(Alla priser är inklusive moms).

Presentkorg 490

Crema di Pistacchio, pistagecréme, 210gr
Convivias sicilianska pistagecréme tillverkad av sicilianska pistagenötter av bästa kvalitet.
Ljuvlig till glass och jordgubbar, i bakverk, desserter eller att äta bara som den är. Supergod
på croissant, pannkakor eller våfflor. Förvara crémen i kylen om du vill ha den fastare annars
i rumstemperatur. Om crémen har skiktat sig vilket kan ske vid lite varmare temperatur kan
du röra om i burken med en sked så blandar sig innehållet igen. Producent: Convivia
Ursprung: Gravina di Catania på Sicilien, Italien Ingredienser: socker, pistagenötter 30%
(skalade, lättrostade pistagenötter), vegetabiliska oljor och fetter, helmjölkspulver,
skummjölkspulver, sojalecitin, vanillin, arom. Näringsdeklaration per 100 g: Energi: 2134
kJ/509 kcal, Fett: 24,1 g varav mättat fett: 8,7 g, Kolhydrat: 66 g varav sockerarter: 65,2 g,
Fibrer: 1,68 g, Protein: 6,39 g, Salt: 0,14 g. Nettovikt: 210 g Förvaring: svalt och mörkt, ej i
värme eller direkt ljus. Öppnad burk förvaras i kylskåp.

Olio extra vergine di oliva al limone 250 ml
Italiensk gårdsproducerad kallpressad Extra Jungfruolivolja med citron från familjen
Mancino i Gioia del Colle i italienska klacken, Puglia. Genuin och ljuvlig smak av soliga
citroner. En riktigt fräsch och väldigt användbar smaksättare som passar utmärkt till sallader,
fisk, kyckling och grönsaker. Ursprung: Puglia, Italien Producent: Mancino Olivsort:
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Coratina Ingredienser: kallpressad Extra Jungfruolja av Coratinaoliver, citron.
Näringsvärde per 100 ml: Energi: 3446 kJ/824 Kcal Fett: 91,6 g varav mättat fett: 13 g
Kolhydrater: 0 g varav sockerarter: 0 g Protein: 0 g Salt: 0 g. Syrahalt: 0,3% Skördeperiod:
November Nettovolym: 250 ml Förvaring: svalt och mörkt.

Salsa madre tomat sås 310 gr
Perché Ci Credo från Italiens klack Apulien producerar denna “salsa madre” dvs mamman
av alla tomatsåser med tomat och endast lite basilika. Inga konserveringsmedel, tillsatser eller
färgämnen. En tomatsås att använda som bas i en pastasås eller på den hemmagjorda
pizzan. Ingredienser: Tomat 99,6%, salt, basilika.

Pasta Mancini 500 gr
Mancini producerar uteslutande pasta med durumvete som de odlar och skördar i fälten som
omger tillverkningen i hjärtat av regionen Marche, vilket varje år resulterar i en
“säsongsbetonad” produkt som speglar varje års jordbruksförhållanden.
Denna pasta är bronsvalsad vilket ger den en ruggad, lite ojämn yta som på ett fenomenalt
sätt får såsen att fästa. Ingredienser: Durumvetemjöl.
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Parmigiano Reggiano Cantarelli lagrad 24 månader cirka 260 gr.
Cantarelli är stolta producenter av denna parmesanost som har lagrats i minst 24 månader.
Deras produkt har tillverkats på mjölk från provinserna Parma och Reggio Emilia, precis som
traditionen säger. Parmesanost kan njutas som den är, tillsammans med en balsamvinäger,
fikon, kompott och självfallet riven på pastan. Ingredienser: Komjölk, salt, ostlöpe.

Praliner Venchi 2+2
En utsökt vit chokladtryffel med mandel och pistagenötter från Sicilien samt citronskal med
smak av medelhavet. Ingredients: Sugar, Cocoa butter, Candied lemon peels (lemon peels
(59%), Glucose-Fructose Syrup, Sucrose, Concentrated lemon juice, Dextrose),
Whole milk powder, Pistachio paste, Grained salted pistachio (pistachio- 98,5%,
sel), Whey powder (from milk), Emulsifier: soy lecithin, Natural vanilla flavour, Natural
lemon flavour. , Contains/May contain traces of: nuts, milk and soy.
Tryffel gjord på mjölkchoklad och rostade, finhackade hasselnötter. Doppad i kakaopulver.
Ca 11g/st.Ingredienser: Socker, hasselnötspasta från Piemonte, kakaosmör,
hackade hasselnötter (9%), kakaopulver (7,2%), kakaomassa, mjölkpulver (3,6%),
emulgeringsmedel: sojalecitin, vanilj. Kan innehålla spår av andra nötter.

