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Bine aţi venit la cea de-a treia ediţie a Italian Wine & Food Day!

Astăzi sărbătorim, ca în ultimii doi ani, ziua produselor alimentare şi a vinurilor 100% italiene.
Sărbătoarea savorilor originale care au făcut Italia faimoasă în toată lumea, a ingredientelor folosite atât de chef-ii nostri cei mai renumiţi, dar şi de
consumatorii obisnuiţi în bucătăria de zi cu zi.

Produsele Made in Italy se bucură de un mare succes în Romania ca, de altfel, în întreaga lume. Italia ocupă primul loc pe plan mondial cu cel mai
mare număr de produse de calitate certificată: 282 Food si 523 Wine. 
Restaurantele şi produsele italiene prezente pe piaţa autohtonă sunt din ce în ce mai numeroase, iar cultura gastronomică italiană face deja parte din
obiceiurile alimentare ale românilor, care, în viata de zi cu zi, alternează preparatele din bucătăria tradiţională locală cu o porţie de paste, de risotto sau
cu o pizza. 

Graţie activităţii dumneavoastră ca importatori, distribuitori, buyeri, manageri de restaurante, formatori de opinie și jurnaliști, un număr tot mai mare
de români consumă produsele italiene şi le utilizează în preparatele de acasă, alegând cu atenţie ingredientele necesare unui meniu care să se apropie
cât mai mult  de  tradiţia italiană.

Pe piaţa României există reale posibiltăţi de creştere a consumului de produse Made in Italy, astfel că dumneavoastră puteţi fi încă o dată protagonişti. 
De aceea, Agenţia ICE București a decis să organizeze a treia ediţie a evenimentului Italian Wine & Food Day. Pentru a facilita, aşa cum este definită
misiunea noastră, întâlnirea dintre cererea și oferta produselor “autentic italiene“, prin promovarea utilizării a ceea ce bucătăria noastră are de oferit:
ingrediente simple şi sănătoase  cu care pot fi realizate preparate rafinate şi foarte gustoase.

Cu speranţa ca această întâlnire cu gustul italian autentic să va fie utilă, vă doresc succes şi... buon assaggio!

Luca Gentile
Director ICE – Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior
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APULIA FOOD SRL
Via Ugo La Malfa, 5/7, 76012 Canosa di Puglia  (BT), Italia
Tel: +39 0883 613051
Fax: +39 083 670089
E-mail: info@itesoridicanusium.com
www.itesoridicanusium.com

Persoană de contact/Reprezentant la eveniment: Nunzio Margiotta – Titular

Compania Apulia Food produce taralli exclusiv manual dupa reţete tradiţionale prin împletirea acestora unul câte unul de mâini
îndemânatice, care le dau forma caracteristică de împletitură, de inel, de opt sau alte forme diverse, utilizând  doar ingrediente
simple şi naturale, atent selecţionate.    

Produse de panificaţie
Taralli



AZIENDA AGRICOLA-AGRITURISTICA
“IL VECCHIO CARRO”

C/da Badetta SNC, Caronia (ME) Sicilia, Italia
Tel: +39 338 2281315 

E-mail: info@agriturismoilvecchiocarro.it
www.agriturismoilvecchiocarro.it

Persoană de contact/Reprezentant la eveniment: Giuseppe Oriti – Asociat

Crescătorie de porci rase tipice în stabulaţie liberă şi semiliberă, fabricarea de produse slow food. 
Firma este specializată în producerea de porchetta (purceluş  “Nero di Nebrodi” copt în cuptor cu lemne).  Acest preparat din
carne de porc de rasă tipică “Nero di Nebrodi”  reprezintă istoria unei firme care, de trei generaţii, conservă dragostea pentru fa-
milie, pasiunea pentru muncă, dar şi imaginea de personalitate puternică.

Porchetta
Preparate din carne fierte şi crud-uscate 

Din carne de calitate superioară
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CAFFEN SRL
Via G. Meazza 39, 80026 Casoria (NA), Italia
Tel: +39 081 7871023
Fax: +39 081 7871022
E-mail: caffen@caffen.it
www.caffen.it 

Persoană de contact/Reprezentant la eveniment : Vincenzo Bianco

CAFFEN s.r.l. este o companie  napolitană cu tradiţie, care produce cafea de 60 de ani. Firma este  specializată în producţia de
cafea boabe pentru a obţine un excelent espresso napolitan. Amestecurile de cafea au fost distinse cu medalia de aur la Inter-
national Coffee Tasting, singura competiţie organizată la nivel mondial având ca temă cafeaua espresso.

