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Venha experimentar os novos Pastelli! 
Os nossos cannoli de waffer, disponíveis 
em duas versões, foram criados para que 
desfrute do seu sorvete com uma pitada 
de crocância extra e, acima de tudo, para 
substituir a clássica colherzinha!

Come and try the new Pastelli Straws! 
Our wafer cannoli, available in two versions, 
were created to enjoy your gelato with a pinch of 
extra crunchiness and, above all, to replace the 
classic teaspoon!
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Caros leitores,  
com que emoção escrevemos a palavra “leitores” nesta primeira 
página! The Spatola Journal é uma surpresa tanto para si quanto 
para nós. 

Vamos nos explicar melhor. The Spatola Journal surgiu de uma 
necessidade que, ao longo dos anos, se tornou quase uma urgência: 
reservar um tempinho para conversarmos diante de um cone de 
sorvete, trocar conselhos e receitas sentados à mesa da sorveteria e 
nunca ficar sem ideias! 

Nesta primeira edição, totalmente dedicada aos meses de inverno, 
queremos acompanhá-lo rumo à primavera, reavaliando essa 
que, na nossa opinião, é uma estação fascinante. Assim, vamos 
conhecer melhor a Avelã, mas também vamos fazer planos para 
viagens futuras, dar algumas sugestões para as férias que estão 
chegando e, por fim, apresentar-lhe pessoas importantes da nossa 
família. 

Desejamos-lhe o melhor início para o seu 2023. Que ele seja repleto 
de primeiros passos na direção dos projetos que sempre foram 
deixados para depois. Em suas mãos, está a prova de que, muitas 
vezes, esses inícios incertos e desajeitados compensam o esforço!

Dear Readers,  
We are full of emotion as we write the word 
"readers" on this first page! The Spatola 
Journal is as much a surprise to you as it is to 
us. 
Let's explain it in more detail. The Spatola 
Journal comes about from a need that has 
become almost urgent over the years: to take 
the time to chat with you holding an gelato 
cone, to exchange tips and recipes sitting at the 
gelateria table and to never run out of ideas! 
In this first issue dedicated to the winter 
months, in the run-up towards spring we 
wanted to re-evaluate what, in our opinion, is 
a beautiful season. So we will get to know the 
Hazelnut a little better but we will also make 
plans for future trips, there will be some tips 
for the holidays to come and finally we will 
introduce you to the loved ones of our family. 
We wish you the very best start to your 2023, 
which is full of first steps towards the projects 
you have always considered but never started. 
You have in your hands all the evidence that 
often those uncertain and awkward beginnings 
repay the effort!
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Focus On
Nocciole 

Trilobate IGP

NÓS A AMAMOS EM 
ESPECIAL NO SORVETE. 

E QUEM PODE NOS 
CULPAR?

PESTO DI NOCCIOLA 
TRILOBATA

STAGIONALITÀ: tutto l’anno
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isotta zucchi • Ufficio qualità

Talvez seja pelo sabor intenso. Ou talvez pelas suas propriedades 
benéficas. Mas o fato é que, na Itália, nos últimos 10 anos, o 
consumo de avelãs e frutas secas em geral disparou.

As avelãs, de qualquer modo, são as protagonistas de algumas 
das receitas mais suculentas da península: do torrone à gianduia, 
passando pelos cremes para passar no pão, elas se mostram frutos 
muito versáteis.

Avelãs, avelãs e mais avelãs, desde que sejam de alta qualidade: 
rigorosamente italianas, exclusivamente IGP.

Estas são as avelãs que La Romana utiliza para preparar o pesto de 
avelã trilobada – provenientes de Cravanzana, uma cidadezinha 
no coração do Langhe. Aqui, as avelãs são lentamente torradas, de 
modo a liberarem todas as suas perfumadas notas aromáticas, e 
então esmagadas a frio para se obter uma pasta áspera e encorpada 
que mantém inalteradas todas as qualidades organolépticas do 
fruto.

A jornada das avelãs termina nos laboratórios das sorveterias 
artesanais de La Romana, para finalmente se transformarem em 
deliciosos sorvetes.

A combinação atemporal que recomendamos é com zabaione, 
como se fazia antigamente, para nos perdermos por alguns 
instantes nas memórias dos sabores mais autênticos.