I presentkorg 490 ingår även 10% rabatt på matlagningskurser hos
BuonAppetito.se, digital or in real life. Gäller hela 2022.
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Presentkorg 690
Samma innehåll som presentkorg 490 plus nedanstående:

Due Vittorie Balsamvinäger Oro lagrad 10 år 125 ml
Denna balsamvinäger från Due Vittorie är av högsta kvalitet och består uteslutande av vin
och must till den höga graden av 40%.
Due Vittorie har självfallet Modena som hemstad, det obestridda hemlandet för
balsamvinäger och den italienska halvöns blomstrande “matdal” så kallad för sina många
världskända livsmedelsprodukter. Ingredienser: Kokt druvmust och vinäger.

Nduja 90 gr
Gabriella Bellantone tillverkar denna Nduja, ett namn som är svårt att uttala även för
italienare men ack så älskad av dem som vill ha lite hetta i köket. Korv av fläskkött och en
hel del chili röks och hängs för att torka. Korven öppnas sedan, blandas med olivolja och nu
är ndujan färdig att användas för extra styrka i en tomatsås eller som tapenade på en
antipasto. Som sagt – för den som gillar hetta. Denna version är paketerad i en glasburk.
Ingredienser Fläskkött, chili, salt, olivolja.
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Praliner Venchi +1

Tryffel gjord på mjölkchoklad och rostade, finhackade hasselnötter. Doppad i kakaopulver.
Ca 11g/st.Ingredienser: Socker, hasselnötspasta från Piemonte, kakaosmör,
hackade hasselnötter (9%), kakaopulver (7,2%), kakaomassa, mjölkpulver (3,6%),
emulgeringsmedel: sojalecitin, vanilj. Kan innehålla spår av andra nötter.
En utsökt vit chokladtryffel med mandel och pistagenötter från Sicilien samt citronskal med
smak av medelhavet. Ingredients Sugar, Cocoa butter, Candied lemon peels (lemon peels
(59%), Glucose-Fructose Syrup, Sucrose, Concentrated lemon juice, Dextrose),
Whole milk powder,Pistachio paste, Grained salted pistachio (pistachio- 98,5%,
sel), Whey powder (from milk), Emulsifier: soy lecithin, Natural vanilla flavour, Natural
lemon flavour. , Contains/May contain traces of: nuts, milk and soy.

I presentkorg 690 ingår även 10% rabatt på matlagningskurser hos
BuonAppetito.se, digital or in real life. Gäller hela 2022.
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Present korg 990
Samma innehåll som presentkorg 690 plus nedanstående (dock totalt 2+2 Praliner
Venchi, och totalt en bit parmigiano, större och av högre kvalitet):

Il Borgo Tryffelsalami
Il Borgo från Toscana erbjuder denna lyxiga tryffelsalami som har en intensiv smak av tryffel
och passar fint skivad som en aperitivo tillsammans med bröd. Ingredienser: Fläskkött, salt,
dextros, tryffelbitar (tuber aestivum vitt) 0,4%, E301. Kan innehåll spår av nötter eller ägg.

Parmigiano Reggiano Bertinelli Gran Cru Millesimato lagrad 24 månader
cirka 310 gr (i stället för Parmigiano Reggiano Cantarelli 260 gr ovan).
Bertinelli producerar dessa helt makalösa parmesanostar! Ostarna görs enligt samma tradition
sedan starten 1895 och är något av det godaste vi har smakat! Deras Parmesan Millesimato
Grand cru är extra krämig, fyllig och fruktig och tillverkas på enbart di-mjölk, det vill säga
den extra feta, proteinrika och näringsrika mjölken.
Ingredienser: Komjölk, salt, ostlöpe
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Punto Verde Rödlökkompott med Balsamvinäger 130g
Punto Verde erbjuder denna rödlökkompott med balsamvinäger. Deras kompott framställs
genom tillagning vid låg temperatur för att bevara fruktens färger och näringsämnen och
innan den tappas på burk tillsätts balsamvinäger. Används både som tillbehör på ostbrickan
eller att njutas tillsammans med vaniljglass. Ingredienser: Rödlök 70%, farinsocker,
balsamvinäger från Modena IGP 10%.

