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Veniți să încercați noile Pastelli! 
Cannoli-urile noastre fine, disponibile în 
două versiuni, au apărut pentru a vă putea 
bucura de înghețată cu un plus crocant și, 
mai ales, pentru a înlocui lingura clasică!

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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Dragi cititori,  
cu câtă emoție scriem cuvântul „cititori” pe această primă pagină! 
The Spatola Journal este o surpriză atât pentru voi cât și pentru 
noi. 

Haideți să vă explicăm de ce. The Spatola Journal a luat naștere 
dintr-o nevoie care de-a lungul anilor a devenit aproape o urgență: 
să-ți acorzi timp să te relaxezi, alături de un cornet de înghețată, să 
faci schimb de sfaturi și rețete în timp ce stai la masă în gelaterie și 
pentru a nu rămâne niciodată fără idei! 

În acest prim număr dedicat în întregime lunilor de iarnă, vrem să 
ne îndreptăm cu elan, alături de voi, către primăvară, reevaluând 
ceea ce, în opinia noastră, este un anotimp fascinant. Așa că vom 
cunoaște mai bine Alunele, dar ne vom face și planuri pentru 
excursii viitoare, câteva sugestii pentru sărbătorile care urmează 
și, în final, vă vom prezenta persoane dragi familiei noastre. 

Vă dorim cel mai bun început de an 2023, care este plin de primii 
pași către proiectele pe care le-ați păstrat mereu în sertar. În 
mâinile voastre se află dovada că acele începuturi nesigure și 
neîndemânatice merită adesea efortul!

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

NOI LE IUBIM ÎN SPECIAL 
ÎN ÎNGHEȚATĂ. ȘI, CINE 
NE POATE ÎNVINOVĂȚI?

PESTO DI NOCCIOLA 
TRILOBATA

STAGIONALITÀ: tutto l’anno
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isotta zucchi • Ufficio qualità

Probabil se datorează aromei lor intense sau proprietăților lor 
benefice, fapt pentru care în Italia, în ultimii zece ani, consumul de 
alune și de fructe cu coajă uscată în general a crescut vertiginos.

La urma urmei, alunele sunt protagonistele unora dintre cele mai 
suculente preparate ale peninsulei: de la nuga la Gianduia, trecând 
prin cremele tartinabile, alunele se confirmă drept fructe cu 
adevărat foarte versatile.

Alune, alune și mai multe alune atât timp cât sunt de înaltă calitate: 
strict italiene, exclusiv IGP.

Acestea sunt alunele pe care La Romana le folosește la prepararea 
pesto-ului de alune de pădure, provenite din Cravanzana, un mic 
orășel din inima Langhe. Aici, alunele sunt prăjite încet, astfel 
încât să-și poată elibera toate notele aromate și parfumate, apoi 
sunt pisate la rece pentru a obține o pastă dură, cu o textură care 
păstrează nemodificate toate calitățile organoleptice ale fructului.

Călătoria alunelor se încheie în laboratoarele de înghețată 
artizanală ale La Romana, unde sunt transformate în sfârșit într-o 
delicioasă înghețată.

Combinația atemporală pe care vi-o recomandăm este cu Zabaione 
ca odinioară, pentru a vă pierde într-o clipă în amintirile gusturilor 
autentice.

Înnebuniti 
dupa alune

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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ÎN SPATELE UNIFORMEI SE AFLĂ O PERSOANĂ, O 
POVESTE, O VIAȚĂ CARE MERGE MAI DEPARTE.

Singura resursă reală în lumea muncii sunt 
oamenii, indispensabili, iar astăzi mai 
prețioși ca niciodată. 

Într-o zi, un antreprenor mi-a spus: când 
angajez noi colaboratori, aleg oamenii, 
nu aptitudinile lor. Acea frază mi-a rămas 
întipărită în minte și am repetat-o ca pe o 
mantră de parcă mi-ar putea aduce noroc 
la selectarea personalului. 

Dacă vorbești cu Alessandro, devine clară 
grija cu care abordează viața și munca și 
reușește să transmită pasiune celor care 
găsesc plăcere și satisfacție în meseria lor. 

