


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

Astăzi  dorim să sărbătorim ziua enogastronomiei 100% italiene.

Va fi ziua savorilor autentice, care fac renumită Italia în toată lumea pentru gustul și genuitatea excelenţelor gastronomice, cât și pentru ingredientele 
folosite, atât de  cei mai renumiţi “chefs” ai noștri, cât și de consumatorii obișnuiţi în bucătăria de zi cu zi.

Gustul Made in Italy este foarte apreciat în toata lumea. Italia ocupă primul loc pe plan mondial cu cel mai mare număr de produse de calitate certificată: 
peste 800 de produse alimentare și vinuri. 

În Romania restaurantele și produsele italiene sunt din ce în ce mai numeroase, iar cultura gastronomică italiană face parte integrantă din obiceiurile 
alimentare ale românilor. Un număr tot mai mare de persoane consumă produsele italiene și le utilizează în preparatele de acasă, alegând cu atenţie de pe 
rafturile magazinelor ingredientele ideale pentru a crea feluri de mâncare care să respecte cât mai fidel tradiţia italiană. 

În Romania este încă mult spaţiu pentru dezvoltarea specificului italian în gastronomie. Spaţiu în care dumneavoastră puteţi, încă o dată, să fiţi 
protagoniști. De aceea, Agenţia ICE București a dorit să organizeze această zi, denumită “Italian Wine & Food Day ”. 

În acest an am dorit să îi avem alături pe colegii noștri de la Agenţia ICE Budapesta cu care am organizat o “călătorie itinerantă a business-lui și gustului” 
pentru a facilita întâlnirea dintre cererea și oferta de “autentic italian” în rândul operatorilor economici prin promovarea a tot ceea ce este unic și incitant în 
oferta bucătăriei noastre, cu preparatele sale rafinate,  gustoase și sănătoase deopotrivă.

Cu speranţa că această întâlnire va fi una utilă pentru dumneavoastră, vă doresc succes!



PRODUCĂTORI
ITALIENI



AZIENDA AGRICOLA 
TRAVIGNOLI DI GIOVANNI BUSI

Via Travignoli, 78
50060, Pelago (FI)
Tel. +39 055 8361098
E-mail: info@travignoli.com 
www.travignoli.com 

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Giovanni Busi și Benedetta Busi – proprietari

Istoria companiei Travignoli, ca fermă, a început odată cu anul 1473. Din 1800 aparţine familiei Busi.
Ferma se găsește în Toscana, în Chianti Ruffina, la o altitudine situată între 200 și 400 metri. Are o suprafaţă totală de 90 de hectare, din care 70 cu 
vie, iar printre soiurile principale cultivate se găsesc Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot și Chardonnay

Vinuri prezentate:
CHIANTI RUFINA DOCG, 2015
CHIANTI RUFINA RISERVA DOCG, 2014
ROSE' DI TOSCANA IGT, 2016
BIANCO DI TOSCANA IGT, 2016
CHIANTI DOCG, 2016



BACCO TIPICITÀ AL PISTACCHIO

Via Palermo, 47
95034, Bronte (CT)

Tel. +39 095 7722865
Fax. +39 095 7724795

E-mail: info@baccosrl.com 
www.baccosrl.com 

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Alessandro Garrona Responsabil Comerţ� Exterior

Societate de prelucrare artizanală a fisticului, născută din iniţiativa omului de afaceri Claudio Luca. Modelul de producţie se bazează pe controlul 
întregii filiere, de la cules la depozitare până la prelucrare și la produsul finit, și pe calitatea extraordinară a materiei prime combinată cu tehnici de 
prelucrare care, deși rămân artizanale, combină experienţa muncii manuale cu utilizarea mașinilor din ce în ce mai perfecţionate. Respectarea 
tradiţiei și dezvoltarea tehnologică sunt un binom de neseparat în logica firmei.
Bacco pornește de la prelucrarea tradiţională (de la fisticul prelucrat la semiprelucrat, de la torturi cu fistic la lichior, de la torrone la făina de fistic, de 
la produse crocante la fistic pisat) pentru a se extinde la alte producţii ce iau naștere dintr-un studiu atent al compatibilităţii între caracteristicile 
fisticului și obiceiurile alimentare ale consumatorilor, din ce în ce mai atenţi nu numai la ceea ce este bun în produse, la gust și aromă (produsele pe 
baza de fistic sunt bogate în vitamine, săruri minerale, fibre și acizi grași esenţiali) cât și la practicile unei alimentaţii sănătoase.