I presentkorg 990 ingår även 10% rabatt på matlagningskurser hos
BuonAppetito.se, digital or in real life. Gäller hela 2022.
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Present korg 1290
Samma innehåll som presentkorg 990 plus nedanstående:

Olio Extra vergine di Oliva Eco 500 ml
Ekologisk siciliansk Extra Jungfruolivolja från prisbelönte producenten Giuseppe Rosso i
regionen Ragusa, belägen vid Siciliens sydspets. Området framställer olivoljor av oerhört fin
kvalitet. Från det kuperade landskapet med sina områdestypiska olivsorter kommer några av
Italiens allra bästa olivoljor. Elegant och medelpepprig med toner av kvisttomat, friskt gräs
och ruccola. Intensiv, grön arom med en läcker pepprighet. Passar till kraftfulla rätter med t
ex svamp, kött, soppor och tomat men är även fin på sallader och att doppa ett gott bröd i.
Producent: Giuseppe Rosso Ursprung: Sicilien, Monte Iblei, Chiaramonte Gulfi, Ragusa,
Italien Certifiering: Ekologisk Olivsort: Tonda Iblea Ingredienser: ekologisk, kallpressad
Extra Jungfruolja av Tonda Ibleaoliver. Näringsdeklaration per 100 ml: Energi: 3404
kJ/820 kcal, Fett: 92 g varav mättat fett: 13 g, Kolhydrat: 0 g varav sockerarter: 0 g, Protein:
0 g, Salt: 0 g. Syrahalt: 0,2 % Skördeperiod: oktober-november Skörd: 2020 Nettovolym:
500 ml Förvaring: svalt och mörkt
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S.a.tos Fylld Chilipeppar med Ricotta och Kapris 280g
S.a.tos fylld chilipeppar med ricotta och kapris är perfekt som en aperitivo. Kommer i fin
glasförpackning och passar därav utmärkt som present. Ingredienser: Chilipeppar,
solrosolja, ricottaost 24% (komjölk, salt), kapris 3%, vinäger, salt.

Praliner Venchi +2

Tryffel gjord på mjölkchoklad och rostade, finhackade hasselnötter. Doppad i kakaopulver.
Ca 11g/st.Ingredienser: Socker, hasselnötspasta från Piemonte, kakaosmör,
hackade hasselnötter (9%), kakaopulver (7,2%), kakaomassa, mjölkpulver (3,6%),
emulgeringsmedel: sojalecitin, vanilj. Kan innehålla spår av andra nötter.
En utsökt vit chokladtryffel med mandel och pistagenötter från Sicilien samt citronskal med
smak av medelhavet. Ingredients Sugar, Cocoa butter, Candied lemon peels (lemon peels
(59%), Glucose-Fructose Syrup, Sucrose, Concentrated lemon juice, Dextrose),
Whole milk powder,Pistachio paste, Grained salted pistachio (pistachio- 98,5%,
sel), Whey powder (from milk), Emulsifier: soy lecithin, Natural vanilla flavour, Natural
lemon flavour. , Contains/May contain traces of: nuts, milk and soy.

I presentkorg 1290 ingår även 15% rabatt på matlagningskurser hos
BuonAppetito.se, digital or in real life. Gäller hela 2022.
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Lägg till:
(Alla priser är inklusive moms).

Tryffelprodukter:
San Pietro a Pettine Tryffelsalt 50g

130 sek

San Pietro a Pettine specialiserar sig på tryffel från Umbrien och erbjuder detta flingsalt från
Cypern med riven svart sommartryffel. Det allra enklaste sättet att ge sin maträtt en underbar
arom av tryffel. Ingredienser: Torkad svart sommartryffel (Tuber aestivum Vitt.), flingsal

San Pietro a Pettine Vit Tryffelolja 100ml 175 sek
San Pietro a Pettine specialiserar sig på tryffel från Umbrien och erbjuder denna olivolja med
bitar av vit sommartryffel. Det allra enklaste sättet att ge sin maträtt en underbar arom av
tryffel, bara att ringla över valfri maträtt. Ingredienser: Extra virgin olivolja, torkad vit
tryffel (Tuber magnatum Pico).

Elle Esse Tryffeltapenade 90g 135.00 sek
Tryffeltapenade gjord på vit tryffel från Elle Esse som har en härlig textur med små bitar av
hackad tryffel. En tryffeltapenade som är fantastiskt god att äta som den är eller att använda i
matlagning. Lyxa till din pasta, risotto, kötträtt eller varför inte bara imponera med en enkel
men ljuvlig bruschetta med denna tapenade. Ingredienser: Grädde, tryffelsaft, Grana
Padano ost, juice av vit tryffel (tuber magnatum pico), vit vårtryffel (tuber albidum pico)
(6%), vetemjöl typ “0”. Kan innehålla nötter, fisk, kräftdjur, selleri, sojabönor.

San Pietro a Pettine Honung med Vit tryffel 130g
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San Pietro a Pettine specialiserar sig på tryffel från Umbrien och erbjuder denna utsökta
kombination av honung och en mild vit tryffel som har skivats direkt ner i honungen. Passar
fint till i princip all ost eller varför inte ringla över en stek innan servering. Ingredienser:
Honung, vit tryffel 1%.