Când l-am cunoscut pe Alessandro 
Calvano, am înțeles imediat că aleg 
persoana și nu aptitudinile. Alessandro 
este un artizan în materie de înghețată, 
meticulos și cu imaginație, care lucrează 
cu La Romana din 2018. Înainte de a lucra 
aici, cu ce te-ai ocupat? →

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:  La început am călătorit mult. M-am născut într-un mic sat din Calabria care nu 
oferea nimic în ceea ce privește munca, singurele oportunități fiind ocazionale 
și prost plătite. Am decis să plec devreme, la 17 ani, pentru că îmi doream să fiu 
independent.

Am petrecut trei ani în Liguria, trei ani la Bologna și apoi trei ani la Riccione 
înainte de a mă muta în Germania, în apropierea lacului Constanța. De-a lun-
gul anilor am făcut un pic din toate, am lucrat la McDonald's, am instalat sis-
teme de securitate...

Însă abia în Germania am devenit pasionat de lumea înghețatei și de prepa-
rarea acesteia. M-am înscris la cursuri și am obținut certificate, îmi găsisem 
pasiunea, însă... îmi era dor de Italia! După câteva ezitări inițiale, mi-am pus 
toate lucrurile înapoi în mașină și am făcut cale întoarsă spre Rimini, un oraș 
care mi-a rămas la suflet. La scurt timp după sosirea mea, am început să lucrez 
în laboratorul gelateriei La Romana din Rimini unde un lucru mi-a fost imediat 
clar: puteam învăța multe și să mă dezvolt profesional.

Așa a fost: astăzi călătoresc mult pentru a deschide noi gelaterii în Italia și 
în străinătate, predau cea mai frumoasă meserie din lume multor tineri pro-
ducători de înghețată și, între timp, vizitez locuri noi și mă confrunt cu realități 
diferite. De asemenea, am avut ocazia să particip la crearea de noi produse, (îmi 
place să experimentez cu arome și să găsesc combinații noi!)

Mi-am găsit locul, acum nu mă mai gândesc să mă mut și să caut schimbări 
pentru viitorul meu, mi-am găsit un loc de muncă pe care îl iubesc, într-o com-
panie care îmi oferă posibilitatea de a crește într-un oraș în care îmi place să 
locuiesc. Mă întorc în Calabria în vacanțe!

lucia cappelli • Plus trainer manager
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Sărbătorile m-au stânjenit puțin întotdeauna, mai ales 
cele mai puțin sclipitoare în comparație cu sărbători mari 
precum zilele de naștere sau Crăciunul pentru că mereu am 
avut îndoieli cu privire la cadoul oferit. Dacă e prea mare, 
risc să par exagerat, dar cu mâna goală tot nu vreau să apar. 
Așadar, cum să rezolvi această nesiguranță de tip Hamlet? 

Răspunsul este întotdeauna desertul! Hai să fim sinceri: 
oricine primește un cadou dulce este fericit, cu siguranță 
datorită zahărului care ne îmbrățișează inimile. 

Așa că nu am nicio îndoială cu privire la ce să aleg de Ziua 
Îndrăgostiților: desertul este cadoul perfect pentru a da 
lovitura. Și, fiind burlac este chiar mai bine, pot să-l termin 
cu lingurița fără să fie nevoie să-l împart cu nimeni. 

Desertul este perfect și pentru Ziua Tatălui, să fim sinceri, 
ce cadou să îi dăm tatălui? O cravată? De ajuns! Ar ajunge iar 
prin fundul unui sertar. În schimb, desertul este acolo, gata 
să facă toată familia fericită. 

Gelateria La Romana cea mai apropiată de tine te așteaptă 
cu o selecție gustoasă de deserturi pentru toate gusturile și 
nevoile. 

Iar dacă vreți o personalizare, nimic mai ușor: patiserii sunt 
gata să scrie ce vreți pe tort. Este nevoie doar să anunțați 
înainte și, gata. 

Am rezolvat problema, nu-i așa?

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?

pentru 
Pregatiti,

Sarbatori

To get to know our 
pastry specialities 
do not miss the new 
brochure. 
You can find it in all our 
gelaterie!

una festa senza torta, è solo una riunione!

La nostra pasticceria artigianale

gioia marcatelli • Pasticciera
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Perfect pentru  o seară 
în doi în care să 
împarți ceva micuț.
PERFECT FOR a couple's 
night out where you  
can share a minuscola. 