Sosuri preparate: PESTO DIN FISTIC – “PESTO ALLA BRONTESE BACCO” 
Conserve: CREMA TARTINABILA - “FAVOLOSA DI BACCO” 

Biscuiţi: “SPAKKIRI – CROCCANTE D PISTACCHIO”, “CESARESI DI PISTACCHIO” 
Ciocolată: “CIOKKOBACCO” 

Torrone: “TORRONE MORBIDO DI PISTACCHIO”



CAFFEN SRL

Via Giuseppe Meazza 39,
80026 Casoria (NA)
Tel. +39 081 7871023
Fax. +39 081 7871022
E.mail: caffen@caffen.it  
www.caffen.it

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Vincenzo Bianco- Export Manager

CAFFEN SRL este o veche societate napolitană care produce cafea de 60 de ani.
Suntem specializaţi în producţia de cafea boabe pentru obţinerea celui mai bun “espresso alla napoletana”. 
Amestecurile noastre au fost premiate cu medalia de aur la International Coffee Tasting, unicul concurs din lume organizat 
pentru cafeaua espresso.  

Produse alimentare prezentate:
CAFEA BOABE
MĂCINATĂ
CAPSULE ȘI CIALDE (PADURI) MARCA “CAFFEN IL DON CAFFE'”



CORVINO OLEARIA

Via San Michele 21, 
66054 Vasto (CH)

Tel. +39 0873 366132
Fax.+39 0873 366132

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

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Nicola Corvino – Reprezentant Legal

“Corvino Olearia” comercializează ulei de măsline obţinut din livezile seculare de măslini care îmbogăţesc colinele noastre.  Din 
1999 “Corvino Olearia” selecţionează ulei de măsline biologic obţinut fără pesticide și substanţe chimice.  Producţia este certificată 
de către ICEA.  
“Corvino Olearia” comercializează și ulei extra virgin de măsline convenţional, marca “Colline d'Abruzzo” 100 % italian. 
Suntem interesaţi să găsim importatori / agenţi și revânzători pentru supermarketuri, magazine de vânzare cu amănuntul, 
Ho.Re.Ca etc. Produsele propuse de noi sunt de înaltă calitate și sunt destinate, în principal, segmentului mediu-înalt de 
consumatori. 

Produse alimentare prezentate:
ULEI EXTRAVIRGIN ȘI ULEI EXTRAVIRGIN BIO DE MASLINE 

MARCI “COLLINE D'ABRUZZO”, “LA DOLCE VITA”, “DOLCEOLIO”, “OLIO CORVINO“



COSTA ALESSANDRO & C SAS

Via G.Donizzetti, 21, 
95037 S.G. La Punta (CT)
Tel. +39 095 524545
E.mail: info@costa-group.it   
www.costa-group.it

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Romeo Diego – responsabil comercial pentru Romania

Societatea Costa Alessandro & c. s.a.s. se ocupă, din 1995, cu vânzarea și prăjirea cafelei, atingând standarde de calitate și eficienţă 
pentru satisfacerea exigenţelor clienţilor săi. 
Sistemele inovative de ambalare în cialde (paduri) și capsule monodoză păstrează inalterate gustul și aroma cafelei Sinero. 
Dragostea și pasiunea pentru cafeaua Sinero ne ghidează dintotdeauna în căutarea excelenţei fără a accepta vreodată vreun 
compromis cu privire la calitate și respectând secretele unei prelucrări lente și artizanale

Produse prezentate:
Cafea: CAFEA BOABE, MACINATA, LIOFILIZATA și LA MONODOZE MARCA “SINERO”  
Bauturi alcoolice: LICHIORURI, GRAPPE și PRODUSE DISTILATE



