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Bine aţi venit la Degusta Italia!

Astăzi sărbătorim o zi dedicată produselor alimentare şi vinurilor Made in Italy, sărbătoare a savorilor 
autentice care au făcut Italia faimoasă în întreaga lume.

Bucătăria italiană este cunoscută pentru diversitatea sa la nivel regional, pentru gustul său unic, 
fiind recunoscută ca cea mai faimoasă bucătărie la nivel mondial, cu influențe pe plan internațional. 
Caracteristica sa principală este simplitatea, folosind însă ingrediente de cea mai bună calitate. 

Patrimoniul agroalimentar Made in Italy îmbină know-how-ul, frumusețile peisagistice și artistice, 
reprezentând una dintre cele mai importante cărți de vizită ale Italiei în lume. Specialitățile culinare 
și arta evocă istoria teritoriului italian și ale locuitorilor săi. 

Evenimentul este inclus în cea de-a doua ediție a Săptămânii bucătăriei italiene în lume, organizat 
în peste 110 țări, sub coordonarea Ambasadelor Italiei din fiecare țară. Numeroasele manifestări 
realizate au ca scop promovarea la nivel internațional a tradițiilor culinare și enogastronomice 
italiene ca semne distinctive ale identității și culturii italiene. 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. Acest fapt se datorează activităţii dumneavoastră 
ca importatori, distribuitori, buyeri, manageri de restaurante, formatori de opinie și jurnaliști, dar și 
numeroasei comunități românești din Italia.

Pe piaţa din România există încă posibilităţi reale de creştere a consumului de produse Made 
in Italy, ai căror promotori puteți fi tot dumneavoastră. De aceea, Agenția ICE București a decis 
să organizeze un nou eveniment care să faciliteze întâlnirea dintre cererea și oferta de produse 
“autentic italiene”. Cu speranţa că această nouă întâlnire cu gustul italian autentic să vă fie utilă, vă 
doresc succes şi... “buon assaggio!”

Luca Gentile
Director ICE - Agenția Italiană pentru Comerț Exterior

Biroul din Bucureşti
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FEUDO RAMADDINI 
GOLDEN BRASIL COFFEE
IMEPA SRL
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MONTELVINI 
PASTICCERIA FRACCARO
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ANTICA CASCINA SRL 
Via Moisa, 2/A, 12050 – Magliano Alfieri (CN)
Tel. +39 0173 266028 | Fax +39 0173 267912
E-mail: info@anticacascinasrl.it
www.anticacascinasrl.it

Persoană de contact
Dario CAPELLO

Produse prezentate:

Salam maturat cu trufe 

Salam cu vin Barolo 

Salam de mistreț

Salam de cerb 

Salam de măgar 

Salam cu fenicul 

Cârnați de porc uscați 

Mușchiuleț de porc cu trufe maturat, cu vin Barolo, 
„all’arrabbiata” (picant) și cu ierburi aromatice de 
“Langa”

Societatea produce mezeluri și specialități piemonteze, 
îmbinând pasiunea cu selecția atentă a materiilor prime și 
folosind exclusiv carne de origine italiană. 

ANTICA CASCINA a obținut marca “PIEMONTE ECCELLENZA  
ARTIGIANA”, numărându-se printre acele societăți care au 
contribuit la promovarea regiunii Piemonte grație calității 
mâncării și a vinului. 
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BOSIO VINI 
Strada Borelli, 10 - Frazione Valdivilla 
12058 - Santo Stefano Belbo (CN)
Tel. +39 0141 847149 | Fax +39 0141 847110
E-mail: francesco@bosiovini.it 
www.bosiovini.it 

Persoană de contact
Francesco BALOCCO, Director de Vânzări

Produse prezentate:

Nebbiolo Barolo DOCG, 2013

Nebbiolo Barbaresco DOCG, 2014

Nebbiolo D’alba DOC, 2015

Barbera D’alba DOC, 2015

Barbera D’asti DOCG, 2016

Cortese Gavi DOCG, 2017 

Arneis Langhe DOC, 2017

Chardonnay Langhe DOC, 2016

Moscato d’Asti DOCG, 2017(vin spumant)

Moscato d’Asti DOC, 2017 (vin spumant)

Prosecco Glera DOC Treviso Novello (vin spumant)

BOSIO FAMILY ESTATES este o afacere de familie cu origini 
piemonteze, cu două centre de producție, unul în zona 
de Muscat d’Asti și celălalt în zona Barolo. Acest lucru îi 
permite să aibă podgorii în întreaga parte de sud a regiunii 
Piemonte și o gamă foarte amplă de soiuri care acoperă 
întreaga producție viticolă din regiune menținând o calitate 
excelentă la prețuri extrem de competitive.  
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CORTE DEI FRATI 
Via Sicilia, 12, 72020 - Cellino San Marco (BR)
Tel. +39 0831 617791  |  Fax +39 0831 617791
E-mail: info@cortedeifrati.it
www.cortedeifrati.it 

Persoană de contact
Romeo BORLIZZI, Export Manager

Produse prezentate:

