Catálogo de produtos

A história de quem se dedica à
tradição e qualidade de seus produtos
A história da Salumeria se iniciou em 1998, com a produção de embutidos artesanais. Em 2001 o Sr.
Romani conheceu uma família italiana e esse encontro possibilitou sua viagem para Valdobiadene,
uma cidade de Treviso que se localiza na região de Vêneto, na Itália. Nessa viagem, Sr. Romani estagiou em
diversas indústrias de embutidos - as famosas Salumerias italianas - onde teve oportunidade de
presenciar os métodos originais da elaboração que são passados de geração em geração.
Nos anos de 2005 e 2007, Sr. Romani vai novamente para Europa, dessa vez para aperfeiçoar os
produtos e ampliar seus conhecimentos. Visitou a cidade de Bolonha, a terra da verdadeira mortadela,
além de Trento e Bolzano, cidades históricas que são conhecidas por produzirem os melhores vinhos
e defumados do mundo, sobretudo, Pancetta, Lombo e Speck. Em Cremona, visitou fábricas do famoso
Culatello de Zibelo. Na cidade de Parma, os famosos Presuntos de 24 meses, Codeguim, Zampone de
Zibelo e Sopressa de Mantova.
Em 2013 a empresa adquiriu o selo SISBI – selo federal, possibilitando a venda para todo o Brasil.
Em 2015 o selo Alimentos do Paraná, através do Sebrae - um reconhecimento à qualidade na gestão
empresarial e nos processos de produção.
A Salumeria Romani desde sua criação vem se desenvolvendo cada vez mais, sempre resgatando
originalidade e a paixão italiana em seus produtos. Nosso objetivo é mostrar aos nossos consumidores
que é possível fazer produtos artesanais, conservando e exaltando qualidade, utilizando fórmulas
centenárias, provenientes de nossos antepassados italianos e de outros países da Europa.

LINHA NOBRE

LINHA NOBRE
CARNE DEFUMADA E MATURADA DE BOVINO SEM OSSO TIPO

BR E SAO LA

Italiana

Único produto da salumeria italiana feito apenas
com carne bovina - é proveniente dos Alpes,
onde começou a ser produzido no final do século
XV. Tem forma cilíndrica, cor rosa intensa, baixo
teor de gordura, sabor leve e aromatizada pela
própria condimentação feita a seco, massageada
manualmente, utilizando sal, pimenta,
especiarias e ervas aromáticas. Maturada em
ambiente climatizado por no mínimo 120 dias.
MOFO BRANCO: sua presença faz parte da
identidade dos produtos maturados, responsável
pela formação do aroma, sabor e conservação.
Pode ser consumida crua, fatiada sutilmente, com pão,
e em diversas receitas de antepastos, saladas e massas.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 100g ( 1 fatia)

Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
96 kcal=403 kj

5%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

19g

37%

Gorduras totais

2g

3%

Gorduras saturadas

1g

1%

Gorduras trans

0g

0%

Fibra alimentar
Sódio

0g

0%

1082mg

45%

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE
C A R N E S U Í NA

C O PA
A Copa ou Sacol é preparada com a sobrepaleta
do suíno, um corte caracterizado pela gordura
marmorizada. É uma carne nobre, somente duas
peças são retiradas de cada suíno.
É especialmente condimentada com sal, pimenta,
cravo, outras ervas aromáticas e massageada
à mão. É defumada lentamente em fumeiros
especiais, como é feita tradicionalmente há mais
de 600 anos e depois conduzida a ambiente
construído para sua maturação, que dura de 90
a 120 dias. MOFO BRANCO: sua presença faz
parte da identidade dos produtos maturados,
responsável pela formação do aroma, sabor e
conservação.
Para o consumo aconselha-se o corte em fatias sutilmente
finas, acompanhadas de pão fresco e um bom vinho.
Pode também ser utilizada em pratos especiais.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 40g ( 5 fatias )
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
167kcal=701kj