DAROMA SRL

Via di Tor Cervara 273 
00155 Roma (RM)
Tel.+39 06 228951

E-mail: export.department@daroma.it
www.daroma.it

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Alberto Rivadeneyra

La începutul anilor patruzeci Giovanni Palombini, unind un instinct natural pentru inovaţie cu o profundă cunoaștere a espresso-ului, 
a avut o viziune revoluţionară: să creeze la Roma o mare companie de prajire a cafelei care să selecţioneze cele mai bune soiuri de 
cafea provenite din întreaga lume, experimentând prin noi amestecuri întâlnirea cu cele mai exigente gusturi și producând astfel cea 
mai buna cafea espresso italiană.
Tradiţia întâlnește inovaţia: societatea este astăzi un jucător important pe piaţa Ho.Re.Ca. (grupul Daroma) atât pe plan naţional cât 
și internaţional; prin procese de dezvoltare industrială bazate pe înalte niveluri de control al calităţii și ambalajului, societatea oferă 
peste o sută de produse de la cele tradiţionale, decofeinizate, infuzii, ceai și orz la Aroma Bio, noua linie de cafea biologică.
Societatea acordă o deosebită atenţie schimbărilor continue ale pieţei și produselor, proiectate pentru a satisface exigenţele fiecărui 
consumator: o gamă largă de cafea boabe, cafea măcinată, cialde (paduri) și capsule cu gust și aromă tradiţională, care identifică 
cafeaua Palombini.
Selecţia atentă a materiilor prime, efortul pasionat de a proteja consumatorul și mediul, exprimă principiile companiei: calitate și 
dragoste.

Produse alimentare prezentate: CAFEA MARCA “PALOMBINI”



FIRRIATO

Via Trapani 4, 
91027, Paceco (TP)
Tel.+ 39 0923 882755
Fax.+ 39 0923 1982100
E-mail: l.muscente@firriato.it
www.firriato.it 

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Luca Muscente - Export Area Manager

Terroir, identitate, calitate, pur Sicilian.
Fondată în anul 1984 în zona rurală Trapani, Firriato a devenit în decursul a 30 de ani unul dintre cei mai importanţi producători 
sicilieni de vinuri de înaltă calitate. Succesul de care s-a bucurat se datorează în mare parte unui stil vinicol autentic și 
reprezentativ pentru cele mai importante regiuni vitivinicole insulare.
Harmonium, Ribeca, Santagostino sunt etichete care au adus recunoașterea numelui Firriato în întreaga lume. Vinuri prestigioase 
ce stau mărturie unui stil de producţie unic și inimitabil.

Vinuri prezentate: 
HARMONIUM - NERO D'AVOLA DOC, 2013
SANT'AGOSTINO - NERO D'AVOLA+SYRAH IGT, 2012
CHIARAMONTE NERO D'AVOLA IGT, 2014
SABBIE DELL'ETNA - NERELLO MASCALESE+NERELLO CAPPUCCIO DOC, 2015
ALTAVILLA DELLA CORTE (GRILLO) DOC, 2016
CAELES - (CATARRATTO) DOC, 2016



LA CASETTA AZIENDA AGRICOLA - WINERY

Via Morandina, 252,
48014, Castel Bolognese (RA)

Tel. +39 0546 651040
Fax. +39 0546 651000

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

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Davide Aruta – Export Manager, Proprietar

Societatea Agricolă “La Casetta” este o societate gestionată de patru generaţii la nivel familial pe dealurile Romagnole. Îmbinăm cea 
mai înaltă inovaţie tehnologică cu tradiţia producţiei de vin pentru a obţine produse naturale, autentice și gustoase.  

Vinuri prezentate:
ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOP, 2014

ROMAGNA ALBANA DOCG, 2016
SANGIOVESE DI RAVENNA IGP, 2016

TREBBIANO DI RAVENNA IGP, 2016
PIGNOLETTO DOC, 2016

SPUMANT VSDQ TREBBIANO, CHARDONNAY, PINOT NERO, 2015
SPUMANT VSDQ ROSE' SANGIOVESE, CHARDONNAY, PINOT NERO, 2015

Produse alimentare prezentate:
ULEI DE MĂSLINE EXTRAVIRGIN OLIO CASSETTA



LUXARDO SpA

Via Romana, 42
35038 Torreglia (PD)
Tel.: + 39 049 9934811
Fax: +39 049 9933070
E-mail: info@luxardo.it
www.luxardo.it

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Dragoș Zogorean - Importator pentru Romania

Girolamo Luxardo SPA este o companie de familie înfiinţată în 1821 în Zara (Croaţia). În 1947 compania a fost mutată în locaţia 
actuală, în Torreglia (Padova).
Astăzi a șasea generaţie a familiei este activă în cadrul companiei. Societatea deţine în momentul de faţă cea mai mare 
plantaţie de cireși maraschino din Europa, în număr de peste 30.000.
Din aceste cireșe sunt realizate câteva din produsele care au făcut compania celebra la nivel global: Cireșele Maraschino și 
lichiorurile de Maraschino și Sangue Morlaco.
De asemenea, în portofoliul companiei se mai găsesc și alte produse, cum ar fi cele din categoria lichiorurilor specifice italiene: 
sambuca, limoncello, amaretto, aperitivo, bitter, amaro; lichior expresso, triplum orange dry, apricot, london dry gin; distilate 
precum grappa, kirsch.