Perfect pentru  a 
surprinde pe 
cineva cu un 
buchet neobișnuit 
de flori. 
PERFECT FOR suprise 
someone with an 
unusual bouquet of 
flowers

CATERINA

4 chocolates

CUORICINI DI SAN 
VALENTINO

BON BON

Perfect pentru  a 
însoți un bilețel 
lacrimogen. 
PERFECT FOR 
accompany a tear-
jerker card.

Perfect pentru  o 
pauză de cafea 
între e-mailuri. 
PERFECT FOR a coffè 
break between 
emails.

This 
Season

iarnă
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Barcelona
Carti postale

din

Our Places
Travessera de Gràcia, 

64. Barcelona



The Spatola Journal  13

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!

Capitala regiunii spaniole a Cataloniei, 
Barcelona este una dintre cele mai 
populare destinații pentru turiștii din 
întreaga lume. Un oraș foarte vechi, 
plin de istorie și cultură, dar și de 
distracție!
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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

Dacă sunteți în compania unui copil, 
nu uitați să-i ștampilați 

Passaporto Buonissimo 
Aceasta este o oportunitate minunată de 
a crea un suvenir neobișnuit, perfect să 
fie păstrat mereu aproape în portofel.

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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Unde pot lua o pauză de înghețată?
Gelateria noastră La Romana s-a deschis în 2022 în Travessera 
de Gràcia 64, la doar 7 minute de mers pe jos de stația de metrou 
Gràcia. 

La Gràcia este cartierul tineresc al orașului, care prinde viață 
în mod exponențial noaptea. Un fel de Campo de' Fiori catalan, 
unde pot fi văzuți o mulțime de tineri așezați direct pe pământ, 
acoperind-ul complet și savurând o bere rece sau un vermut 
catalan în compania prietenilor.

Cu siguranță trebuie să veniți să vedeți asta!

În regulă! Să 
începem cu lucrurile 
importante și să 
răspundem imediat 
la întrebarea 
esențială a acestei 
reviste:

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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Cum se ajunge la Barcelona: 

Aeroporto El Prat: aeroportul orașului 
și foarte aproape din punct de vedere 
logistic de centrul orașului. De aici puteți 
lua autobuzul care pleacă la fiecare 5/10 
minute de la Terminalele 1 și 2 și vă duce în 
centru în aproximativ 30 de minute. 

Deplasarea în Barcelona: 
Centrul este ușor de explorat pe jos, cu 
bicicleta sau cu metroul. Vă recomandăm 
să cumpărați Cardul Hola BCN, cardul 
ideal pentru a vă bucura de toate mijloacele 
de transport în comun, precum metroul, 
autobuzul și tramvaiul.

Ce să vizitați în apropiere de Barcelona:

Montserrat: la aproximativ o oră și 
jumătate de Barcelona se află un munte 
înalt de 1236 de metri. Cunoscut pentru 
mănăstirea benedictină Santa Maria de 
Montserrat, acum un loc de pelerinaj. 

Lloret de Mar: destinație turistică aflată 
la aproximativ 70 km de Barcelona, acesta 
este un mic orășel de pe litoral, capitala 
vieții de noapte șsi a divertismentului. 

Girona: situat la granița cu Franța, se află 
la aproximativ 100 km de Barcelona și 
este aproape de aeroport, unde aterizeaza 
multe companii aeriene low cost. 

Ce este de vizitat: 

Park Güell: cel mai bun mod de a vă 
începe turul Barcelonei este să alegeți 
Parcul Güell ca primă oprire a itinerariului 
dumneavoastră. Intrarea în acest 
parc este ca și cum v-ați plimba prin 
grădinile fermecate din Țara Minunilor. 
Nu întâmplător acesta este un sit al 
Patrimoniului Mondial UNESCO! 

La Sagrada Familia: o oprire evidentă, 
nu? Cu siguranță da. Capodopera imensă 
născută din mâinile lui Gaudì. Ferestre 
colorate și arhitecturi înalte care par să 
ajungă până la cer. 

Basilica di Santa Maria del Mar: biserica 
gotică a orașului, a fost protagonista 
celebrului roman „Catedrala Mării” de 
Ildefonso Falcones. 