8%

Carboidratos

2g

1%

Proteínas

15g

20%

Gorduras totais

11g

20%

Gorduras saturadas

5g

23%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

390mg

37%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE
C A R N E S U Í NA

C O T E C H I NO
O Cotechino teve origem na cidade de Modena,
na Itália. Antigamente era um produto de pouco
valor, feito de carnes menos nobres e consumido
por pessoas de baixo poder aquisitivo. Porém,
hoje ele é recebido à mesa como uma iguaria,
pois é feito com carne magra, gordura e pele
suína temperadas com especiarias. A matéria
prima é moída e embutida em tripa natural
bovina e conservada em geladeira.
Experimente consumir como aperitivo, com pão
ou em pratos quentes. Lentilhas com Cotechino
é um prato tradicional italiano.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 50g (1 fatia)

Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
143kcal=594kj

7%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

11g

15%

Gorduras totais

11g

20%

Gorduras saturadas

4,1g

19%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

550mg

23%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE
E M BU T I D O DE C A R N E S U Í NA C O Z I D O E DE F U M A D O

C R AC ÓV I A
De origem Polonesa, da cidade de Cracovia,
trata-se de um salame especial, preparado com
carnes de pernil e paleta suina, selecionadas,
com reduzido teor de gordura. Com sabor
inconfundível, tem em sua condimentação:
sal, pimenta, especiarias e ervas aromáticas.
Depois de condimentado, descansa em câmara
fria própria, por mais de 24 horas. Depois de
embutido é levado aos defumadores feitos de
tijolos, com fogo a lenha, e é artesanalmente pré
cozido em temperatura controlada.
Seu consumo pode ser diverso, desde ao natural fatiado,
lanches, como também para acompanhamento
de massas, pizzas e recheios.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 50g ( 5 fatias)

Quantidade por porção
Valor energético
Carboidratos

%VD*
147kcal=617kj

7%

0g

0%

Proteínas

7,5g

10%

Gorduras totais

13g

24%

Gorduras saturadas

4,2g

19%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

567mg

24%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE

resunto cru tipo

C U LAT E L LO

“Sua majestade, o Culatello” - como é chamado
na Itália - tem origem na província de Parma,
região de Emilia Romana e é próximo ao
conhecido Presunto de Parma. Extraído da parte
central posterior do pernil suíno, (nádegas)
retirando a pele e gordura. A característica
forma de pera, o perfume levemente adocicado,
a atraente maciez e a baixa percentagem de
gordura o levaram a ser admirado por grandes
personalidades como o compositor Verdi.
MOFO BRANCO: sua presença faz parte da
identidade dos produtos maturados, responsável
pela formação do aroma, sabor e conservação.
Pode ser consumido cru - fatiado sutilmente, com figos,
olivas e pão - ou quente - em brusquetas e pizzas, por
exemplo. Experimente deixá-lo repousar por uma noite
na geladeira, envolto em um pano embebido em vinho
branco seco. O ritual deixará o Culatello mais macio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 40g ( 2 fatias )
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
57kcal=252kj

3%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

13g

17%

Gorduras totais

0g

0%

Gorduras saturadas

0g

0%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

686mg

28%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE
B O C H E C H A S U Í NA M AT U R A DA T I P O

G UA NC I A L E

Italiano

Produto nobre de origem e presente na culinária
italiana, obtido das bochechas dos suínos pesados
(guancia em Italiano). Temperado com sal,
pimenta e ervas aromáticas, maturado pelo menos
por 60 dias em ambiente próprio climatizado. Em
função do processo, condimentação e maturação
seu sabor é inconfundível. MOFO BRANCO: sua
presença faz parte da identidade dos produtos
maturados, responsável pela formação do aroma,
sabor e conservação.
O Guanciale pode ser utilizado no preparo de pratos
especiais, substituindo com elegância a pancetta
e o bacon, como no tradicional sugo all’amatriciana
e no delicioso alla carbonara.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 10g (1 fatia )

Quantidade por porção
Valor energético
Carboidratos
Proteínas

%VD*
37 kcal=155kj

2%

0g

0%

1g

1%

Gorduras totais

4,4g

8%

Gorduras saturadas

1,2g

5%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

83mg

3%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE
TO U C I N H O M AT U R A D O T I P O

LA R D O

de Colonata

Especialidade extraída da parte dorsal do suíno
pesado é uma gordura firme maturada. Os
mais famosos são o lardo da região dos Alves
Italianos, colonatta, e o lardo di Arnad, do Vale
da Aosta, Italia. Segue o processo antigo romano:
condimentado com sal, pimenta, louro, osmarino
e outras ervas aromáticas. Maturado em salas
próprias climatizadas no mínimo por 90 dias. Seu
sabor inconfundível, em função de todo processo,
condimentação, maturação. MOFO BRANCO: sua
presença faz parte da identidade dos produtos
maturados, responsável pela formação do aroma,
sabor e conservação.
Seu consumo pode ser das mais variadas formas, como em
saladas, batatas, pastas, complementar sabores de outras
carnes, também com frutos do mar e por último consumir
puro, fatiado sutilmente.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 10g (1 fatia )