Cafea boabe caffen
Cafea măcinată caffen

Cafea caffen paduri şi capsule

Importator: 
LONGO IMPORT EXPORT PRODUSE ITALIENE SRL
Calea Văcăreşti  nr.207, bloc 85B, Parter, sector 4, Bucureşti
Tel:  0764 510804;  0799 634629
E-mail: romania@caffen.it



CODICE CITRA
Cda Cucullo snc, 66026 Ortona (CH), Italia

Tel: +39 085 9031342
Fax: +39 085 9031332

E-mail: citra@citra.it
www.citra.it

Persoană de contact/Reprezentant la eveniment: Domenica Santacecilia, Export Area Manager

Codice Citra: cea mai mare societate de vinuri din Sudul Italiei, infiinţată prin uniunea a nouă cooperative cu experiență  din pro-
vincia Chieti, un loc propice pentru viticultură, cu caracteristici climatice unice, între muntii Apenini și Marea Adriatică. Tehnologia
înaltă și condiţiile extraordinare din cramă completează tabloul pentru producția de vinuri  valoroase.

MONTEPULCIANO ROSSO DOP, 2014
TREBBIANO BIANCO DOP, 2015
PECORINO BIANCO IGP, 2015
PASSERINA BIANCO IGP, 2015

CHARDONNAY BIANCO IGP, 2015
MERLOT ROSSO IGP, 2015
CABERNET SAUVIGNON ROSSO IGP, 2015
SPUMANTE PECORINO
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FALANGA – LA PASTICCERIA SICILIANA
SABRA SRL
Via Cosmo Mollica Alagona, 65, 95121 Catania, Italia
Tel/fax:  +39 095 291325
E-maiL luigifalanga@falanga.eu
www.falanga.eu

Persoană de contact/Reprezentant la eveniment: Luigi Falanga, Administrator

FALANGA – patiserie siciliană fină realizată artizanal folosind cele mai bune ingrediente naturale, fără conservanţi, cu  fistic,
migdale, portocale și lămâi cultivate pe insulă. Selecţia riguroasă a materiilor prime și realizările rafinate ale maeştrilor patiseri
pun excelent în valoare cea mai veche tradiţie de cofetărie, respectând în mod absolut această artă transmisă din tată în fiu.
Ambalarea individuală a fiecărui produs asigură o siguranţă igienică adecvată și o shelf-life mai îndelungată.
Societatea a început un program de dezvoltare, care după câştigarea premiului “VASSOIO D’ORO” ca cel mai bun produs de co-
fetărie al anului, la ediţia 2008 a Cibus Parma, a fost centrat  în principal pe pieţele externe, câştigând încrederea unor clienţi de
prestigiu şi cu renume internaţional, cum ar fi Alois Dallmayr din Munchen, Peck din Milano, I Regali di Francesca din Bucureşti,
precum şi a numeroase hoteluri de lux din întreaga lume. 

Importator: I REGALI DI FRANCESCA - DELICATERIA ITALIANA  SRL 
Sos. Pipera Tunari 17, 077190 Voluntari, jud. Ilfov
Tel: 0749 500900; 0749 555000
E-mail: office@delicateriaitaliana.ro
www.iregalidfrancesca.ro 

Patiserie fina Falanga
Fine food

Italian fine pastry



S.P. 231 Km, 48,360 – 70033 – Corato (BA), Italia
Tel: +39 080 3582111

Fax: +39 080 8982477
E-mail: export@riscossa.it

www.riscossa.it

Persoană de contact/Reprezentant la eveniment : Rodolfo Tito, Export Manager

Pastificio Riscossa este situată în zona industrială Corato Riscossa, care acoperă o suprafaţă de 18.000 de metri pătraţi. Are o
producţie de circa 250 de tone de paste pe zi pe care le distribuie în peste 80 de ţări. Produce paste din griş de grâu dur, cu ou,
paste făinoase gourmet trase în forme prin site de bronz, fără gluten, integrale şi biologice