Todos loucos 
pela Avelã

It is because of their intense flavour and their 
beneficial properties. The fact is that in Italy, in 
the last ten years, the consumption of hazelnuts 
and nuts in general has sky-rocketed.
Hazelnuts are the protagonists of some of the 
most succulent preparations on the peninsula 
and are used in nougat, Gianduia spread and 
in spreadable creams, demonstrating that they 
are very versatile fruits.
Hazelnuts, hazelnuts and more hazelnuts as 
long as they are of high quality: strictly Italian 
and are exclusively PGI.
These are the hazelnuts that La Romana 
uses to prepare the trilobed hazelnut Pesto, 
originating from Cravanzana, a small town 
in the heart of the Langhe. Here the hazelnuts 
are slowly toasted so that they release all the 
fragrant aromatic notes, then they are cold 
crushed to obtain a rough, full-bodied paste 
that maintains all the organoleptic qualities of 
the fruit.
The journey of hazelnuts ends in the workshops 
of the artisan gelato parlours of La Romana to 
finally be transformed into delicious gelato.
The timeless combination that we recommend 
is with Zabaione, as was the tradition, to find 
yourself in a moment lost in the memories of 
authentic flavours.

We particularly 
Love them in the 
gelato and Who 
can blame us?
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CalvanO
AlessandrO

Our People
Alessandro Calvano,

Rimini centro
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ATRÁS DO CHAPEUZINHO DO UNIFORME, UMA PESSOA, 
UMA HISTÓRIA, UMA VIDA QUE FLUI.

O único verdadeiro recurso do mundo do 
trabalho são as pessoas, indispensáveis e, 
hoje, mais preciosas do que nunca. 

Um dia, um empresário me disse: quando 
contrato novos colaboradores, escolho 
pessoas, não habilidades. Esta frase ficou 
na minha memória, e eu a repito como um 
mantra, como se ela pudesse me dar sorte 
nas seleções. 

Ao conversar com Alessandro, fica clara 
a determinação com que ele vê a vida e o 
trabalho. Ele consegue transmitir a paixão 
de quem encontra prazer e satisfação na 
sua profissão. 

Quando conheci Alessandro Calvano, 
entendi imediatamente que estava 
escolhendo sua pessoa, e não suas 
habilidades. Alessandro é um sorveteiro 
meticuloso e criativo, e trabalha com La 
Romana desde 2018. E antes de chegar à 
empresa? →

The only real resource in the world of work 
is people, essential and more precious than 
ever today. 
One day an entrepreneur told me: when 
I hire new collaborators, I choose people, 
not skills. That phrase impressed me, and I 
repeated it as a mantra hoping it could bring 
me luck in selections. 
If you talk to Alessandro, you become 
aware of the determination with which 
he approaches life and work and how he 
manages to convey to you the passion of those 
who find pleasure and satisfaction in their 
work. 
When I met Alessandro Calvano I 
immediately realised that I was choosing 
his person and not his skills. Alessandro is 
a meticulous and imaginative gelato maker 
and has been working with La Romana 
since 2018. And before you ended up in the 
company? → 
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I travelled a lot before. I 
was born in a small town in 
Calabria that offered nothing 
from the point of view of work. 
The only opportunities were 
occasional and poorly paid. 
I decided to leave early, when 
I was 17, because I wanted to 
achieve independence.
I spent three years in Liguria, 
three years in Bologna and 
then three years in Riccione 
before moving to Germany, 
on Lake Constance. In recent 
years I have done a bit of 
everything, I have worked at 
McDonald's, I have installed 
security systems... 
But it was only in Germany 
that I became passionate 

about the world of gelato and 
its preparation. I enrolled 
on courses and obtained 
certificates, I had found my 
calling but... I missed Italy! 
After some initial hesitation, 
I put all my things back into 
the car and headed towards 
Rimini, a city that remained 
in my heart. Soon after my 
arrival, I started working in 
the La Romana gelato shop 
in Rimini where one thing 
was immediately clear to me: 
here I could learn a lot and 
grow professionally. And this 
was exactly what happened: 
today I travel widely to open 
new gelato shops in Italy and 
abroad, I teach the best craft 

in the world to many young 
gelato makers and meanwhile 
I visit new places, I deal with 
different enterprises. I have 
also had the opportunity to 
participate in the development 
of new products, (I like to 
experiment with flavours and 
find new combinations!)
I have found my place, now I 
no longer think about moving 
and looking for changes for my 
future. I have found a job that 
I love in a company that gives 
me the opportunity to grow in 
a city where I like to live. As for 
Calabria, I'll be back for the 
holidays!"