IMPORTATOR:
Royal Group Partners S.R.L.

Str. Gheorghe-Doja 177
540450 Tg.-Mureş, Jud. Mures

Tel. +40-741.152.449
E-mail: dragos.zogorean@rgptrading.ro

www.rgptrading.ro

Produse prezentate:  
CIREŞE MARASCHINO, LICHIOR LUXARDO MARASCHINO ORIGINALE şi SANGUE MORLACO
SAMBUCCA DEI CESARI, AMARETTO DI SASCHIRA, LIMONCELLO Şi APRICOT



MADEO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL

Loc. Santelia snc
87069 San Demetrio Corone (CS)

Tel. +39 0984 956850
Fax.: +39 0984 956851

E-mail: info@filieramadeo.it 
www.madeofood.com

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Ernesto Madeo – Director Comercial

Filiera Agroalimentare Madeo este specializată în producţia și comercializarea de salamuri tipice calabreze, cârnaţi, ”Soppressata”, 
”'Ndjuia”, ”Capocollo”, „Pancetta”, ”Spianata”, ”Magrello”, Salam de Calabria DOP, Salam de Porc Negru de Calabria. 

Produse alimentare prezentate:  
SALAM PROASPAT și CRUD-USCAT – Marca “MADEO – TENUTA CORONE”



MARCHESI MAZZEI

Loc. Fonterutoli
53011 Castellina in Chianti (SI)
Tel. +39 0577 73571
Fax. +39 0577 735757
E-mail: mazzei@mazzei.it 
www.mazzei.it

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Dario Pennino – Export Area Manager 

De peste șase secole familia Mazzei se dedică activităţii vinicole cu pasiune și implicare. Continua căutare de noi orizonturi 
calitative ne-a purtat la extinderea activităţii noastre pe diverse frontiere enologice, de la Castello di Fonteruoli (Chianti Clasic) 
către Belguardo (Maremma Toscana) și Zisola (Sicilia).

Vinuri prezentate:
FONTERUTOLI, CHIANTI CLASSICO DOCG, 2015
CASTELLO FONTERUTOLI, CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE DOCG, 2013
No. 10, TOSCANA IGT, 2014
TIRRENO “MAREMMA TOSCANA” DOC, 2014
BELGUARDO, VERMENTINO DI TOSCANA IGT, 2016
ZISOLA, SICILIA NOTO ROSSO DOC, 2015
AZISA, SICILIA DOC, 2016
PROSECCO “VILLA MARCELLO” BRUT TREVISO DOC, 2016



MAZZETI L'ORIGINALE 
DIVISIONE di A.M SPA

Via Sandro Pertini, 440 
41032 Cavezzo (MO)

Tel. +39 02 97254211  
Fax. +39 02 97254218

E-mail: export@mazzettioriginale.it 
www.mazzettioriginale.it

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Simone Zenoni

Oţet balsamic de Modena IGP.
Calitate și tradiţie.

Produse alimentare prezentate: 
OŢET BALSAMIC DE MODENA IGP, CONDIMENTE, OŢET SPECIAL - MARCA ”MAZZETTI L'ORIGINALE” 



PRINCIPATO DI LUCEDIO SRL

Frazione di Lucedio, 8
13039, Trino (VC)
Tel. + 39 016 181519; 
Fax. +39 016 181521
E-mail: info@principatodilucedio.it
www.principatodilucedio.com

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Paolo Salvadori di Wiesenhoff - Proprietar

Mânăstirea din Lucedio a fost fondată în 1123 de către călugării Cistercieni care au asanat teritoriul introducând la începutul anilor 
'400 – primii în Italia – cultivarea orezului. 
Principato di Lucedio produce orez de cea mai bună calitate utilizând tehnologii cu impact minim asupra mediului; ambalarea 
produselor în atmosferă protejată le asigură prospeţimea și calităţile nutriţionale. Principalele noastre produse sunt: orez tradiţional 
și special, risotto semipreparat cu legume deshidratate, paste de orez, paste fără gluten din orez organic, făină de orez.

