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REPETĂ REŢETELE COSTA D’ORO PÂNĂ REUȘEȘTI!

TA D’OR

ÎN VIAȚA REALĂ, NU TOATE REȚETELE IES
PERFECT DIN PRIMA. DOAR CINE CONTINUĂ
POATE DEVENI DIN CE ÎN CE MAI BUN.

TRĂIEȘTE AUTENTIC.

.
e
t
ș
e
ș
e
r
G
.
Încearcă reușești!
ă
n
â
p
ă
t
e
p
e
R

Pe internet, avem cu toţii o viaţă perfectă. Selectăm cu grijă contextele care
ne pun în cea mai bună lumină și evităm să postăm momentele imperfecte.
În viaţa digitală, suntem Cheﬁ desăvârșiţi, fashioniști impecabili, avem
doar cariere de succes și petrecem întotdeauna vacanţe formidabile.
Dar pentru a simţi că trăim cu adevărat, trebuie să ﬁm conștienţi și de acele
părţi ale vieţii care pot ﬁ îmbunătăţite.
Costa d’Oro, brandul autentic italienesc, ne îndeamnă să ﬁm autentici și în
viaţa de pe net. Postând și situaţiile imperfecte, în care mai și greșim,
ne descoperim pe noi înșine, ne acceptăm așa cum suntem și ne motivăm
să devenim din ce în ce mai buni, la orice ne-am propune.
Doar prin acceptarea greșelilor putem trăi cu adevărat autentic.
#EstiVeroCandGresesti
#FiiVeroInBucatarie
#TraiesteAutentic

L’ EXTRA PREZINTĂ CAPONATA: SALATĂ DE VINETE CU LEGUME
INGREDIENTE

VEGAN

Vinete - 1 kg
Țelină Apio - 400 g
Ceapă albă - 250 g
Roșii în ciorchine - 200 g
Măsline verzi - 200 g –fără sâmburi
Capere sărate – 50 g
Muguri de pin – 50 g
Zahăr - 60 g
Oțet de vin alb - 60 g
Busuioc
Pastă de tomate – 40 g
Ulei de măsline COSTA D’ORO L’EXTRA
Sare

CUM SE PREPARĂ
Se taie în felii subțiri ceapa, țelina apio și măslinele.
Se taie vinetele în bucăți de aprox. 2.5 cm, la fel și roșiile.
Într-o tigaie încinsă, se coc mugurii de pin câteva minute, până când devin aurii.
Într-o tigaie cu pereții înalți, încinge ulei de măsline și prăjește bucățile de vinete, pentru câteva minute. Când
devin aurii, scurge-le de ulei într-o strecurătoare, apoi pune-le pe hârtie absorbantă pentru a îndepărta uleiul
în exces.
• Într-o oală mai mare, pune o cantitate generoasă de ulei de măsline, încinge-l și prăjește ceapa. După ce ceapa
devine aurie, adaugă țelina, las-o să devină maronie, apoi adaugă caperele, măslinele, mugurii de pin și roșiile.
•
•
•
•

• După câteva minute, acoperă oala cu un capac și lasă la foc mic, pentru 15-20 de minute.
• Între timp, pregătește sosul dulce-amărui, amestecând într-un bol oțet, pastă de tomate și zahăr.
• Adaugă sosul în oala cu legume, după cele 15-20 de minute. Dă focul mai tare și amestecă până oțetul se va ﬁ
evaporat. Închide aragazul, adaugă vinetele prăjite și presară busuioc din belșug. Se consumă rece, ideal de a
doua zi de la preparare.