AC:  Antes, viajei muito. Nasci numa cidadezinha da Calábria que não oferece nada 
do ponto de vista profissional; as únicas oportunidades são ocasionais e mal pa-
gas. Decidi ir embora cedo, aos 17 anos, porque queria ser independente.

Passei três anos na Ligúria, três anos em Bolonha e depois três anos em Riccione, 
antes de me mudar para a Alemanha, no Lago de Constança. Nesses anos, fiz um 
pouco de tudo: trabalhei no McDonald’s, instalei sistemas de segurança...

Mas só na Alemanha é que me apaixonei pelo mundo dos sorvetes e da sua 
preparação. Matriculei-me em cursos e consegui certificados, tinha encontrado 
meu lugar, mas... sentia saudade da Itália! Hesitei um pouco no início, mas 
depois, coloquei todas as minhas coisas no carro e girei o volante em direção a 
Rimini, uma cidade que amo. Logo após minha chegada, comecei a trabalhar no 
laboratório da sorveteria La Romana de Rimini, onde desde cedo uma coisa ficou 
bem clara para mim: que eu poderia aprender muito e crescer profissionalmente.

E assim foi: hoje viajo muito para abrir novos pontos de venda da sorveteria na 
Itália e no exterior, ensino a melhor profissão do mundo para muitos jovens sor-
veteiros e, ao mesmo tempo, visito lugares novos e conheço diferentes realidades. 
Também tive a oportunidade de participar do desenvolvimento de novos produ-
tos. (Adoro experimentar sabores e encontrar novas combinações!)

Encontrei meu lugar, e agora não penso mais em sair daqui em busca de mu-
danças para o meu futuro; encontrei um trabalho que amo numa empresa que 
me dá a oportunidade de crescer numa cidade onde gosto de viver. À Calábria, 
volto apenas para as férias!

lucia cappelli • Plus trainer manager
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As festas sempre me deixam um pouco indecisa, em especial 
aquelas menos óbvias do que as grandes comemorações, 
como os aniversários ou o Natal, porque sempre fico em 
dúvida sobre o presente. Se for demasiado grande, corro 
o risco de parecer exagerada, mas, ao mesmo tempo, não 
quero aparecer de mãos vazias. Então, como resolver esta 
dúvida hamletiana? 

A resposta é sempre a sobremesa! Diga a verdade: qualquer 
pessoa que ganha uma sobremesa de presente fica feliz, 
certamente graças ao açúcar, que abraça nossos corações. 

Por isso, não tenho dúvidas sobre o que escolher para o Dia 
de São Valentino: a sobremesa é o presente perfeito para a 
flecha do cupido acertar no alvo. E, como boa solteirona, 
é ainda melhor: posso comer tudo sozinha, a colheiradas 
fartas, sem ter que dividir com ninguém. 

A sobremesa também é perfeita para o Dia dos Pais, porque, 
vamos confessar: o que dar de presente ao papai? Uma 
gravata? Basta! Ela ficará no fundo da gaveta. A sobremesa, 
em contrapartida, está lá, pronta para deixar toda a família 
feliz. 

A La Romana mais próxima da sua casa espera pela sua 
visita com uma seleção de sobremesas de lamber os beiços, 
para todos os gostos e para todas as necessidades. 

Se quiser fazer uma personalização, nada mais fácil: as 
confeiteiras estão prontas para escrever o que quiser na 
torta, basta reservá-la com um pouco de antecedência e está 
feito. 

Resolvemos um problema, não?

The holidays have always embarrassed me a 
little, especially those that are less grandiose 
than the big holidays such as birthdays or 
Christmas because I always wonder what 
presents to give. If it's too big, then you risk 
looking ostentatious, but if you go empty-
handed, you tend to stay in the background. 
And so how do you solve this ambiguous 
quandary? 
The answer is always dessert! Let's be honest: 
anyone who receives a dessert as a gift is happy, 
undoubtedly thanks to the sugar that we 
welcome from the heart. 
So I am in no doubt about what to choose for 
Valentine's Day: dessert is the perfect thought to 
strike the mark. And when I'm single, it's even 
better. I end up spooning it all without having 
to share it with anyone. 
The cake is also perfect for Father's Day. Let's 
face it, what do we give Daddy? A tie? Definitely 
not! It would end up in the bottom of a drawer. 
Instead, the cake is there ready to make the 
whole family happy. 
Your nearest La Romana awaits you with a 
selection of desserts for a mouth-watering treat, 
for all tastes and for all needs. 
If you want a personalisation, nothing can 
be easier: the pastry chefs are ready to write 
what you want on the cake. Just let us know in 
advance and we’ll take care of the rest. 
We’ve solved a problem for you, haven't we?

para qualquer 
Preparados

Festa
una festa senza torta, è solo una riunione!