Produse alimentare prezentate: 
OREZ TRADIŢIONAL ȘI SPECIAL, 
PASTE DIN OREZ, 
PASTE BIO FĂRĂ GLUTEN, 
BISCUIŢI DIN OREZ, RISOTTO SEMIPREPARAT, 
FĂINĂ DE OREZ – MARCA “PRINCIPATO DI LUCEDIO”



SALUMIFICIO SANT'ORSO SRL

Via Leonardo da Vinci, 18/20
36030 Caltrano (VI)

Tel.+ 39 0445 314118
Fax.+ 39 0445 214272

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

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Paolo Stiffan - Responsabil Export

Salumificio Sant'Orso este prezent pe piaţă din 1995, producând salamuri crud-uscate, fierte și afumate.
Carnea pe care o utilizăm este de origine italiană și europeană și este prelucrată în cele trei fabrici ale noastre. Toate produsele 
noastre sunt fără glutamat, gluten, nitriţi/nitraţi, poli-fosfaţi, derivaţi din lapte, alţi alergeni. 

Produse alimentare prezentate: 
PREPARATE DIN CARNE, SALAMURI, SALAMURI CRUD USCATE



SOCIETA' AGRICOLA 
FRATELLI BARBA SRL

Via Patiri, 7
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. +39 085 8990104
Fax. +39 085 8930485
E-mail: sales@fratellibarba.it
www.fratellibarba.it 

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Laura Quatraccioni - Sales Manager

Societatea viticolă Barba este situată în Abruzzo “regiunea verde a Europei”- cunoscută pentru litoral, lacuri și munţi – și se extinde 
pe 684 hectare cu vie, livezi de măslini, livezi de pomi fructiferi și plante pentru lemn. Aceasta se află în zona DOCG Colline Teramane, 
unde se aplică protocoale conform cărora recolta culeasă este considerată pe podgorie și nu pe hectar, la fel cum este cerută 
îmbutelierea vinului Montepulciano d'Abruzzo în zona de producţie. 
Cele 68 hectare de vie se găsesc pe versanţii deluroși ai râului Vomano, cuprinse între comunele Cellino Attanasio, Atri, Pineto și 
Roseto, cu un sol caracterizat de depuneri care au dat naștere unui peisaj ondulat cu denivelări largi, aproape plane și versanţi 
rotunjiţi, deseori întrerupţi de râpe abrupte datorate eroziunii, așa numitele ravene.
Producţia de vin se bazează pe soiuri de viţă de vie autohtonă (Montepulciano d`Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo și Pecorino) aplicând 
gestionarea integrată a dăunătorilor. Societatea a primit premiul Ecofrendly din partea Touring Club Italiano. 

Vinuri prezentate;
“COLLE MORINO” MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC, 2015
“COLLE MORINO” TREBBIANO D'ABRUZZO DOC, 2016
CERASUOLO “COLLE MORINO” CERASUOLO D'ABRUZZO DOC, 2016
“COLLE MORINO” PECORINO IGT, 2016

“VIGNA FRANCA” IGT, 2016
“VIGNA FRANCA” MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC, 2013
“I VASARI” MONTEPULCIANO D'ABRUZZO  DOC, 2013
“YANG” MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOCG, 2015 .



TARTUFI ALFONSO FORTUNATI

Via Filippo da Campello, 24
06042 Campello sul Clitunno (PG)

Tel:+ 39 0743 521124/521187
Fax:+ 39 0743 270417

E-mail: fortunati@fortunati.com
www.fortunati.com

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Emanuela Proietti Prudenzi și Duhon Majnalka

Societatea “Tartufi Alfonso Fortunati” a fost fondată în 1972, este lider internaţional în domeniul trufelor și nu numai. Datorita 
experienţei îndelungate, fiecare produs este realizat în mod artizanal de către personal cu înaltă calificare. 
Satisfacerea exigenţelor fiecărui client, fie că este magazin sau restaurant, distribuitor sau IKA, este fundamentală pentru societate. 
Calitatea înaltă este garantată și de recentele certificări BRC, IFS,  ISO 

Produse alimentare prezentate: 
TRUFE PROASPETE CONGELATE ȘI CONSERVATE 

SOSURI, CREME ȘI CONDIMENTE PE BAZA DE TRUFE
MARCA “TARTUFI ALFONSO FORTUNATI”