Quantidade por porção
Valor energético
Carboidratos

%VD*
85kcal=357kj

4%

0g

0%

Proteínas

1,76g

1%

Gorduras totais

6,0g

11%

Gorduras saturadas

2,5g

9%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

83 mg

3%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE
L I NG U I Ç A DE C A R N E S U Í NA DE F U M A DA DE S S E C A DA

L I NG U I Ç A

Húngara

A Linguiça Húngara Romani é produzida em
defumadores artesanais, feitos em tijolos,
utilizando fogo à lenha com temperatura
controlada. É uma linguiça fina, feita com carne
suína magra de paleta e pernil, condimentada com
sal, pimenta, especiarias e embutida em tripa de
carneiro fina.
É ótima para ser servida como tira-gosto e na preparação
de massas, pizzas, sanduíches e pratos especiais.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 50g ( 6 fatias)

Quantidade por porção
Valor energético
Carboidratos

%VD*
159kcal=668kj

8%

0g

0%

Proteínas

8,3g

11%

Gorduras totais

14,1g

25%

4,7g

21%

Gorduras saturadas
Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

490mg

20%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE

LO M B O T I P O
C A NA D E NS E

Defumado

Embutido exclusivamente de lombo suíno sem
gordura. Temperado com sal, pimenta, especiarias
e ervas aromáticas, repousa por 24 horas em
câmara fria própria, após embutido em tripa
impermeável, levado a defumadores artesanais
feitos em tijolos (fumeiro), com fogo á lenha, em
temperatura controlada.
Ótimo para consumo como aperitivo, lanches pratos
especiais. Substitui com muito estilo, o tradicional
presunto cozido.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 40g ( 8 fatias )

Quantidade por porção
Valor energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais

%VD*
52kcal=233kj

3%

0g

0%

10g

13%

1,20g

2%

Gorduras saturadas

0g

0%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

334mg

14%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE
LO M B O M AT U R A D O

C O PA

Light

Obtido da parte nobre lombar do suíno, macia e
magra. Segue todo processo da tradicional copa
(sobrepaleta). Temperado com sal, pimenta e
ervas aromáticas, maturado por no mínimo 60
dias em ambiente ventilado climatizado.
MOFO BRANCO: sua presença faz parte da
identidade dos produtos maturados, responsável
pela formação do aroma, sabor e conservação.
Seu consumo é diverso, podendo ser fatiado, como
aperitivo e também como coadjuvante de pratos
especiais da culinária Italiana.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 40g ( 8 fatias )
Quantidade por porção
Valor energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais

%VD*
52kcal=233kj

3%

0g

0%

10g

13%

1,20g

2%

Gorduras saturadas

0g

0%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

334mg

14%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE

M O RTA D E LA

Tipo Bologna

Embutido de carne suína de pernil, paleta e
pancetta. Possui fragrância em que prevalecem as
especiarias, sabor pleno e equilibrado. Uma massa
fina com pequenos cubos de toucinho, cortados
caprichosamente, aromatizada com sal, pimenta
e outras especiarias, deixada em repouso por 24
horas e depois levada ao cozimento e defumação
em brasa por 6 horas, até atingir a temperatura
ideal.
A Mortadela de Bologna difere das outras pelo ritual
de produção original - feita somente com carnes nobres,
sem água e químicas e cozida em fogo natural.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 40g ( 3 fatias )

Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
120kcal=504kj

6%

0g

0%

Proteínas

8g

10%

Gorduras totais

10g

18%

Gorduras saturadas

4g

18%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

630mg

25%

Carboidratos

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE
BA R R I G A S U Í NA DE F U M A DA M AT U R A DA T I P O