Negroamaro, IGP, 2016

Primitivo Salento, IGP, 2015

Salice Salentino, DOP, 2015

Nero di Troia, IGP, 2015

Malvasia Nera, IGP, 2016

Malvasia Bianca, IGP, 2016

Chardonnay Sal, IGP, 2016

Primitivo Mandoria, DOP, 2016

CORTE DEI FRATI a luat naștere într-un teritoriu renumit 
pentru producția de vinuri de calitate, în mjlocul regiunii 
Salento. Aceasta îmbină perfect selecția soiurilor de viță 
de vie, precum Negroamaro, Primitivo Salento, Primitivo 
Manduria, Malvasia Nera, Salice Salentino, Nero di Troia, 
Chardonnay și Malvasia Bianca cu utilaje moderne și 
tehnici străvechi, reușind să obțină vinuri cu un raport 
excelent calitate / preț. 
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DIVELLA 
Largo Domenico Divella, 1, 70018 - Rutigliano (BA)
Tel. +39 080 4779111 | Fax +39 080 4762056
E-mail: export@divella.it 
www.divella.it 

Persoană de contact
Mauro DIPINTO, importator local

Importator local: 
IL CAVALIERE DE LUXE SRL
Șos. Pipera, nr. 59, Sector 2, București
Tel. +40 722 488531
E-mail: mauro.dipinto@tin.it
Contact: Mauro DIPINTO

Produse prezentate:

Paste Divella

Ulei de măsline extravirgin 

Făină

Biscuiți

DIVELLA se numără, de mai bine de 125 de ani, printre cei 
mai importanți producători de paste din grâu dur la nivel 
mondial. Compania produce și furnizează o gamă vastă de 
produse precum: peste 150 forme de paste din grâu dur, 
paste proaspete, biscuiți, conserve de roșii, ulei de măsline, 
legume, orez și cuș cuș. 



6

A

DEGUSTA ITALIA

FEUDO RAMADDINI 
Via Principe Umberto, 122, 96018 - Pachino (SR)
Tel. +39 0931 1847100
E-mail: info@feudoramaddini.com
www.feudoramaddini.com  

Persoană de contact
Aldo LOMBARDI, Agent

Produse prezentate:

Rama’ Catarratto, Terresiciliane, IGT 2016

Rama’ Nero D’avola, Terresiciliane, IGT 2016

Nassa Grillo, Terresiciliane, IGT 2016

Note Nere Nero D’avola, Sicilia, DOC 2015

Patrono Nero D’avola, Noto, DOC 2014

Quattroventi Chardonnay, Terresiciliane, IGT 2011

Al Haven Moscato Passito, Noto, DOC 2014

Perla Marina, 2016 (vin spumant) 

FEUDO RAMADDINI a luat naștere în zona Noto, tărâm 
în care se cultivă viță de vie nobilă, precum Muscat, Nero 
d’Avola și Pachino. 
De o deosebită importanță pentru vinul obținut în cramele 
Ramaddini sunt fertilitatea solului cu precădere calcaros, 
blândețea climei și inegalabila acțiune a luminii.
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GOLDEN BRASIL COFFEE 
Via S. Giorgio, 1, 00040 - Ardea (RM)
Tel. +39 06 9147142 | Fax: . +39 06 56359028
E-mail: fabio.menichelli@goldenbrasilcoffee.it 
www.goldenbrasilcoffee.it   

Persoană de contact
Fabio MENICHELLI, Export Manager

Produse prezentate:

Cafea „Golden Brasil” (sub diferite 
forme: boabe, măcinată și capsule/paduri)

Cafea Biologică „Golden Brasil” 

DACATE’ SRL este o societate certificată ISO 9001/2008 
care activează de mulți ani în domeniul cafelei, ocupându-
se de selecția si prăjirea cafelei provenită din cele mai 
bune plantații din întreaga lume, creând o gamă largă 
de amestecuri. Pentru a garanta consumatorului final un 
produs ideal, cafeaua importată este selectată si prăjită pe 
cele două linii de producție. În martie 2017 societatea a 
obținut certificarea bio pentru cafeaua boabe și măcinată. 
Cafeaua este comercializată în multe localități italiene și în 
numeroase țări. Valorile pe care se bazează compania sunt: 
calitatea produsului, satisfacția clientului și optimizarea 
serviciilor.
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IMEPA SRL 
Loc. Fosso Imperatore Lotto 1
84014 - Nocera Inferiore (SA)
Tel. +39 349 3577600, +39 081 939898
E-mail: rossellaspatola@imepa.it 
www.imepa.it

Persoană de contact
Rossella SPATOLA

Produse prezentate:

Roșii uscate “La Gustosa”

Legume uscate “La Gustosa”

Plante aromatice italiene “La Gustosa”

Amestec de condimente “Teorema”

Diferite tipuri de paste cu ierburi aromatice “Teorema”

Societatea IMEPA SRL a fost înființată în anul 1989. 
Folosește o metodă de conservare a propriilor produse 
bazată pe procesul de uscare, modernizat grație inovației 
tehnologice a marilor cuptoare care garantează siguranța 
și igiena în toate fazele de producție. Societatea activează 
în domeniul industriei produselor agricole deshidratate, 
este producătoare de sosuri, preparate și semi-preparate 
(orez și paste).
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MERCANTITALIANI.IT