Casa Batlló: tot opera lui Gaudí, are 
o structură foarte bogată în elemente 
colorate precum sticlă și mozaicuri, 
cu jocuri frecvente de lumină. Vă 
recomandăm să vă rezervați biletele online, 
deoarece este una dintre cele mai vizitate 
atracții la nivel internațional!

Casa Milà: „La Pedrera”, opera lui Gaudí, 
inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, 
se caracterizează printr-o structură 
ondulată. Nu toată lumea știe că în 
interiorul clădirii se află o scară realizată 
de către Eiffel, creatorul turnului parizian. 

Montjuic: promontoriu înalt de 173 de 
metri care se înalță deasupra orașului, din 
care se poate vedea o panoramă uluitoare 
a mării. 

Quartieri:

La Rambla: bulevardul foarte faimos care 
leagă Plaça de Catalunya de portul antic al 
orașului, Port Vell. Bulevardul este plin de 
magazine de suveniruri și locuri unde poți 
savura Paella!

Barceloneta: faleza orașului este una dintre 
cele mai pline de viață zone ale orașului 
și cea mai iubită de turiștii din întreaga 
lume.

Evenimente  
importante

5 ianuarie 2023 
Cavalcada del Reis, parada celor 
Trei Magi.

16 februarie/22 februarie 2023  
Carnavalul, una dintre cele mai 
aglomerate și mai distractive 
petreceri din oraș. 

19 martie 2023:  
Maratonul din Barcelona.

Acum că am răspuns la cea mai 
presantă întrebare, putem trece la 
planificarea restului turului. 

Fie că este vorba de o escapadă de 
weekend sau de o vacanță completă 
de două săptămâni, Barcelona are 
ceva care să se potrivească oricui. Nu 
vă faceți griji, nu veți avea timp să vă 
plictisiți!

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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 Mai mult decât o 
Tenerina

Taste it
Panna Montata 
allo Zabaione

Tenerina cu numele și în fapt. Oricine a gustat 
vreodată acest desert și-a dat seama cât de 
incredibil de fin și de gustos este.

Rețeta pe care vrem să vi-o împărtășim este 
tocmai prăjitura Ferrarese prin excelență, care a 
trecut de zidurile orașului natal pentru a ajunge 
rapid în inima tuturor iubitorilor de ciocolată: 
Tenerina al Cioccolato.

Așadar, luați-vă haina și mergeți să cumpărați 
ingredientele necesare! Opriți-vă și pe la 
gelateria La Romana cea mai apropiată pentru 
a vă lua o cutie de cremă Zabaione pe care o veți 
servi alături de o felie de prăjitură proaspătă.

Combinația perfectă pentru a încheia o cină cu 
prietenii și pentru a vă face papilele gustative să 
danseze de bucurie

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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200 g  de ciocolată neagră 55% 
100 g  de unt 
4  ouă medii 
150 g  de zahăr 
50 g  de făină 00 

25 cm formă circulară 

q.b. Zahăr pudră 

100 g Panna Montata allo Zabaione 
de La Romana dal 1947

Mod de preparare:
Începeți prin a tăia mărunt ciocolata și 
apoi topiți-o la bain-marie, amestecând 
continuu. Abia când ciocolata s-a topit 
(dar nu clocotește), adăugați untul tăiat 
bucățele mici, lăsând să se dizolve și el și 
continuând să amestecați. Lăsați la răcit. 

Între timp, separați gălbenușurile de 
albușuri în două boluri diferite mari, 
adăugați jumătate din cantitatea de zahăr 
peste albușuri și bateți-le până când 
amestecul devine ferm și spumos. 

Lăsați deoparte albușurile spumă și 
adăugați zahărul rămas peste gălbenușuri, 
apoi mixați totul la viteză medie până 
când amestecul devine ușor și spumos. În 
acest moment, cu mixerul/telul în mișcare, 
turnați încet amestecul călduț de ciocolată 
și unt. 

Continuați să mixați până când obțineți 
un amestec uniform. În acest moment, 
adăugați ușor albușurile bătute spumă pe 
etape. 

Încorporați apoi albușurile rămase, 
amestecând ușor de jos în sus. Adăugați 
făina, cernută în prealabil, până obțineți 
un amestec omogen și uniform. 

În acest moment, ungeți cu puțin unt și 
făină o formă cu diametrul de 25 cm și 
turnați în ea aluatul proaspăt preparat. 