L’ EXTRA PREZINTĂ RIBOLLITA: SUPĂ TOSCANĂ
INGREDIENTE

VEGAN

PENTRU SUPĂ

Fasole uscată - 350 g
Ulei COSTA D‘ORO L’EXTRA – 20 ml
Usturoi – 1 cățel
Rozmarin – 1 crenguță
Apă – 2L
Sare, Piper negru

PENTRU SAUTÉ

Varză - 250 g
Varză Kale - 300 g
Sfeclă mangold (albă)- 300 g
Pâine uscată - 220 g
Ulei COSTA D‘ORO L’EXTRA – 25 ml
Roșii decojite - 180 g
Cartof – 1
Ceapă - 80 g
Morcovi - 80 g
Țelină - 100 g
Sare, Piper negru, Sare, Ardei iute
Cimbru proaspăt

CUM SE PREPARĂ
• Lasă fasolea la înmuiat 24 de ore într-un bol cu apă.
Încinge cei 20 ml de ulei de măsline într-o tigaie, pune cățelul de usturoi și crenguța de rozmarin.
• Adaugă fasolea după ce o scurgi de apă, apoi acoperă cu apă și gătește la foc mediu timp de 1 oră, cu capac. La
ﬁnal, adaugă piper și sare. Scoate rozmarinul și pune de o parte un polonic de boabe de fasole ﬁartă, care
trebuie păstrate întregi.
• Introdu mixerul vertical în oala cu restul de boabe, pentru a obține o zeamă în care se vor ﬁerbe restul
legumelor.
• Pentru sauté: taie ﬁn ceapa, taie în cubulețe țelina și morcovii și pune-le la foc moderat într-o tigaie cu 25 ml
de ulei L’EXTRA. Adaugă cartoful tăiat cubulețe, apoi roșiile decojite, pasate cu o furculiță în prealabil.
• Taie varza, sfecla mangold (albă) și varza kale și adaugă-le în supă. Toarnă zeama de fasole mixată anterior,
amestecă, acoperă cu un capac. După ce dă în ﬁert, îndepărtează capacul și las-o să ﬁarbă încă 45 de minute,
amestecând ocazional. Când este gata, adaugă sare și piper și boabele întregi de fasole păstrate.
• Pune într-un bol, alternativ, straturi de bucăți de pâine uscată și apoi straturi de legume din supa toscană. După
ce se răcește, lasă la frigider minimum 2 ore. După acest timp, ribollita va avea un aspect semi-solid. Pune-o
într-o oală, dă-o în ﬁert, adaugă ardei iute și cimbru proaspăt. Servește cu un strop de ulei L’EXTRA!

L’ EXTRA PREZINTĂ UMBRICELLI ALLA SPOLETINA
INGREDIENTE

VEGAN

1 persoană:
Griș - 350 gr
Apă - 200 ml
Sos dublu concentrat de roșii - 30 gr
Ulei COSTA D‘ORO L’EXTRA - 100 ml
Usturoi
Ardei iute
Sare
OPȚIONAL: Brânză Pecorino sau
brânză maturată - 80 gr

CUM SE PREPARĂ
• Prepară uleiul aromatic într-o pungă vidată pe care o umpli cu ulei de măsline, usturoi zdrobit întreg, ardei iute
mărunțit. Pune punga la cuptor, la 65 de grade, pentru 5 minute și apasă pe ea pentru a pune în mișcare
aromele. Repetă procesul de câteva ori.
• Prepară o pastă din griș, sare și concentratul dublu de roșii, adăugând treptat apă caldă, până ajungi la
consistența unor paste cu ou.
• Întinde aluatul de 2 milimetri și apoi pliază-l de 3-4 ori. Taie pastele (umbricelli) de 2-3 milimetri, mai subțiri
decât o tagliatellă clasică.
• Fierbe umbricelli într-o oală cu apă ﬁartă, apoi trage-i la tigaie cu uleiul aromatizat.
• Pune un cuib de umbricelli pe farfurie, adaugă o linguriță de ulei de măsline, ierburi proaspete și - opțional,
dacă nu vrei să ﬁe de post - rade pecorino pe deasupra.