TINAZZI

Via Delle Torbiere, 13
37017, Lazise (VR)
Tel: + 39 045 6470697
Fax:+ 39 045 6471117
E-mail: info@tinazzi.it
www.tinazzi.it

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Michele Rebonato - Area Manager

Crama Tinazzi a fost fondată în 1968 de către Eugenio Tinazzi și fiul acestuia Gian Andrea. Astăzi Francesca și Giorgio, fiii lui Gian 
Andrea, își ajuta tatăl în continua expansiune a societăţii care deţine în prezent proprietăţi importante în zona Valpolicella și în Puglia, 
o regiune cu potenţial în creștere. 

Vinuri prezentate: 
CA' DE' ROCCHI - LA BASTIA, AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG, 2013
CA' DE' ROCCHI – MONTERE', VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE DOP, 2014
CA' DE' ROCCHI – CORVE', CORVINA DELLA PROVINCIA DI VERONA IGP, 2015
FEUDO CROCE – IMPERIO, PRIMITIVO DI MANDURIA DOP, 2015
FEUDO CROCE – MEGALE, NEGROAMARO SALENTO IGP, 2016
FEUDO CROCE – MALNERA, MERLOT, MALVASIANERA IGP, 2016
SPUMANT – LIBERTY PROSECCO EXTRA DRY N.V. DOP
CA' DE' ROCCHI – PINOT GRIGGIO DELLE VENEZIE IGP, 2016



TORREFAZIONE VARANINI SRL

Via Pastrengo, 60
20814 Varedo (MB)

Tel. +39 0362 543003
Fax +39 0362 554375

E-mail: caffe@varanini.eu
www.varanini.eu

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Massimiliano Zappa – Proprietar

Din 1970 societatea “Torrefazione Varanini” produce la Milano amestecuri de cafea certificată ISO9001 pentru HO.RE.CA, Vending și 
OCS. De atunci, “Torrefazione Varanini” nu a făcut altceva decât să crească în dimensiuni, calitate și notorietate. Varanini produce și 
ambalează și amestecuri de cafea sub marcă privată, boabe sau măcinată și cafea monodoză în cialde (paduri) și capsule 
compatibile cu aparatele Lavazza Espresso Point și Nespresso. 

Produse alimentare prezentate: 
CAFEA PRAJITĂ BOABE, MACINATĂ și CAPSULE – MARCA “VARANINI” și PRIVATE LABEL



VIANO MICHELE

Via Montaldo Roero 5
12040 Vezza D'Alba (CN)
Tel / Fax:+ 39 0173 65127
E-mail: info@vianomichele.com
www.vianomichele.com

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Michele Viano - Proprietar

Printre dealurile nisipoase și abrupte din Roero, considerate dintotdeauna leagănul marilor vinuri, se găsește societatea vinicolă Viano Michele, 
dedicată timp de trei generaţii cercetării continue pentru obţinerea rezultatelor celor mai bune din punct de vedere calitativ în cultura viei și în 
cramă.
Înainte de Viano Michele, actualul proprietar al companiei, au existat alte două persoane care au iniţiat și dezvoltat cultura viţei de vie și a vinului: 
Gallo Michele (bunicul matern) și Viano Carlo (tată). Astăzi, ca și în trecut, compania este o mărturie a splendidei capacităţi de producţie din Langa 
și din Roero. Chiar în Vezza d'Alba, în inima lui Roero, unde colinele cele mai maiestuoase se întind către soare, se găsesc cramele firmei care se 
bucură de varietatea tradiţională a zonei: Barbera, Dolcetto, Nebbiolo, Barolo, Arneis și Moscato, care se maturizează și capătă rafinament în 
pivniţele cramei.
Tradiţia și inovaţia, istoria și tehnologia caracterizează producţia cu deplin respect al naturii și al omului. Utilizarea celor mai moderne tehnologii în 
cramă și grija cu care sunt efectuate toate etapele procesului de producţie, de la maturarea strugurilor la învechirea celor mai bune loturi de vin, 
garantează vinurilor un ridicat standard calitativ și permit să ofere consumatorilor și pasionaţilor o selecţie completă a celor mai bune vinuri din 
Piemonte.