PA NC E T TA

Italiana

A Pancetta italiana é feita da barriga suína sem
pele, com parte da costela, retirando o excesso
de gordura, é daí que se deriva o nome ( Pancia
significa barriga em italiano). A carne é enrolada,
temperada e maturada por no mínimo 120 dias
em processo natural, e resulta em um embutido de
aspecto marmoreado, que lembra um rocambole.
É condimentada com sal, pimenta, cravo, canela
e vinho branco, é perfumada e levemente doce.
Na idade média, os reis forneciam Pancetta para
os soldados levarem às guerras por ser um
alimento energético – ideal para os dias frios e de boa conservação. MOFO BRANCO: sua
presença faz parte da identidade dos produtos
maturados, responsável pela formação do aroma,
sabor e conservação.
Pode ser consumida como acompanhamento
de saladas, massas, pizzas e molhos, substituindo
o bacon em grande estilo.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade por porção

%VD*
46 kcal=143 kj

2%

0g

0%

Proteínas

1,8g

2%

Gorduras totais

3,0g

5%

Gorduras saturadas

1g

5%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

203mg

8%

Valor energético
Carboidratos

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE
C A R N E T E M PE R A DA DE B OV I NO S E M O S S O C O Z I DA E D E F U M A DA

PA ST R A M I

Obtido principalmente do Coxão duro bovino sem
gordura, temperado com sal, pimenta e diversas
ervas aromáticas. Permanece em marinação por
diversos dias para cura em baixa temperatura e
depois é defumado com calor na medida certa em
defumadores artesanais. De origem das Bálcâs, se
popularizou nos Estados Unidos.
Sabor e aroma inconfundível, devido ao processo
de condimentação e cozimento.
Pode ser consumido ao natural, fatiado sutilmente, bem
como em lanches, pratos especiais, como massas e pizzas.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 100g ( 5 fatias )
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
120kcal=504kj

6%

0g

0%

Proteínas

15g

20%

Gorduras totais

6,0g

11%

Gorduras saturadas

2,0g

9%

Carboidratos

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

1,0g

4%

740mg

31%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE

resunto cru tipo
PA R M A

O Presunto Cru tipo Parma é o produto mais nobre
e representativo da salumeria italiana. É obtido
do pernil com osso, de suíno selecionado com
peso superior a 120 kg e condimentado somente
com sal. O processo de produção é artesanal
e depende de muita paciência: o Presunto Cru
tipo Parma leva, no mínimo, um ano para ficar
pronto. MOFO BRANCO: sua presença faz parte da
identidade dos produtos maturados, responsável
pela formação do aroma, sabor e conservação.
Consuma fatiado sutilmente, puro ou em sanduíches.
Pode também ser usado como ingrediente de diversos
pratos especiais.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 40g ( 2 fatias)
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
108kcal = 452kj

5%

0g

0%

Proteínas

10g

20%

Gorduras totais

7,4g

11%

Gorduras saturadas

2,6g

13%

Gorduras trans

0g

(**)

Fibra alimentar

0g

0%

720mg

30%

Carboidratos

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE
SA LA M E T I P O

FINOCCHIONA

Italiana

Salame de grosso calibre, embutido em tripa
natural bovina, utilizando paleta e pernil suíno,
toucinho, condimentado com sal, pimenta, ervadoce e outras especiarias. O nome ‘’finocchiona’’
deriva da palavra ‘’finocchio’’ ou funcho italiano.
Seu sabor marcante é de erva-doce e a picância
proporcionada pelo uso da pimenta.
Consumo in natura em fatias finas ou como ingrediente
de inúmeras receitas como massas, risotos e etc.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 40g ( 10 fatias)
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
180kcal=756kj

9%

1g

0%

Proteínas

32g

43%

Gorduras totais

14g

25%

Gorduras saturadas

5g

23%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

950mg

40%

Carboidratos

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE

SA LA M E

Tipo Italiano

O Salame foi o primeiro produto feito com método
de conservação da carne por meio do sal, há
mais de dois mil anos, mas somente a partir do
ano 1.700 d.C. surgem os primeiros escritos sobre
métodos e regulamentos dessa arte. Feito com
carnes selecionadas de pernil, paleta e pancetta
resfriadas de suínos adultos, embutidas em tripa
natural ou artificial, o Salame Italiano é levemente
defumado e depois conduzido para maturação
por mínimo 45 a 60 dias em salas especiais com
umidade, temperatura e ventilação controladas.
Nesse período sofre uma desidratação de 35 a 40%,
ficando firme para fatiamento e consumo das mais
diversas formas. MOFO BRANCO: sua presença
faz parte da identidade dos produtos maturados,
responsável pela formação do aroma,
sabor e conservação.
Possui consistência firme para fatiamento e consumo
das mais diversas formas.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 40g ( 10 fatias)
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
180kcal=756kj

