (pequena 

fita) são as melhores 

partes do presunto. 

Somente estoque das 

fazendas Tuscia. A 

receita é o nosso 

segredo. O tempero 

leva de 8 a 12 meses 

para o Fiocco e de 4 a 

6 meses para o 

Fiocchetto. Salgados 

e doces, combinam 

bem com pão de 

pizza 'tigelle' e pizza 

frita. 
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  A pá de presunto 'Old Tradition' nasce 

da escolha criteriosa das melhores 

carnes. Sabor intenso e sabor 

acentuado são as suas principais 

características, melhor conseguidas 

quando combinadas com pão e mel ou 

compota de figo. 
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Para a paleta de pernil desossada seguimos a antiga receita de 

Sor Sesto para esta joia da nossa produção, seleccionada a 

tempo para ser apreciada pelos apreciadores. Está disponível 

em embalagem a vácuo. 
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Esta carne requintada é muito magra e salgada, habilmente 

aromatizada e deixada para macerar em tanques antes de ser 

temperada por até 2 meses. É levemente aromatizado com alho, 

pimenta e zimbro. 
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Uma charcutaria com um sabor picante distinto e aroma delicado de 

alho, segundo a receita do nosso avô Nazzareno. É salgado e 

habilmente aromatizado antes de ser temperado por até 3 meses. 

Está embrulhado em papel. 
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Tradição, sabor e 

novidade 

caracterizam este 

produto único que 

não pode deixar de 

agradar aos mais 

exigentes. As 

costeletas são 

redondas e 

levemente 

aromatizadas com 

especiarias, que 

registramos como 

nossa marca 

registrada. Fica 

delicioso no pão 

quente ou na carne 

esculpida. 
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A variedade guanciale 

de carne de porco com 

seu sabor característico  

intenso é a parte do 

porco que chamamos 

de costeletas. É listrado 

com  

o rumor e a barriga. 

Sua consistência é mais 

dura em comparação 

com  

o bacon e mais forte no 

sabor. Excelente 

quando fatiado 

finamente e  

consumido cru ou em 

cubos para preparar 

molhos típicos para 

pratos  

de massas Amatriciana, 

Carbonara e Gricia. 
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Sor Sesto gostava 

de esculpir a 

melhor parte do  

bacon, temperos 

em brasas. Origina-

se de um antigo  

ritual típico de ceia 

familiar. É 

condimentado e  

levemente 

defumado e o 

tempero leva cerca 

de 3  

meses. 



21 

  

DELI TIGHT BACON 

 

 

 Bacon temperado muito magro 

esculpido na costela. Aromatize 

com sal, alho e pimenta. 
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SALAME 
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SALAME CORALLINA 

Um salame típico da 

Páscoa feito das partes 

magras do ombro e da  

perna. As manchas 

gordurosas são banha 

não superior a 20%. 

Cerca de  

90cm. Longo, em forma 

de salsicha e amarrado 

à mão. 



24 

  

Salame Granatina 

 Carne de porco e banha. Seu nome refere-se à forma de uma granada  

de mão que é obtida por uma rede apertada e amarrada à mão. quando  

fatiado, parece uma flor aberta 
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salame caseiro - 

salame Viterbo 

• o nosso segredo é 

que todos os nossos 

salames são 

produzidos  

semanalmente com 

carne fresca local 

seleccionada e 

certificada. 

• Eles são então 

temperados por 

aproximadamente 2 

meses para  

destacar os aromas e 

sabores. 

• Estes salames estão 

estritamente ligados à 

nossa tradição 
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o suave Viterbo 

• Este salame chamado "morbido (soft) viterbese" 

é uma receita especial  

do vovô Nazzareno transmitida desde os tempos 

antigos. É feito com  

as melhores carnes de porco picadas italianas. 

• A sua textura é suave e deliciosa, perfeita para 

espalhar no pão torrado  

e quentinho. 
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Salame etrusco 

• A "salamela etrusca", 

envolta em rede de 

tripa, é promotora dos 

nossos  

sabores típicos de 

tuscia. A moagem média 

e o tempero certo 

colocamno todos os dias 

na mesa de todos. Está 

disponível em versão 

picante  

também 
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Salame aromatizado 

 ➢ Salame com trufa negra 

 ➢ Salame com cebola  

➢ Salame com queijo percorino falisco  

➢ Salame com mel de tuscia 

 ➢ Salame com açafrão  

➢ Salame com cerveja stout de chocolate  

➢ Salame com vinho de violone 

De receitas antigas de sor sesto, eis a reestilização de um produto antigo destaque. 

quanto a um pintor, expressemos nossa criatividade com esta bela paleta de aromas e 

sabores únicos.  

Estes produtos incluem : Salames aromatizados com queijo de ovelha " Falisco " , 

cebola roxa , mel  

Tuscia , trufa negra , vinho " violone " e cerveja artesanal chocolate stout. 
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Salame tradicional 

 • SALAME TIPO VENTRICINA             • SALAME HÚNGARO 

                                                                 • SALAME TRITURADO  

 • SALAME BINDONE 

• SALAME DE FUNDO                                        
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"Susianella" é uma salsicha   tradicional típica da cidade de 

Viterbo. Acredita-se que a receita  tenha sido herdada da 

civilização  etrusca. A Sissianella é uma  combinação de 

várias partes da  carne de porco, incluindo fígado, osso da 

paleta e temperada com pimenta, funcho, sal e pimenta. 