MERCANTI ITALIANI 
Corso San Giovanni a Teduccio, 539
84013 - Napoli (NA)
Tel. +39 0817523643
E-mail: info@cantinemediterranee.it
www.cantinemediterranee.it  

Persoană de contact 
Vincenzo NAPOLITANO, Președinte 

Produse prezentate:

Vesuvio Lacryma Christi DOP, 2016

Irpinia Aglianico DOP, 2016

Avellino Fiano di Avellino DOP, 2016

Spuma 66 alb (vin spumant)

Spuma 66 rosato(vin spumant)

Bresanapoli, Salam Uscat, „Campania Alimentare”

Salam Napoli, Uscat, „Campania Alimentare”

Cârnați de Porc, „Campania Alimentare”

Paste Artizanale de Gragnano, „Mealitaly”

Roșii Uscate, „Mealitaly”

Legume în Ulei, „Mealitaly”

Mozzarella de Bivoliță, „Latticini Orchidea”

Brânză Proaspătă Fior di Latte, „Latticini Orchidea”

Brânză Proaspătă Provola, „Latticini Orchidea” 

Societatea MERCANTI ITALIANI a luat naștere din dorința 
de a promova în afara granițelor produsele italiene de 
excelență, caracteristice Italiei: vinul, pastele, uleiul, 
mozzarella și mezeluri de cea mai înaltă calitate.
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MONTELVINI 
Via Cal Trevigiana, nr. 51
31040 – Volpago del Montello (TV)
Tel. +39 0423 8777
E-mail. export@montelvini.it 
www.montelvini.it 

Persoană de contact
Gianni ZUCCHETTO, Export Area Manager

Importator local: 
VINIDITALIATRADE  SRL
Ferma 7, Hala17, 407310, Gilau, Jud. Cluj
Tel.  +40 264 244 657 | Mobil: +40 728.035 274
E-mail:  andrea.fassina@viniditaliatrade.ro
Contact: Andrea FASSINA - Sales Manager

Produse prezentate:

Prosecco Alb DOC 

Prosecco Alb Treviso DOC

Prosecco Alb Asolo DOCG 2016

Spumant Alb

Activitatea familiei noastre de peste 130 de ani este 
producția de vin. Datorăm această longevitate pământurilor 
noastre, sentimentului nostru de apartenență la acestea și 
respectului care derivă din această alianță.
Principiile fundamentale care ne-au caracterizat 
dintotdeauna rămân intacte de-a lungul generațiilor. Sunt 
aceleași principii care ne ghidează și azi în alegerile legate 
de crama noastră, dornică să respecte producerea unui vin 
tradițional și în același timp să se îmbunătățească mereu 
pentru a-și reconfirma excelența.
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PASTICCERIA FRACCARO 
Via Circonvallazione Ovest, 25/27  
31033 - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39 0423 491421 | Fax: . +39 0423 720530
E-mail: spumadoro@fraccarospumadoro.it 
www.fraccarospumadoro.it 

Persoană de contact
Paolo PIETROBON, Business Development Director

Produse prezentate:

Produse de patiserie, 

panificație cu drojdie naturală,

produse bio

FRACCARO SPUMADORO este prezentă pe piața 
producătorilor de dulciuri încă din 1932. Constituită inițial 
ca fabrică de pâine la Castelfranco Veneto (Treviso), s-a 
transformat ulterior într-un mare producător de produse 
de patiserie și panificație, realizate artizanal cu pasiunea 
caracteristică micilor producători italieni. Toate produsele 
sunt realizate cu un ingredient special: drojdia naturală 
care pe lângă faptul că oferă produselor o frăgezime 
naturală, face ca acestea să fie ușor de digerat și contribuie 
la păstrarea proprietăților organoleptice precum aroma și 
gustul. 
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ICE – Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior este agenţia guvernamentală cu sarcini în 
promovarea, facilitarea şi dezvoltarea schimburilor comerciale 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 desfăşurată de către birourile sale din străinatate. Pentru a permite un acces simplu 
şi imediat, întregul patrimoniu informaţional al ICE este în prezent disponibil online 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 România, precum şi pentru firmele sau instituţiile/autorităţile româneşti 
interesate să stabilească relaţii de colaborare cu parteneri italieni. Biroul din Bucureşti al 
Agenţiei ICE este acreditat în România ca secţie de promovare schimburi, a Ambasadei Italiei şi 
colaborează în strânsă sinergie cu aceasta.



 

Parteneri media

ICE - Agenția italiană pentru comerț exterior
Sediu central
00144 Roma, via Liszt 21
Tel: +39 06 59921
Site: www.ice.gov.it

Eveniment susținut de

ICE - Agenția italiană pentru comerț exterior
Biroul din Bucureşti
Ambasada Italiei – Secţia Promovare Schimburi
Str. Clucerului nr.35, sector 1 – 011363 Bucureşti 
Tel.: +4 021 2114240; E-mail: bucarest@ice.it
Site: www.ice.gov/paesi/europa/romania