9%

1g

0%

Proteínas

32g

43%

Gorduras totais

14g

25%

Gorduras saturadas

5g

23%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

950mg

40%

Carboidratos

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE

SA L S I C C I A
L I NG U I Ç A T I P O

di Calabria

É uma linguiça picante, estilo colonial, feita com
pernil e paleta suína, típica da região de Calabria
– Itália. É embutida em tripa suína ou bovina
torta, 50/60 cm comprimento, de cor avermelhada
intensa e cujo diferencial é seu sabor bem
condimentado, destacando-se a páprica picante.
Pode ser consumida in ou em receitas como pizzas,
massas, risotos e etc.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 40g ( 10 fatias)
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
180kcal=756kj

9%

1g

0%

Proteínas

32g

43%

Gorduras totais

14g

25%

Gorduras saturadas

5g

23%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

950mg

40%

Carboidratos

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE
SA LA M E T I P O

SOPRESSA

Italiana

A Sopressa é um salame típico da província de
Vicenza, um dos principais produtos da região
do Veneto, na Itália. É um salame puramente
suíno feito com carnes de pernil, paleta, pancetta
e toucinho da parte lombar, embutido em tripa
bovina com diâmetro de aproximadamente
100 mm e maturado em salas especiais por em
média 90 dias. MOFO BRANCO: sua presença faz
parte da identidade dos produtos maturados,
responsável pela formação do aroma, sabor e
conservação.
Com sabor próximo ao do Salame Italiano, porém mais
especial e apurado, é ideal para consumo em pizzas,
massas e também como aperitivo.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 40g ( 10 fatias)
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
180kcal=756kj

9%

1g

0%

Proteínas

32g

43%

Gorduras totais

14g

25%

Gorduras saturadas

5g

23%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

950mg

40%

Carboidratos

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE
SA LA M E T I P O

SOPRESSA

Italiana (com fileto)

A sopressa é um salame típico da província de
Vicenza, um dos principais produtos da região do
Veneto, na Itália. É um salame puramente suíno,
feito com carnes de pernil, paleta, pancetta,
toucinho exclusivamente da parte lombar,
embutido em tripa natural bovina calibre aprox.
100 mm, maturado em salas especiais por um
período mínimo de 90 dias. Com Fileto: Difere da
sopressa normal, pois no momento de embutir
é introduzido um corte maciço de lombo suíno
condimentado, permanecendo aproximadamente
no centro do salame. MOFO BRANCO: sua presença
faz parte da identidade dos produtos maturados,
responsável pela formação do aroma, sabor
e conservação.
Com sabor próximo ao do Salame Italiano, porém mais
especial e apurado, é ideal para consumo em pizzas,
massas e também como aperitivo.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 40g ( 10 fatias)
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
180kcal=756kj

9%

1g

0%

Proteínas

32g

43%

Gorduras totais

14g

25%

Gorduras saturadas

5g

23%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

950mg

40%

Carboidratos

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA NOBRE

resunto cru tipo
S PE C K

Speck é um presunto cru sem osso, obtido dos
melhores pernis suíno, com equilíbrio entre
carne e gordura. Ele é particularmente ligado
ao nordeste da Itália - Trentino Alto Adige - e
sua origem data de 300 d.C.. Conta a história
que era fabricado para servir ao exército, pois
a carne salgada e curada pode ser conservada
por muitos dias. A fabricação do Speck
Romani segue todo o ritual e regulamento
italiano. MOFO BRANCO: sua presença faz
parte da identidade dos produtos maturados,
responsável pela formação do aroma, sabor
e conservação.
Pode ser consumido das mais variadas formas:
cru - fatiado sutilmente, como aperitivo – e em
pratos especiais. Experimente na pizza.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 40g ( 3 fatias)
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
82kcal=344kj