Vinuri prezentate: 

BARBERA D'ALBA DOC, 2014
NEBBIOLO D'ALBA DOC, 2014

BARBARESCO DOCG, 2012
ROERO ARNEIS DOCG, 2015
LANGHE DOLCETTO DOC, 2016

SPUMANT ALB MARIAGE 2015 
SPUMANT ALB NOBLESSE 2013



Via Carcera, 21
37038, Soave (VR)

Tel: + 39 045 7675104
Fax: + 39 045 7675935

E-mail: commerciale@villamattielli.it
www.villamattielli.it

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Giacomo Giordano - Export Manager

Societatea Villa Mattiello ia naștere în 2009 datorită Robertei Roncolato, susţinută de soţul său Giacomo, care cu determinare 
și curaj decide să deschidă un nou drum ducând înainte tradiţia vitivinicolă a familiei. Primele podgorii aflate în proprietatea 
familiei  datează de la începutul anilor 1900 și sunt împărţite în zonele “Soave Classico” și “Valpolicella”. 

Vinuri prezentate: 
SOAVE CLASSICO DOC, 2016

SOAVE CLASSICO “CAMPOLUNGO” DOC, 2015
PINOT GRIGIO IGT, 2016

VALPOLICELLA DOC, 2015
VALPOLICELLA RIPASSO “SAN GIACOMO” DOC, 2015

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG, 2012
AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA DOCG, 2012

VILLA MATTIELLI



VINI TONON 

Via Carpesica, 1 
31010, Carpesica di Vittorio Veneto (TV) 
Tel:+ 39 043 8920004
Fax. +39 043 8920014
E-mail: info@vinitonon.com 
www.vinitonon.com 

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Giulio Pulie' 

“Vini Tonon” este o mică societate familială fondată în anul 1936. Este situată în inima unei frumoase zone deluroase, între Dolomiţi 
și Veneţia, teritoriul de producţie a vinurilor “Prosecco Docg Conegliano Valdobbiadene”. Producem vinuri spumante de calitate, 
vinuri organice certificate precum și o selecţie de vinuri excelente de “Rezervă”.

Vinuri prezentate: 
CONEGLIANO VALDOBBIADENE FRIZZANTE PROSECCO DOCG, 2016
CONEGLIANO VALDOBBIADENE SPUMANT PROSECCO DOCG, 2016



ZANIN 1895 SRL

Via Cinquevie, 20
36030 Zugliano (VI)

Tel:+ 39 0445 330105
E-mail: zanin@zanin.it

www.zanin.it

Persoană de contact / Reprezentant la eveniment: Giuliano Silvestri - Export manager

Fondată în anul 1895 de către Bortolo Zanin, societatea noastră a produs dintotdeauna produse alcoolice distilate. 
Astăzi suntem specializaţi în grappa, grappa învechită și monovitigno (dintr-un singur soi de struguri), brandy, lichioruri, limoncello, 
amaretto, sambuca, vodka, rom, gin. 
La a patra generaţie, dar cu aceeași calitate artizanala, “Zanin” este sinonim pentru puritate. 

Produse prezentate:
GRAPPA “ZANIN”

BRANDY “MONTE SABOTINO”
LICHIORURI “LUXURY”

PRODUSE DISTILATE “VIA ROMA”



LISTA PARTICIPANŢI

AZ. AGR. TRAVIGNOLI 
BACCO TIPICITÀ AL PISTACCHIO

CAFFEN SRL
CORVINO OLEARIA SRL

COSTA ALESSANDRO &C SAS
DAROMA SRL

FIRRIATO DISTRIBUZIONE SRL
LA CASETTA AZ. AGR.

LUXARDO SPA
MADEO IND. ALIMENTARE SRL

MARCHESI MAZZEI SPA
MAZZETI L'ORIGINALE 

PRINCIPATO DI LUCEDIO
SALUMIFICIO SANT'ORSO

SOC. AGR. FRATELLI BARBA SRL
TARTUFI ALFONSO FORTUNATI

TINAZZI SRL
TORREFAZIONE VARANINI

VIANO MICHELE
VILLA MATTIELLI 
VINI TONON SRL

ZANIN 1895





ICE - Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior - Sediul Central
00144 Roma, Via Liszt 21 - Tel: 06 59921

www.ice.gov.it

ICE - Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior - Biroul din Bucureşti
Str. Clucerului 35, Sector 1, 011363

Tel: +4 021 211 42 40, Fax: +4 021 210 06 13
E-mail: bucarest@ice.it

www.ice.gov.it/paesi/europa/romania