San Pietro a Pettine Tryffelsås med Parmesan 90g

sek 210

San Pietro a Pettine specialiserar sig på tryffel från Umbrien och erbjuder denna underbart
krämiga sås på vit tryffel och parmesanost. God att bre direkt på små crostini som en antipasti
eller använd den som en tryffelsmaksättare i princip vilken maträtt som helst. Ingredienser
Vit tryfflel 10%: vit tryffel (Tuber magnatum Pico), vit tryffel (Tuber albidum Pico), grädde,
tryffelbuljong, parmesanost, äggula.

San Pietro a Pettine Tryffelsmör

45 gr 140 sek , 400 gr 580 sek

San Pietro a Pettine specialiserar sig på tryffel från Umbrien och erbjuder detta smör med
bitar av vit tryffel. God att steka din favoriträtt i, som en tryffelsmaksättare i princip vilken
maträtt som helst. Ingredienser: Smör 94,1%, vit tryffel 5% (bianchetto tryffel- Tuber
albidum Pico 4,5%, vit tryffel-tuber magnatum Pico 0,5%), salt, vit tryffelarom.
Kan innehålla spår av nötter, gluten, fisk, kräftdjur, ägg, selleri, sojabönor.

Gli Aironi Carnaroliris med Karljohan/tryffelsvamp 250g 75 sek
Gli Aironi carnaroliris med, enligt italienarna, kungen av alla svampar dvs
karljohan. Ingredienser: Carnaroliris, torkad karljohanssvamp, eller tryffel.
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Inlagda grönsaker
S.a.tos Ost med Chilipeppar 280g

88 sek

S.a.tos från Toscana erbjuder dessa goda ostkuber med chilipeppar i trevligt aperitivoformat.
Testa dem som snacks, du kommer inte ångra dig!
Kommer i fin glasförpackning och passar därav utmärkt som present.
Ingredienser: Ost 56% (Komjölk, salt, löpe, mjölksyra), solrosolja 43%, chilipeppar,
oregano.

S.a.tos Fylld Chilipeppar med Ricotta och Kapris 280g

86.00 sek

S.a.tos fylld chilipeppar med ricotta och kapris är perfekt som en aperitivo. Kommer i fin
glasförpackning och passar därav utmärkt som present. Ingredienser: Chilipeppar,
solrosolja, ricottaost 24% (komjölk, salt), kapris 3%, vinäger, salt.

S.a.tos Fylld Chilipeppar med Tonfisk, Anjovis och Kapris 280 g 86 sek
S.a.tos tonfiskfylld chilipeppar kännetecknas av en kryddig men samtidigt lite söt och salt
smak som kommer från ansjovis och kapris. Berika din sallad med dessa godbitar eller helt
enkelt som en aperitivo. Kommer i fin glasförpackning och passar därav utmärkt som present.
Ingredienser: Chilipeppar, olio di semi di girasole, tonno 23%, acciughe, capperi, olive,
prezzemolo aceto di vino, sale.

S.a.tos Svarta Oliver “Giganti” 560g

95 sek

S.a.tos stora svarta oliver är perfekta som aperitivo eller som snacks. Olivälskare?
Prova dessa! Kommer i fin glasförpackning och passar därav utmärkt som present.
Ingredienser: Svarta oliver, solrosolja, röd paprika, vatten, salt, persilja, oregano, vitlök,
chili, suretsreglerande medel E330, antioxidant E300.
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S.a.tos Torkade Tomater 280g

76 sek

S.a.tos torkade tomater är utmärkta att äta som de är som en aperitivo, med en lagrad ost, i
sallad och som ingrediens i en pastasås. Kommer i fin glasförpackning och passar därav
utmärkt som present. Ingredienser: Soltorkad tomat, solrosolja, vatten, vinäger, salt,
oregano, vitlök, chili, surhetsreglerande medel E330, antioxidant E300.

S.a.tos Zucchini & Paprikarullar 280g

78 sek

S.a.tos zucchini och paprikarullar är en enkel aperitivo att förbereda. Bara öppna och färdiga
att njutas. Kommer i fin glasförpackning och passar därav utmärkt som present.
Ingredienser: Grönsaker i varierande mängd (zucchini, paprika) 65%, solrosolja, vinäger,
salt, socker, surhetsreglerande medel E330.
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Du kan också köpa ett presentkort på valfri matlagningskurs hos
BuonAppetito.se i vår webbshop: https://buonappetito.se/webbshop

Presentkort
Matlagningskurs med BuonAppetito.se

(Alla priser är inklusive moms).
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