La nostra pasticceria artigianale

gioia marcatelli • Pasticciera

To get to know our 
pastry specialities 
do not miss the new 
brochure. 
You can find it in all our 
gelaterie!
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Perfeita para uma 
noite romântica, para 
partilhar uma torta 
pequena.
PERFECT FOR a couple's 
night out where you  
can share a minuscola. 

Perfeita para 
surpreender com 
um buquê de 
flores surpresa
PERFECT FOR suprise 
someone with an 
unusual bouquet of 
flowers

CATERINA

4 chocolates

CUORICINI DI SAN 
VALENTINO

BON BON

Perfeita para 
acompanhar 
um cartão 
emocionante. 
PERFECT FOR 
accompany a tear-
jerker card.

Perfeita para uma 
pausa para o café 
entre um e-mail e 
outro. 
PERFECT FOR a coffè 
break between 
emails.

This 
Season

inverno
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Cartões postais 
Barcelonade 

Our Places
Travessera de Gràcia, 

64. Barcelona
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The capital of the Spanish region of Catalonia, 
Barcelona is one of the most popular 
destinations for tourists from all over the world. 
A very ancient city full of history and culture 
but also a fun place to visit!

Capital da região espanhola da 
Catalunha, Barcelona é um dos 
destinos mais desejados pelos turistas 
de todo o mundo. Cidade muito 
antiga, rica em história e cultura, mas 
também em divertimento!
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passaporto
BUONISSIMO

yummy passport

la romana dal 1947

LA ROMANA DAL 1947

passaporto
BUONISSIMO

yummy passport

la romana dal 1947

LA ROMANA DAL 1947

Se estiver na companhia de uma  
criança, não se esqueça de carimbar seu  

Passaporto Buonissimo 
é uma oportunidade maravilhosa para 

criar um souvenir incomum, perfeito 
para ter sempre consigo em sua carteira.

If you are in the company of a child, 
don't forget to have their  

PASSAPORTO BUONISSIMO stamped.  
This is a wonderful opportunity to create 

an unusual souvenir that is perfect to 
always keep with you in your wallet
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Onde fazer uma pausa para o sorvete?
Nossa Gelateria La Romana foi inaugurada em 2022 na Travessera 
de Gràcia 64, a apenas 7 minutos a pé da estação Gràcia do metrô. 

A Gràcia é o bairro jovem da cidade e, de noite, ganha vida 
exponencialmente. Uma espécie de Campo de’ Fiori catalão, onde 
é possível admirar grupos de jovens sentados no chão, espalhados 
por toda a superfície das praças, para saborear uma cerveja fresca 
ou um Vermute catalão em boa companhia.

Não deixe de vir nos dizer olá!

Ok, vamos começar 
com as coisas 
importantes e 
responder desde 
já à pergunta 
imprescindível desta 
revista:

Ok, let's start with the important things and 
immediately answer the essential question of this 
magazine: 

Where should you take an gelato break?
Our La Romana Gelateria opened in 2022 in 
Travessera de Gràcia 64, just 7 minutes walk from 
the Gràcia metro station. 
La Gràcia is the youth district of the city, which 
during the night comes alive exponentially. A 
kind of Catalan Campo de’ Fiori, where you can 
admire droves of youths sitting on the ground, 
completely covering the floor of the squares, intent 
on enjoying a fresh beer or a Catalan Vermouth 
in company.
You absolutely must come and say hello!
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Como chegar a Barcelona: 

Aeroporto El Prat: é o verdadeiro aeroporto 
da cidade e logisticamente muito perto do 
centro. Está disponível um autocarro entre 
o aeroporto e a cidade que parte a cada 5/10 
minutos dos Terminais 1 e 2 e que permitir 
chegar ao centro em cerca de 30 minutos. 