L’ EXTRA PREZINTĂ PUI MARINAT CU CURCUMA
INGREDIENTE
4 persoane:
Pulpe superioare de pui – 6
Ardei grași de diverse culori - 1 galben,
1 verde, 1 roșu
Săricică sau Cepșoară (Chives) - 2 legături
Ulei COSTA D‘ORO L'EXTRA - 150 ml
Sos de soia - 1 linguriță
Curcuma proaspătă/măcinată - 1 linguriță
Sare ﬁnă
Piper negru
Usturoi

CUM SE PREPARĂ
• Dezosează pulpele și pune-le la marinat, în ulei de măsline amestecat cu sos de soia și curcuma, în frigider,
pentru 1 oră.
• Între timp, taie ardeii în cuburi mari și ﬁerbe-i în 3 oale separate, pe culori, împreună cu o lingură de ulei de
măsline și sare, acoperiți de apă, timp de 20-30 de minute. Apoi, folosește mixerul vertical pe rând, în ﬁecare
oală, pentru a obține 3 tipuri de sos.
• Pune săricica/cepșoara în apă sărată, deja ﬁartă, pentru 3-5 minute. Scurge apa și pasează împreună cu o
linguriță de ulei de măsline și puțin piper.
• Rotește pulpele dezosate pentru a obține o ruladă. Leagă-le la extremități și coace-le în cuptor la 85 de grade.
• După ce se coc, unge-le cu uleiul în care au fost marinate și coace-le încă 7-8 minute, până prind o culoare
aurie.
• Servește-le împreună cu cele 3 feluri de sosuri de ardei, cu un cuib de săricică/cepșoară și folosește ca
dressing sosul rămas în tigaie.

IL GREZZO PREZINTĂ PIZZETTE DIN VINETE
INGREDIENTE
2/3 persoane:
1 vânătă
2 mozzarella
Pastă de roșii
Prosciutto cotto
Ulei de măsline COSTA D‘ORO IL GREZZO
Busuioc
Sare

CUM SE PREPARĂ
•
•
•
•

Fierbe 10 minute paste de roșii cu ulei de măsline IL GREZZO, usturoi, sare, un vârf de cuțit de zahăr și busuioc.
Taie vânăta rondele, dă-le cu sare și lasă-le să se scurgă jumătate de oră.
Pune o foaie de copt într-o tavă, unge-o cu ulei de măsline și așază pe ea rondelele de vânătă.
Unge ﬁecare felie de vânătă cu ulei de măsline, cu o pensulă, adaugă peste ele suc de roșii, bucăți de
mozzarella și prosciutto.
• Coace-le 15 minute la 180 de grade.

L’INTEGRALE PREZINTĂ ZUCCHINI “ALLA SPICCIA”
INGREDIENTE
2 persoane:
4 zucchini rotunzi
500 g umplutură de chiﬅele din:
carne SAU cartoﬁ și ton SAU cârnați și
brânză moale (stracchino)
Vin alb
Ulei de măsline COSTA D‘ORO
L'INTEGRALE
Sare
Piper

CUM SE PREPARĂ
• Spală zucchini, taie un capac, îndepărtează pulpa cu o lingură până ajungi la 1 cm de coajă.
• Condimentează zucchini cu sare și piper și întoarcele cu capul în jos, ca să se scurgă.
• Într-un mixer, amestecă pulpa din zucchini cu carne de chiﬅele SAU cartoﬁ și ton SAU cârnați și brânză moale
(stracchino).
• Introdu umplutura în zucchini și pune-i într-o tavă cu ulei de măsline și vin alb. Coace-le la 180 de grade timp
de 30 de minute.

IL BIOLOGICO PREZINTĂ SALATĂ CU FRUCTE DE MARE
INGREDIENTE
Scoici - 1 kg
Midii - 750 g
Creveți - 500 g
Caracatiță - 700 g
Calamar - 400 g
Morcovi - 2
Țelină - 2
Foi de daﬁn - 4
Pătrunjel - 1 legătură
Usturoi - 1 cățel
Boabe de piper roz și negru
DRESSING
Suc de lămâie - 3 lingurite (40 g)
Ulei COSTA D‘ORO IL BIOLOGICO
- 3 lingurite (40 ml)
Pătrunjel - 1 legătură
Sare
Piper