Apresenta cor vermelho escuro, sabor forte e odor 

apetitoso. As Fortalezas são projetos do Slow Food que 

protegem produtos de qualidade em pequena escala que 

precisam ser protegidos, feitos com práticas tradicionais. 

www.presidislowfood.it 
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Mortadela 100% carne de porco picada pura, sem glúten e sem lactose sem adição de 

caseinato de sódio (conservante). Na fragrância é irresistível mas delicada. Apenas os 

melhores cortes mais frescos são usados para preparar este produto exclusivo. Depois de 

fatiado, tem uma consistência aveludada e uma cor rosada suave para encantar os olhos. 

Também produzimos variedade de Mortadela com trufa negra. 
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MORTADELA COM TRUFAS PRETAS DE VERÃO 
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PRESUNTO COZIDO DE ALTA QUALIDADE 

 Usamos apenas presuntos selecionados da melhor qualidade. 

Esta é a parte traseira, que é desossada e marinada em ervas 

aromáticas secretas e onde o excesso de gordura é descartado 

e cozido no vapor. 
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COPO DE CABEÇA DE TRUFAS 

 É um produto tradicional do norte do Lácio e da Toscana. Misturado com pele e carne extra magra do 

ombro. Ervas e especiarias especiais são adicionadas após o processo de fervura. Tem uma cor rosada com 

aspecto saboroso e sua fragrância é irresistível, mesmo na versão com trufa negra! 
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DELICIA DA TUSCIA - 

SALAME COZIDO 

ALL'ALEATICO 

 

 É um salame cozido no 

vapor em vinho Aleatico 

das vinhas com esse 

nome. É adicionado ao 

processo de cura e 

produz um aroma 

requintado quando 

cortado, que lembra as 

fragrâncias Tuscia. 

Estamos muito 

orgulhosos deste 

produto exclusivo. 
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SALAME COZIDO A VITERBESE 

 Salame de porco cozido, consistência média. É elaborado com 

90% de carne de paleta fresca seleccionada e com 10% de banha e 

bacon. Salgado e temperado com pimenta-do-reino integral. 
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PORCHETTA E BACON 

ASSADO DE TUSCIA  

Esta especialidade é 

assada todos os dias. Pode 

ser fatiado e comido ainda 

quente. É uma comida 

tradicional típica da região 

de "Tuscia", perto de 

Roma, habilmente 

confeccionada por mãos 

amorosas. Bacon assado 

de qualidade com alho, 

funcho ou alecrim sem 

conservantes. 
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CRIATIVIDADE NORCINA 
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CREME DE BANHO  

CREME DE BANHO COM AROMAS  

CREME DE BANHA COM FRAMBOESAS  

CREME DE BANHO COM MOJITO 

Novo! Banha cremosa temperada como um 

spead. Feito das melhores partes sem casca 

de banha de porco e moída em uma pasta 

cremosa e lisa. Em quatro sabores: simples e 

clássico; com ervas caseiras; com framboesas 

das colinas vizinhas de Cimini ou com o sabor 

exótico de Mojito. 
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OS CASAIS 

 Casais de porco são produtos típicos da nossa região do Lácio, são 

petiscos saborosos feitos com carne de porco seca, levemente 

picante graças à pimenta vermelha e páprica. Sugerimos 

experimentá-los com pão estaladiço e um copo de vinho tinto. 
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O MAGNIFICO: 

FILETE 

TEMPERADO COM 

VINHO 

 

 Recheio de porco 

temperado com ervas 

ou vinho. A melhor 

parte da carne de 

porco 

cuidadosamente 

selecionada das 

nossas quintas 

nacionais. É magro e 

delicadamente 

aromatizado com 

ervas ou vinho. Fica 

delicioso com uma 

gota de azeite. 
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Tuscia é uma região histórica da província de Viterbo, que 

fica entre o sul da Toscana e o norte de Roma. A paisagem é 

muito variada: a planície alagada do rio Tevere, nativa dos 

preciosos vinhos minerais; as terras vulcânicas que 

circundam os lagos Bolsena e Vico, ideais para o cultivo de 

hortaliças; a zona da Maremma Laziale que chega até ao mar 

Tirreno e perfumada com funcho selvagem e, por último, as 

colinas do Cimino que cultivam castanhas, nozes e 

cogumelos. Aland rica em folclore, tradições culinárias, arte, 

história e cultura.  

Dedicamos cada produto ao território Tuscia que inspirou 

nossos esforços por mais de 70 anos com seus recursos 

naturais e maravilhosos aromas de ervas. Cada um dos 

nossos produtos exclusivos é embaixador da excelência do 

sabor Tuscia que queremos promover em todo o mundo e 

que ainda precisa ser descoberto. 
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