Como se locomover em Barcelona: 
É muito fácil percorrer o centro a pé, de 
bicicleta ou de metrô. Recomendamos 
comprar do Cartão Hola BCN, ideal para 
usar todos os transportes públicos, como o 
metrô, o autocarro e o bonde.

O que visitar em Barcelona: 

Montserrat: a cerca de uma hora e meia 
de Barcelona, é uma montanha de 1.236 
metros de altura. Conhecida pelo mosteiro 
beneditino de Santa Maria de Montserrat, 
é hoje um local de peregrinação. 

Lloret de Mar: destino turístico a cerca de 
70 km de Barcelona, é uma pequena cidade 
litorânea, capital da vida noturna e da 
diversão. 

Girona: localizada na fronteira com 
a França, está a cerca de 100 km de 
Barcelona e é onde se encontra o aeroporto 
onde muitas companhias aéreas low-cost 
fazem escala. 

O que ver:

Park Güell: a melhor maneira para receber 
as boas-vindas de Barcelona é escolher 
o Parc Güell como a primeira etapa do 
itinerário. Entrar neste parque é como 
passear pelos jardins encantados do País 
das Maravilhas. Não é por acaso que ele é 
um Património Mundial da UNESCO! 

A Sagrada Família: uma etapa óbvia? 
Absolutamente sim. Imensa obra-prima 
nascida das mãos de Gaudí. Vitrais 
coloridos e uma arquitetura ousada que 
parece chegar até o céu. 

Basílica de Santa Maria del Mar: a igreja 
gótica da cidade, foi protagonista do 
famoso romance “A Catedral do Mar”, de 
Ildefondo Falcones. 

Casa Batlló: também obra de Gaudí, a 
estrutura é riquíssima em elementos 
coloridos, como vidro e mosaicos, com 
frequentes jogos de luz. Recomendamos 
reservar seu bilhete online, porque é uma 
das atrações mais visitadas do mundo! 

Casa Milà: “La Pedrera”, obra de Gaudí 
e Património Mundial da UNESCO, se 
caracteriza por uma estrutura ondulada. 
Nem todos sabem que, dentro do edifício, 
há uma escadaria realizada por Eiffel, o 
criador da torre parisiense.

Montjuic: promontório de 173 metros de 
altura que se eleva acima da cidade, de 
onde se pode ter um panorama do mar de 
tirar o fôlego.

Bairros: 

La Rambla: famosíssima avenida que liga 
a Plaça de Catalunya ao porto antigo da 
cidade, o Port Vell. A avenida está repleta 
de lojas de souvenirs e restaurantes onde 
você pode saborear a Paella! 

Barceloneta: o calçadão beira-mar da 
cidade, é uma de suas áreas mais cheias de 
vida e mais amadas pelos turistas de todo 
o mundo.

EventOS para  
marcar na agenda 

5 de janeiro de 2023: 
Cavalgada dos Reis, o desfile dos 
Reis Magos. 

16 de fevereiro / 22 de fevereiro de 2023:   
Carnaval, uma das festas mais 
movimentadas e divertidas da 
cidade. 

19 de março de 2023:  
Maratona de Barcelona.

Agora que a questão mais urgente já 
foi resolvida, podemos nos dedicar a 
planejar o resto da viagem. 

Seja para um fim de semana ou para 
um mergulho completo de quinze 
dias, Barcelona sempre tem algo para 
atender a todos os interesses. Não se 
preocupe, não haverá tempo para se 
aborrecer!

asia baldini • Copywriter
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Now that the most urgent question has been 
resolved, we can devote ourselves to planning 
the rest of the tour. 
Whether it's a weekend or a two-week full 
immersion, Barcelona has something to suit 
every interest. Don't worry, you won't have time 
to get bored!
How to get to Barcelona: 

El Prat Airport: the real city airport and 
logistically very close to the city centre. There is 
an airport bus that leaves every 5/10 minutes 
from Terminal 1 and 2 with which you can 
reach the centre in around 30 minutes. 
Getting around in Barcelona: 

The centre is easily accessible on foot, by bicycle 
or by metro. We recommend the purchase of 
the Hola BCN Card, the ideal card to enjoy all 
public transport, such as the metro, bus and 
tram. 
Places to reach from Barcelona: 

Montserrat: about an hour and a half from 
Barcelona, it is a mountain 1236 meters high. 
Known for the Benedictine monastery of Santa 
Maria de Montserrat, it is now a place of 
pilgrimage. 
Lloret de Mar: a tourist destination roughly 70 
km from Barcelona, it is a small town on the sea 
capital of night-life and fun. 
Girona: located on the border with France, it 
is around 100 km from Barcelona and has an 
airport where many low cost airlines stop. 
What to see: 

Park Güell: the best way to welcome you to 
Barcelona is to choose Parc Güell as the first 
stop on the itinerary. Entering this park is 
like strolling through the enchanted gardens 

IMPORTANT EVENTS 

5 January 2023:  
Cavalcada del 
Reis, parata dei 
Re Magi. 

16/22 February 2023:  
Carnival, one 
of the busiest 
and most 
entertaining 
parties in the 
city. 