CUM SE PREPARĂ
• Clătește caracatița în apă rece, apoi bate carnea, pentru a o frăgezi. Pune la ﬁert țelina și morcovii, tăiate în felii
groase, împreună cu foile de daﬁn, pătrunjel și boabele de piper. Când apa ﬁerbe, înmoaie de 4-5 ori tentaculele
caracatiței, pentru a le face să se răsucească, după care introdu caracatița cu totul în apă și las-o să ﬁarbă
30-35 de minute. Îndepărtează spuma care se formează pe parcurs. Înțeapă caracatița cu o furculiță să veriﬁci
dacă s-a ﬁert: ar trebui să ﬁe moale la interior, dar fermă. Când e gata, scoate-o din apă și pune-o într-o
strecurătoare, fără să arunci apa în care a ﬁert.
• În aceeași apă, ﬁerbe calamarul, tăiat inele, 5-8 minute. După ce îl scoți, ﬁerbe, în aceeași apă, și creveții
decorticați pentru 30 de secunde. Pune-le în strecurătoare și lasă-le să se răcească.
• Trage un cățel de usturoi într-o tigaie cu puțin ulei de măsline, până se face maroniu-auriu, apoi pune midiile
și scoicile nedecorticate, în cochilii, acoperă-le cu un capac și lasă-le 5 minute, până când cochiliile se deschid.
La ﬁnal, aruncă-le pe cele care nu s-au deschis.
• Pune midiile și scoicile într-o strecurătoare, pentru a scurge apa și apoi scoate-le din cochilii. Păstrează câteva
cochilii pentru decor.
• Taie tentaculele caracatiței (care s-a răcit între timp) în bucăți de 0,5 cm.
• Într-un bol separat prepară dressing-ul: suc de lămâie, ulei de măsline, sare, piper și pătrunjel tocat. Bate-le
cu o furculiță/cu telul pentru a le emulsiﬁa.
• Pune toate fructele de mare într-un bol și adaugă peste ele dressing-ul.

ULEIURILE DE MĂSLINE EXTRAVIRGINE,
PRESATE LA RECE COSTA D’ORO

L’EXTRA
• ulei de măsline extravirgin, presat la rece
• textură delicată și un gust catifelat, ușor fructat
TIPURI DE REȚETE
• cel mai versatil, ﬁind perfect pentru toate tipurile de preparate (risotto,
paste, supe, preparate reci, carne la grătar și toate tipurile de legume)
• preparate calde
• preparate slow-cooked (sosuri, supe)
• orice rețetă din tradiția gastronomiei mediteraneene

L’INTEGRALE
• ulei de măsline extravirgin, neﬁltrat
• gust bogat și proaspăt
• mai bogat în antioxidanți, comparativ cu uleiurile ﬁltrate
TIPURI DE REȚETE
• pentru a-i savura esența pură, se folosește la preparate reci/fără căldură
• utilizat ca notă de ﬁnal la supe de legume, bruschette, sos de roșii
• rețete tradiționale italienești (tocană gătită pe îndelete, la foc mic sau
sosuri vegetale)

IL BIOLOGICO
•
•
•
•

ulei de măsline extravirgin, neﬁltrat
foarte sănătos, datorită cantității mari de antioxidanți (polifenoli)
provine din agricultură organică
melanj din cele mai alese sortimente de măsline mediteraneene, cultivate
conform reglementărilor UE; întregul proces de producție ﬁind certiﬁcat de
instituții acreditate internațional

TIPURI DE REȚETE
•
•
•
•

salate
fructe de mare
carne albă
legume (gătite sau negătite)

IL GREZZO
• ulei de măsline extravirgin, neﬁltrat
• pentru a-l produce, măslinele sunt presate imediat după ce au fost culese
• ﬁind neﬁltrat în mod natural, are un gust bogat și un conținut ridicat de
polifenoli și Vitamina E
• gustul său intens, fructat și proaspăt, creează de ﬁecare dată senzația că
tocmai a ieșit de sub presă
TIPURI DE REȚETE
• preparate negătite: salate, pâine prăjită
• preparate calde: carne roșie la grătar, ragu, andive

Terra, Persone, Passione

SIMTE PERFECȚIUNEA
GUSTULUI AUTENTIC