Paste făinoase uscate Riscossa
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TENUTA RITTERHOF SRL
Strada del Vino 1 39052 Caldaro (BZ), Italia
Tel. 0039 0471 963298 
E-mail: info@ritterhof.it 
www.ritterhof.it 

Persoană de contact/Reprezentant la eveniment : Kurt Kaufmann, Export Manager
Gabriela Filip

Familia Roner cultivă viţă-de-vie încă din anul 1999, îmbinând dragostea faţă de propriile pamânturi cu pasiunea pentru vin.
Mulţumită acestor două valori, societatea Ritterhof, cu sediul pe Calea Vinului nr. 1 în Caldaro (Kaltern), produce vin acolo unde
gustul, aroma şi parfumul strugurilor dau o amprentă specială vinurilor  noastre.

Cu pasiune, timp de 10 ani, Ludwig Kaneppele, director al societăţii, a transformat societatea într-una de excelenţă, cu multiple
premii la nivel naţional şi internaţional.

PINOT GRIGIO SŰDTIROL DOC 
GEWURZTRAMINER SÙDTIROL DOC 
LAGREIN ROSE 

PINOT NOIR  DIGNUS 
LAGREIN SÙDTIROL DOC 
BLAUBURGUNDER SÙDTIROL DOC



RONER SPA DISTILLERIE

Persoană de contact/Reprezentant la eveniment : Kurt Kaufmann, Export Manager
Gabriela Filip

70 de ani de artă in distilare. De peste 60 de ani familia Roner se dedică unei vechi şi rafinate arte care îşi are rădăcinile în
tainele alchimiei: distilarea. Trei generaţii dedicate captării, cu răbdare şi  pricepere, a fiecarei nuanţe de parfum şi savoare din
struguri şi fructe pentru a oferi momente de plăcere pură.
Ca urmare a cercetării riguroase şi continue, a selecţiei atente a materiilor prime şi a inovaţiei tehnologice, societatea Roner pro-
duce grappa, distilate din fructe, lichioruri şi gin de o  calitate excepţională, cu rezultate remarcabile la nivel naţional şi inter-
naţional.

WILLIAMS RESERV 
LIMONCELLO 
GRAPPA GOLD

GRAPPA WEISSBURGUNDER INVECCHIATA 
GRAPPA CHARDONNAY 
GIN Z44
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Via J.v.Zallinger 44 39040 Termeno (BZ), Italia
Tel. 0039 0471 864000 

E-mail: info@roner.com 
www.roner.com 
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SILARUS
Via Manzella SNC, 84020 Palomonte (SA), Italia
Tel. +39 0828 1818957
Fax +39 0828 1818870
E-mail: info@silarus.it
www.silarus.it

Persoană de contact/Reprezentant la eveniment: Anna Prizio, Responsabil Export   

Silarus este o societate creată pentru a face cunoscută excelenţa italiană în lume. Selectând produse de înaltă calitate, recuno-
scute și apreciate în întreaga lume, de la produsele clasice: paste fainoase, ulei de măsline, conserve de roșii si de alte legume
la produse mai specifice, cum ar fi mezeluri, brânzeturi, produse de patiserie și vinuri. Silarus este o platformă unică destinată
tuturor operatorilor care doresc calitate şi cele mai bune servicii.

FALANGHINA BIANCO IGT, 2015
AGLIANICO ROSSO, 2015
AGLIANICO ROSE’, 2015

Produse alimentare marca Silarus:
Paste făinoase 

Conserve “al naturale”
Ulei  extravirgin

Mezeluri şi brânzeturi proaspete şi maturate



TENUTE ARDENGHI
Via P.F. Calvi, 122 – 31015 Conegliano (TV), Italia

Tel: +39 0438 1736349
Fax:+ 39 0438 1732189

E-mail: alessandro.salviato@proseccoardenghi.it
www.proseccoardenghi.it

Persoană de contact/Reprezentant la eveniment: Alessandro Salviato – Titular

Excelenţa, exclusivitatea, rafinamentul  sunt plusurile și valorile brandului Ardenghi. Din această Cramă, care îşi desfășoară ac-
tivitatea în întregime eco-friendly, se răspândeşte cu efervescenţă toată creativitatea și geniul celor doi wine makers, Lorenzo
Bormioli și Mattia Ardenghi. Spumatizarea este realizată cu pricepere și un strop de îndrăzneală: numai parfumuri și arome în
perfectă armonie cu preceptele tradiţiei și ale gustului din restaurantele moderne.