19 March 2023:  
Barcelona 
Marathon

of Wonderland. It is no coincidence that it is a 
UNESCO World Heritage Site! 
The Sagrada Familia: an obvious stop? 
Absolutely. Immense masterpiece created by 
the hands of Gaudì. Colourful windows and 
slender architectures that seem to reach up to 
the sky. 
Basilica of Santa Maria del Mar: Gothic church 
of the city, it was the protagonist of the famous 
novel "The Cathedral of the Sea" by Ildefondo 
Falcones. 
Casa Batlló: also the work of Gaudí , the 
structure is rich in colourful elements such as 
glass and mosaics with frequent plays of light. 
We recommend booking your ticket online 
because it is one of the most popular attractions 
in the world! 
Casa Milà: “La Pedrera”, by Gaudí and 
a UNESCO World Heritage Site, it is 
characterised by a wavy structure. Not 
everyone knows that inside the building there 
is a staircase made by Eiffel, the creator of the 
Parisian tower. 
Montjuic: a promontory 173 meters high that 
rises above the city, from where you can enjoy a 
breathtaking view of the sea. 
Districts: 

La Rambla: a famous avenue that connects 
Plaça de Catalunya to the old port of the city, 
Port Vell. The avenue is full of souvenir shops 
and clubs where you can taste the Paella! 
Barceloneta: the promenade of the city, it is 
one of the most lively areas of the city and most 
loved by tourists from all over the world.
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Melhor que uma 
Tenerina

Taste it
Panna Montata 
allo Zabaione

Tenra no nome e no coração. Qualquer pessoa 
que já tiver provado esta torta certamente 
percebeu como ela é incrivelmente macia e 
saborosa.

A receita que desejamos compartilhar é, 
justamente, a torta originária de Ferrara por 
excelência, que atravessou os muros da sua 
cidade natal para rapidamente conquistar o 
coração de todos os amantes do chocolate: a 
Tenerina de Chocolate.

Por isso, vá correndo procurar os ingredientes. 
Dê também uma passadinha na Gelateria La 
Romana mais próxima para comprar um Pote 
de Chantilly com Zabaione, a ser servido junto 
de uma fatia de torta quentinha.

A combinação perfeita para fechar com chave 
de ouro um jantar com os amigos e fazer suas 
papilas gustativas dançarem de alegria.

Tender in name and deed. Whoever has ever 
tasted this cake will have realised how incredibly 
soft and tasty it is.

The recipe we want to give you is precisely the 
Ferrara cake par excellence that has climbed 
over the walls of its home town to quickly reach 
the heart of all chocolate lovers: the Chocolate 
Tenerina or moist chocolate cake.

So put on your coat and go out and buy the 
ingredients. Also stop at your nearest La 
Romana Gelateria to procure a tray of Whipped 
Cream with Zabaglione that you can serve 
together with a slightly warm slice of cake.

The perfect combo to end a dinner with friends 
and to make your taste buds dance with joy.
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Modo de preparar: 
Comece cortando o chocolate em 
pedacinhos finos e derreta-o em banho-
maria, mexendo constantemente. Somente 
quando o chocolate estiver derretido (mas 
não fervendo), adicione a manteiga em 
pedaços pequenos, também deixando-a 
dissolver, mexendo sempre. Deixa 
arrefecer. 

Enquanto isso, separe as gemas das claras 
em duas tigelas diferentes e de grande 
capacidade, adicione às claras metade do 
açúcar e bata até obter uma mistura firme 
e espumosa. 

Reserve as claras batidas em neve. Misture 
as gemas e a parte restante do açúcar e 
bata tudo em uma velocidade moderada 
até obter uma mistura clara e espumosa. 
Neste ponto, com os batedores ainda em 
movimento, despeje aos poucos a mistura 
de chocolate e manteiga, agora morna. 