4%

0g

0%

Proteínas

13g

17%

Gorduras totais

3,0g

5%

Gorduras saturadas

1,0g

5%

Carboidratos

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

588mg

25%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA BÁSICA

LINHA BÁSICA

BAC O N
Tradicionalmente é obtido da carne estriada da
barriga, com pele, temperada com sal, especiarias
e logo depois defumada.
Utilizado na culinária brasileira para todos os fins,
podendo ser refogado com saladas, arroz, massas e etc.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
43kcal=181kj

2%

0g

0%

Proteínas

1,8g

2%

Gorduras totais

3,9g

7%

Gorduras saturadas

2g

9%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

192mg

8%

Carboidratos

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA BÁSICA

C O ST E LA S U Í NA

Defumada

É cortada em tiras para eliminar as gorduras
principais, temperada com sal, alho, especiarias,
fica marinando por alguns dias e logo após é
defumada por cerca de 10/12 horas.
Pode ser consumida em feijoadas, risotos, sopas e etc.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 100g ( 1 pedaço)
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
403kcal=1693kj

20%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

22g

29%

Gorduras totais

35g

64%

Gorduras saturadas

12g

55%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

1558mg

66%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA BÁSICA

JO E L H O

de porco

Obtido do corte do joelho do pernil suíno,
é uma peça de aproximadamente 1kg, com
muita cartilagem e nervos. Temperada com sal,
pimenta e especiarias, descansa em média oito
dias e em seguida passa por um processo de
defumação que leva doze horas, feito isso, está
pronto para o consumo.
Modo de consumo: Cozido ou assado, podendo ser
servido quente ou frio, em receitas tradicionais alemãs
ou com saladas, arroz e massas. Também é um ótimo
ingrediente para a tradicional feijoada.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 100g ( 1 fatia)
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
201kcal=844kj

10%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

21g

28%

Gorduras totais

13g

24%

Gorduras saturadas

6g

27%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

900mg

38%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA BÁSICA

L I NG U I Ç A

tipo Blumenau
Produto típico da região de Blumenau/SC. É
embutido em tripa torna suína ou bovina, em
forma de ferradura, defumado no calor por 12/15
horas. Cada peça pesa aproximadamente 350g.
Consumida in natura, com pão fresco,
torradas, massas, pizzas e a gosto.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 40g ( 7 fatias)

Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
165kcal=693kj

8%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

12g

16%

Gorduras totais

13g

24%

Gorduras saturadas

3g

14%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

720mg

30%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA BÁSICA

L I NG U I Ç A

Colonial

Produto de carne suína defumada
semelhante ao salame, embutido em tripa
suína ou bovina torna.
Como aperitivo, podendo ser cozida na água ou
pré-assada em pães, massas, pizzas, risotos e etc.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 50g ( 8 fatias)
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
165kcal=693kj

8%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

12g

16%

Gorduras totais

13g

24%

Gorduras saturadas

3g

14%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

720mg

30%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA BÁSICA

QU E I JO

de porco

Um produto criado pelos imigrantes italianos,
que faziam esse produto utilizando carnes
cozidas do porco, pele, miúdos, nervos, sal,
pimenta, muito tempero verde, colocando tudo
no estômago do suíno, ficando com aspecto de
um queijo prensado, por isso leva esse nome.
Hoje, utiliza os mesmos ingredientes, porém o
modo de embutir é realizado em tripa plástica,
podendo ter formato quadrado ou cilíndrico.
Pode ser consumido frio in natura, em fatias ou cubos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 40g ( 2 fatias)
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
110kcal=462kj

6%

0g

0%

Proteínas

7,8g

10%

Gorduras totais

8,8g

16%

Gorduras saturadas

1,8g

8%

Carboidratos

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

423mg

18%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

LINHA BÁSICA

SA LA M I TO
Trata-se de um salame fino, defumado,
fabricado no mesmo sistema do salame
convencional.
Bom como aperitivo, torradas, pães, pizzas e massas.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 50g ( 8 fatias)
Quantidade por porção
Valor energético

%VD*
165kcal=693kj

8%

Carboidratos

0g

0%

Proteínas

12g

16%

Gorduras totais

13g

24%

Gorduras saturadas

3g

14%

Gorduras trans

0g

**

Fibra alimentar

0g

0%

720mg

30%

Sódio

*Valores diários
com base em
uma dieta de
2000 kcal
ou 8400kj.
Seus valores
diários podem
ser maiores
ou menores
dependendo
de suas
necessidades
energéticas.
** VD não
estabelecido.

www.salumeriaromani.com.br