SPUMANTE MILLESIMATO EXTRA DRY DOCG, 2015
SPUMANTE MILLESIMATO BRUT DOCG, 2015
SPUMANTE BRUT DOC, 2015
SPUMANTE AMBRA, 2015
SPUMANTE AGATA, 2014
SPUMANTE AMETISTA, 2015
PINOT GRIGIO BIANCO IGT, 2014
CABERNET ROSSO IGT, 2014

13

Importator: 
AGPC IMPORT HOUSE SRL

Str. Cetului nr.489bis
Com. Bradu, jud. Arges

Tel/fax: 0248 211500
Mobil: 0748 115595

E-mail: agpc.import_house@yahoo.com
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TENUTA VIGLIONE
Via Carlo Marx, 44/P – 70029 Santeramo in Colle (BA), Italia
Tel: +39 080 2123661
E-mail: info@tenutaviglione.it
www.tenutaviglione.it 

Persoană de contact/Reprezentant la eveniment: Saverio Colacicco, Responsabil Vanzari

Tenuta Viglione este o fermă agricolă de familie. Cultivă în agricultură biologică circa 60 de hectare de viţă de vie la circa 450 m
deasupra nivelului mării, în principal, struguri din soiul Primitivo. Crama este situată în Puglia, pe Murge, în zona DOC Gioia del
Colle.

PRIMITIVO ROSSO IGT, 2013
FIANO BIANCO IGT, 2015
FALANGHINA BIANCO IGT, 2015
NISIA-PRIMITIVO ROSE’ IGT, 2015
JOHE ROSSO IGT (50% PRIMITIVO, 50% ALEATICO) IGT, 2013

NEGROAMARO ROSSO IGT, 2013
PRI-MIT-IVO PRIMITIVO ROSSO DOC, 2012
MARPIONE PRIMITIVO RISERVA ROSSO DOC, 2011
SPUMANTE NOI DUE – FIANO, 2015



TERRE VALENTI
Via Antonino Francaviglia 19°, 95040 Motta S.A. (CT), Italia

Tel: +39 329 6414152
E-mail: nino.valenti@alice.it

www.terrevalenti.it

Persoană de contact/Reprezentant la eveniment: Antonino Valenti , Titular 
Giuseppe Grasso, colaborator

Societatea agricolă “TERRE VALENTI DI VALENTI ANTONINO” ia naştere la poalele vulcanului  Etna în provincia Catania şi este
specializată în producţia biologică, de înaltă calitate, de ulei extravirgin de măsline DOP Monte Etna şi de cereale, printre care
Grâul Dur Sicilian.

Ulei de măsline extravirgin biologic, DOP Monte Etna
Grău dur biologic
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ICE – Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior este agenţia guvernamen-
tală cu sarcini în promovarea, facilitarea şi dezvoltarea schimburilor co-
merciale între Italia şi restul lumii, sprijinind internaţionalizarea
societăţilor italiene, îndeosebi a celor mici şi mijlocii, şi implementarea
activităţii acestora pe pieţele externe. Agenţia, care are sediul central la
Roma şi un birou regional la Milano, dispune de o reţea externă alcătuită
din 65 birouri şi 14 puncte de corespondenţă. 

Agenţia ICE culege informaţii cu privire la pieţele externe şi la oportunităţile de schimburi comerciale
printr-o monitorizare permanentă a pieţelor, a fluxurilor comerciale şi de investiţii, activitate de-
sfaşurată de către birourile sale din străinatate. Pentru a permite un acces simplu şi imediat, întregul
patrimoniu informaţional al ICE este în prezent disponibil on-line la adresele de internet
www.ice.gov.it, www.italtrade.com.

Biroul din Bucureşti al Agenţiei ICE, care operează în România din 1969, desfăşoară activitatea de
informare, asistenţă şi promovare pentru firmele italiene ce doresc începerea sau extinderea unei
activităţi în Romania, precum şi pentru firmele sau instituţiile/autorităţile româneşti interesate să
stabilească relaţii de colaborare cu parteneri italieni. Biroul din Bucureşti al Agenţiei ICE este acre-
ditat în România ca secţie de promovare schimburi a Ambasadei Italiei şi colaborează în strânsă
sinergie cu aceasta.
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