Continue a bater até obter um composto 
uniforme. Neste ponto, adicione as claras 
em neve pouco a pouco. 

Em seguida, incorpore as claras restantes, 
mexendo suavemente de baixo para 
cima. Adicione a farinha, previamente 
peneirada, até obter uma massa lisa e 
uniforme. 

Neste ponto, unte um tabuleiro de 25 cm 
com manteiga e farinha e despeje a massa 
recém-preparada. 

Asse em forno estático preaquecido a 180° 
por 25 minutos. 

Depois de tirar do forno, deixe sua torta 
Tenerina arrefecer antes de desenformá-
la, e por fim decorar com açúcar de 
confeiteiro. 

Ao servir a torta, lembre-se de acompanhá-
la com uma porção abundante de Panna 
Montata allo Zabaione, Chantilly com 
Zabaione, para garantir aos seus sortudos 
convidados uma explosão de sabor.

method:
Start by finely chopping the chocolate and melt 
it in a bain-marie, stirring constantly. Only 
when the chocolate is melted (but not boiling) 
add the butter in small pieces, letting it also 
melt while continuing to stir. Let it cool down. 

Meanwhile separate the egg yolks from the egg 
whites in two different and large bowls. Add 
half of the sugar to the latter and beat until a 
firm and frothy mixture is obtained. 

Set aside the egg whites whipped to stiff peaks 
and pour the remaining sugar into the egg 
yolks, then whip everything together on a 
moderate speed until a clear and frothy mixture 
is obtained. At this point, with the whisks still 
in motion, pour in the chocolate and butter 
mixture that is now lukewarm. 

Keep beating until a uniform mixture is 
obtained. At this point gradually add the 
whipped egg whites. 

Then incorporate the remaining egg whites, 
gently stirring from the bottom up. Add the 
flour, previously sieved, until a smooth and 
uniform mixture is obtained. 

At this point butter and flour a 25 cm mould 
and pour in the freshly prepared mixture. 

Bake in a static oven preheated to 180° for 25 
minutes. 

Once baked, let your moist chocolate cake cool 
down before removing it from the tin. Finally 
decorate with icing sugar. 

When serving the cake, remember to 
accompany it with an abundant portion of 
Whipped Cream with Zabaione to ensure, to 
the lucky diners, an explosion of taste.

ambra pecci • R&D Manager

200 g  chocolate amargo 55% 
100 g  manteiga 
4  ovos médios 
150 g  açúcar 
50 g  farinha 00 

25 cm  Tabuleiro circular  

A gosto açúcar de confeiteiro 
100 g Panna Montata allo Zabaione 

de La Romana dal 1947
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Talking today about safeguarding the planet 
is a must and is even essential. The issue 
is extremely topical and urgent but above 
all it must become an issue that concerns 
everyone. None of us can feel excused and the 
responsibility to implement concrete actions to 
wisely manage the resources that are available 
to us must involve individuals and companies 
on a large scale.
For this reason La Romana has made a massive 
effort to reduce its impact on the environment 
and, although the road is still long, many 
improvements have been made in recent years.
The first of these was the decision to use 
eco-friendly material for all packaging: since 

2013 all cups containing gelato have been 
biodegradable, the teaspoons are made of PLA 
and the straws, plates and cutlery are made 
of paper. In addition to these initiatives, there 
is a strong motivation to encourage separate 
collection in stores and the recycling of all 
packaging used.
Finally, La Romana adopts a working style 
aimed at eliminating waste, of both resources 
and from an economic perspective. It is still 
necessary to perfect this policy and every choice 
is guided by the awareness that every small 
contribution serves to renew an obsolete and 
selfish mentality, by virtue of a change that we 
can no longer postpone.

Take 
care
Pack!

Hoje, falar sobre a proteção do planeta é obrigatório, e até mesmo indispensável. A questão 
é extremamente atual e urgente, mas, acima de tudo, tem de se tornar uma questão que 
diz respeito a todos. Nenhum de nós pode se sentir isento e a responsabilidade de pôr 
em prática ações concretas para gerir com sabedoria os recursos que nos foram postos à 
disposição deve envolver, em larga escala, tanto os indivíduos quanto as empresas.

Por esta razão, La Romana tem feito um enorme esforço para reduzir seu impacto para o 
meio ambiente e, embora a estrada ainda seja longa, foram realizadas muitas melhorias 
nos últimos anos.

