ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 101MDF/2009
ΠΡOΪΟΝΤΑ LE VENEZIANE ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ της MOLINO DI FERRO, από τη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ
ΗΛΙΟΣ
Η εταιρεία Molino Di Ferro, βρίσκεται στο Vedelago, στην επαρχία του Treviso, στην καρδιά της εξοχικής
περιοχής Βένετο. Μια τοποθεσία με παλαιές συγκομιδές καλαμποκιού και παραδοσιακών τροφίμων, όπου
συγκεκριμένα η καλλιέργεια του καλαμποκιού και η χρήση του για την προετοιμασία της νόστιμης «polenta»
είναι μια παράδοση που κρατάει εδώ και πάρα πολλούς αιώνες.
Σε αυτή τη γη, πέντε γενεές μυλωνάδων της οικογένειας Marconato έχουν βελτιώσει και τελειοποιήσει την
επιλογή και την επεξεργασία του καλαμποκιού.
Η ποικιλία προϊόντων μας επεκτείνεται, η υγεία σας καλυτερεύει!
Η Molino di ferro παράγει μια πλήρη σειρά προϊόντων ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ατόμων
που παρουσιάζουν δυσανεξία στη γλουτένη αλλά και σε όλους όσους θέλουν μία σωστή και ισορροπημένη
καθημερινή διατροφή.
Η εταιρεία, με σύμμαχο τη μεγάλη της εμπειρία, παράγει μια πλήρη σειρά ζυμαρικών, που μαγειρεύονται σε
ελάχιστα λεπτά, με το σήμα “Le Veneziane” και τα πεντανόστιμα αφράτα μπισκότα “Sorrisi di Mais”, από αλεύρι
καλαμποκιού εξαιρετικής ποιότητας.
ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Τα ζυμαρικά Le Veneziane της Molino di Ferro αποτελούν την
πλήρη γκάμα ζυμαρικών χωρίς γλουτένη, καθώς προέρχονται από
100% καλαμποκάλευρο που είναι πολύ εύπεπτο.
Τα Le Veneziane χαίρουν μεγάλης εκτίμησης, ακριβώς χάρη σε αυτή τους
την ιδιαιτερότητα, από όποιον επιθυμεί υγιεινή και ελαφριά διατροφή.
Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η απουσία γλουτένης, η χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και η απουσία
χρωστικών ουσιών.
Η φαντασία στο τραπέζι σας...
Διαθέσιμα σχήματα: Κοφτά ζυμαρικά, Φωλιές και Μακρά ζυμαρικά:
60.070 Ditalini ‐ ΚΟΦΤΟ ΜΙΣΟ
60.069 Anelini ‐ ΔΑΧΤΥΛΙΔΑΚΙΑ
60. 058 Penne rigate – ΠΕΝΝΕΣ ΡΙΓΕ
60.060 Eliche ‐ ΤΡΙΒΕΛΙ
60.061 Tubetti rigate ‐ ΣΕΛΙΝΑΚΙ
60.062 Pipe rigate – ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ
60.059 Gnocchi ‐ ΚΟΧΥΛΙΑ
60.067 Rigatoni ‐ ΡΙΓΑΤΟΝΙ
60.064 Fettucce ‐ ΤΑΛΙΑΤΕΛΛΕΣ
60.065 Spaghetti – ΣΠΑΓΓΕΤΙ
ΠΟΛΕΝΤΑ
Πολέντα, η παράδοση στο τραπέζι σας
Πολέντα στιγμής: Έτοιμη σε λίγα μόνο λεπτά!
Αληθινή πολέντα στιγμής, νόστιμη και θρεπτική και παραδοσιακή.
Το αλεύρι καλαμποκιού για την πολέντα, ένα τυπικό πιάτο της παράδοσης του Veneto,
έχει βελτιωθεί με τον καιρό μέσω της προσεκτικής επιλογής καλαμποκιού που
εγγυάται σήμερα ένα προϊόν νόστιμο και πολύ εύπεπτο. Το προμαγείρεμά της σε ατμό, μέσω
μιας ειδικής επεξεργασίας, επιτρέπει την ετοιμασία σε ένα μόνο λεπτό μιας πολέντας
με
πλούσια γεύση, σύμφωνα με την παλαιά παράδοση. Η αληθινή πολέντα στιγμής
διατίθεται σε δύο τύπους, πολέντα άσπρη (ψιλοαλεσμένη) ή κίτρινη (χονδροαλεσμένη).

ΜΠΙΣΚΟΤΑ
Φτάνουν τα sorrisi… di mais
Η γκάμα προϊόντων της Molino di Ferro ολοκληρώνεται με μια επιλεγμένη ποικιλία μπισκότων που
παρασκεύαζονται από αλεύρι καλαμποκιού.
Μοναδικά και ειδικά προσαρμοσμένα σε όσους
παρουσιάζουν δυσανεξία στη γλουτένη: τα αφράτα
μπισκότα από καλαμπόκι.
Τα αφράτα μπισκότα Le Veneziane διατίθενται σε τρεις
τύπους: την παραδοσιακή γεύση, αυτή με σοκολάτα και
αυτή με αμύγδαλο.
Τρεις εξαιρετικές επιλογές για το κολατσιό σας,
εμπνευσμένες από την παλιά συνταγή!
Πιστοποιητικά:
“Πιστοποιητικό προϊόντων χωρίς γλουτένη”, επικυρωμένο από το Σώμα SBS σε συνεργασία με την Ιταλική
Ένωση Κοιλιοκάκης (AIC).
Τα προϊόντα μας δεν περιέχουν Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς σύμφωνα με τον κανονισμό: CE 1829‐
1830/2003.
Τα προϊόντα Molino di Ferro εισάγονται & διανέμονται στην Ελλάδα και στην Κύπρο αποκλειστικά από την
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ‘ΗΛΙΟΣ’ ‐ ΠΑΝ. ΣΠ. ΔΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Ζ.Τ..
Τα προϊόντα Molino di Ferro διατίθενται σε όλα τα φαρμακεία, κατόπιν παραγγελίας, χωρίς κόστος όταν
συνταγογραφούνται από τον γιατρό του ταμείου σας. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των ασθενών.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ‘ΗΛΙΟΣ’
ΠΑΝ. ΣΠ. ΔΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
11Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 14451 METAMOΡΦΩΣΗ
TΗΛ: +30 210 2840140-7, ΦΑΞ: +30 210 2816787, e-mail: sales@heliospasta.gr

Με την παράκληση να δημοσιευθεί.