Coaceți în cuptorul preîncălzit la 180°, 
modul static, timp de 25 de minute. 

Odată scos din cuptor, lăsați prăjitura 
fragedă să se răcească înainte de a o scoate 
din formă. La sfârșit, decorați-o cu zahăr 
pudră. 

Când serviți prăjitura, nu uitați să 
adăugați și o porție generoasă de Panna 
Montata allo Zabaione, cremă Zabaione, 
pentru garantarea unei explozii de arome 
pentru mesenii norocoși.

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
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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!

Să vorbim despre protejarea planetei astăzi este nu doar o necesitate, ci și un lucru 
indispensabil. Tema este foarte actuală și urgentă, dar mai presus de toate trebuie să 
devină un argument care privește pe oricine. Niciunul dintre noi nu se poate simți 
exonerat, iar responsabilitatea de a implementa acțiuni concrete pentru a gestiona cu 
atenție resursele care ne sunt disponibile trebuie să implice persoane și firme pe scară 
largă.

Din acest motiv, La Romana a depus un efort masiv pentru a-și reduce impactul 
asupra mediului și, deși mai este mult drum de parcurs, în ultimii ani s-au făcut multe 
îmbunătățiri.

Prima dintre toate a fost decizia de a folosi material eco-sustenabil pentru toate 
ambalajele: din 2013, toate ambalajele conurilor de înghețată sunt biodegradabile, 
lingurițele sunt din acid polilactic, paiele, farfuriile și tacâmurile sunt din hârtie. La aceste 
inițiative se adaugă motivația puternică de a sprijini colectarea separată a deșeurilor în 
punctele de vânzare și reciclarea tuturor ambalajelor utilizate.

În cele din urmă, La Romana adoptă un stil de lucru care vizează reducerea atât a 
resurselor, cât și a risipei economice. Perfecționarea acestei politici este încă o nevoie reală 
și fiecare alegere este ghidată de conștientizarea că fiecare mică contribuție servește la 
reînnoirea unei mentalități învechite și egoiste, în virtutea unei schimbări pe care nu o mai 
putem amâna.

annalisa benedettini • Graphic designer
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Nu chiar, dar putem explica.

Zahărul este un ingredient fundamental al înghețatei artizanale 
italiene deoarece are rolul de structurare a rețetei și de susținere a 
echilibrului ingredientelor. 

Alături de apă, zahărul este un ingredient principal pentru 
prepararea înghețatei. De fapt, este de neconceput să creezi o 
înghețată fără acest element. Scopul zahărului din înghețată 
depășește cu mult capacitatea sa de îndulcire: de fapt, această 
materie primă importantă este exploatată și pentru capacitatea 
sa surprinzătoare de anticongelare. Cu alte cuvinte, adăugarea 
zahărului într-un amestec de înghețată reduce capacitatea de 
înghețare a apei prezente, împiedicând-o să apară ca o masă 
cristalină și dură odată ce este supusă procesului de congelare.

Astăzi există derivate sau înlocuitori pe piață, însă au, totuși, 
nevoie de componente aromatice de susținere, pe care noi, datorită 
tradiției noastre, avem tendința să le evităm. Suntem din Romagna 
și, deci, pretențioși la gust!

Totuși, lucrăm pentru a găsi o alternativă capabilă să ne respecte 
rețetele, păstrând, totuși, același echilibru dictat de tradiție.

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.

Se poate face 
înghețată fără 
zahăr?

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.

Tabelele nutriționale și lista de ingrediente ale tuturor produselor disponi-
bile în gelaterie le puteți găsi online. Le găsiți pe site-ul www.gelateriaro-
mana.com pe pagina de „Ingrediente”
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Clătitele noastre cu aluat de cacao umplute cu gem 
de portocale și fulgi de ciocolată neagră! 
O combinație de arome contrastante. Trecem de 
la dulceața ciocolatei conținute în aluat, la gustul 
acrișor al marmeladei de portocale până la gustul 
crocant al fulgilor de ciocolată neagră. 
Un răsfăț pentru papilele gustative, o bogăție de 
gusturi, ideale pentru începerea zilei cu un mic 
dejun excelent!

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!

Combinatia pe care 
noi o recomandam