A primeira delas foi a decisão de usar material ecossustentável para todas as embalagens: 
desde 2013, todos os copinhos de sorvete são biodegradáveis, as colherzinhas são 
produzidas em PLA e os canudos, pratos e talheres são de papel. Além dessas iniciativas, 
temos uma forte motivação para apoiar a recolha seletiva nos pontos de venda e a 
reciclagem de todas as embalagens utilizadas.

Por fim, La Romana adota um estilo de trabalho que visa a reduzir o desperdício, tanto 
económico quanto de recursos. Aperfeiçoar esta política ainda é uma exigência real e cada 
escolha é guiada pela consciência de que toda contribuição, por menor que seja, serve 
para renovar uma mentalidade obsoleta e egoísta, em virtude de uma mudança que não 
podemos mais adiar.

annalisa benedettini • Graphic designer
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Na verdade, não, mas podemos explicar.

O açúcar é um ingrediente fundamental do sorvete artesanal 
italiano porque é responsável por estruturar a receita e sustentar o 
equilíbrio dos ingredientes. 

Juntamente com a água, o açúcar é um ingrediente primário para 
a produção do sorvete. De fato, não é concebível formular um 
sorvete sem este elemento. A finalidade do açúcar no sorvete vai 
muito além da sua capacidade adoçante: esta importante matéria-
prima, na verdade, também é usada devido à sua surpreendente 
capacidade anticongelante. Em outras palavras, a adição de 
açúcares em uma mistura para sorvete reduz a capacidade 
de congelamento da água presente, impedindo que, uma vez 
submetida ao processo de congelamento, ela se apresente como 
uma massa dura e cristalina.

Hoje, existem derivados ou substitutos no mercado, mas eles ainda 
precisam de componentes aromáticos de suporte que nós, por 
tradição, tendemos a evitar. Somos da Romagna e, portanto, nos 
orgulhamos dos nossos sabores!

Ainda estamos trabalhando para encontrar uma alternativa que 
possa respeitar nossas receitas, mantendo o mesmo equilíbrio 
ditado pela tradição. 

Not really, but we can explain better.
 Sugar is a fundamental ingredient of Italian 
artisan gelato because it is responsible for 
structuring the recipe and supporting the 
balance of ingredients. 
Together with water, sugar is a primary 
ingredient for gelato making. In fact, it is not 
conceivable to formulate an gelato without this 
element. The purpose of sugar in gelato goes far 
beyond its sweetening capacity: this important 
raw material is in fact also exploited for its 
surprising antifreeze capacity. In other words, 
the addition of sugars in an gelato mixture 
reduces the freezing capacity of the water 
present, preventing it, once subjected to the 
freezing process, from appearing as a hard and 
crystalline mass.
Today there are derivatives or substitutes on the 
market, but they still need supporting aromatic 
components that we, in our tradition, tend 
to avoid. We are Romagna and are therefore 
pretentious about taste!
We are still working to find an alternative 
capable of respecting our recipes while 
maintaining the same balance dictated by 
tradition.

É possível fazer 
um sorvete sem 
açúcar?

Faq

ivano zucchi • Production Manager

The nutritional tables and the list of ingredients 
of all the products available at the gelateria 
can be found online. You can find them on the 
website  -www.gelateriaromana.com on the 
"Ingredients" page.

É possível encontrar online as tabelas nutricionais e a lista de ingredientes 
de todos os produtos disponíveis na sorveteria. Elas podem ser encontradas 
no site -www.gelateriaromana.com, na página “Ingredientes”
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Nossa crêpe com massa de cacau recheada com 
geleia de laranja e lascas de chocolate amargo! 
Uma combinação de sabores contrastantes. que 
vai da doçura do chocolate contido na massa 
à acidez da geleia de laranja, passando pela 
crocância das gotas de chocolate amargo. 
Um jogo de paladares e uma riqueza de sabores 
ideais para começar o dia com um grande 
pequeno-almoço!

Our cocoa flavoured crêpe filled with marmalade and dark 
chocolate flakes!  A set of contrasting flavours. The flavours 
range from the sweetness of the chocolate contained in 
the crêpe itself to the sourness of the marmalade to the 
crunchiness of the dark chocolate drops. A play of palates, 
a multitude of flavours, ideal to start the day with a 
satisfying breakfast!

A combinação 
que recomendamos


