


Историја на тестенините:

Тестенините се најтрадиционалниот италијански специјалитет. 
Но, сте се запрашале ли некогаш за нивното потекло? 
Во кој период станале дел од италијанската кујна? 
Иако генезата е сè уште неразјаснета, многу научници 
имаат различни хипотези кои се надополнуваат со веќе 
постоечките легенди за создавањето на тестенините.

Неколку археолози имаат забележано sидни пештерски
 цртежи со алатки за правење на свежи тестенини 
слични на лазањи. Постојат повеќе теории, од таа 
дека Марко Поло ги донел тестенините во Италија од Кина, 
до таа дека тестенините се донесени во Сицилија од
 Средниот Исток во периодот на арапската инвазија.

Уште во 5-тиот век, градот Грањано е познат како 
татковина на производството на тестенини од тврда 
дурум пченица (grano duro или durum wheat). 
Во секој случај, потеклото на тестенините како 
италијански специјалитет е поврзано со традицијата 
на одгледување пченица во време на 
Римското Царство во Јужна Италија.



ГРАЊАНО - Град на врвни италијански тестенини
Иако постојат многу италијански брендови на тестенини кои се  произведуваат речиси низ цела Италија, 
упатените знаат  дека тестенините произведени во Грањано се со врвен квалитет,  најдолга традиција, и 
уникатни карактеристики. Денес,  тестенините од Грањано се заштитени од страна  на конзорциум кој се 
труди да го валоризира овој исклучителен производ.

Успехот на тестенините од Грањано треба да се бара во долговековната традиција на воденичарите од овој 
град,  идеалната блага  клима, водата од Грањано  која се користи при производство на тестенините, 
и посветеноста на жителите. 

Тестенините од Грањано во 2010-тата година го добиваат препознатливиот знак IGP (Indicazione Geografica 
Protetta) - Заштитено Географско Потекло. Знакот IGP го гарантира потеклото и квалитетот на производот, а 
во случајот на тестенините од Грањано, сведочи и за вековната традиција.



PASTIFICIO DEI CAMPI

Pastificio Dei Campi се наоѓа во Грањано, мал град во близина на Неапол, каде се наоѓаат уште четириесетина фабрики за 
производство на тестенини. Локацијата на Грањано и специјалните техники на производство овозможуваат компанијата да има IGP 
класификација - најважното признание за производителите на тестенини од страна на Европската Унија. Но, иако постојат повеќе 
производители на тестенини и во Грањано, и во цела Италија, тоа не значи дека квалитетот насекаде е ист. Всушност, тој се разликува 
многу, и зависи од повеќе фактори:

1.Жито

Пред околу десетина години, сопственикот на Pastificio dei campi, Џузепе Ди Мартино, сфаќа дека не постои можност да се дознае 
вистинското потекло на житото - главна состојка на тестенините. Поради тоа, крајниот купувач не може точно да го знае потеклото на 
тестенините кои ги купува, иако тие може да имаат италијански бренд. 
  
Во тој момент, Џузепе сфаќа дека следливоста на потеклото е многу важен фактор за храната, а особено за тестенините. Така 
настанува проектот Pastificio Dei Campi. Најпрво, Џузепе го избира најдоброто место во Италија за култивација на жито, зоната 
Таволиере во регионот Пуља во Италија. Благодарение на благата клима, таму житото се одгледува уште од антички времиња.

Потоа, Џузепе ги прашува локалните фармери дали може да одгледуваат високонутритивни антички типови на жито без да користат 
хемиски ѓубрива. Проблемот бил во неможноста да се добијат големи количини на жито без употреба на ѓубрива. Во однос на 
ова, Џузепе ја носи најважната одлука: да користи систем на култивација фокусиран на добивање на најдобрите нутритивни и 
квалитативни карактеристики на житото, и истовремено да им ги плаќа на фармерите сите години, дури и оние во кои житото нема 
да се култивира.

Тој ја спојува култивацијата на жито од едно многу дамнешно време, со следливоста на потеклото на истото.



2.Метод на култивација - Зошто нашите тестенини се уникатни?

- Класичен метод на култивација

Вообичаено, за да се минимизираат производствените трошоци, фармерите ја скратуваат работата на полето (орање, ѓубрење, 
подготовка за сеење) и жнеат 4-5 пати годишно. Притоа, користат голем број на хемиски ѓубрива. Овој метод ја истоштува почвата и 
резултира во жито со ниски нутритивни и квалитaтивни вредности (максимум 11% протеини), и различна боја.

- Култивација на житото во Pastificio Dei Campi
 
Ние користиме тригодишен систем на култивација.
Првата година се посејуваат мешункасти плодови богати со протеини (грав, леќа, наут).
Во втората година, полињата остануваат некултивирани. Мешункастите растенија во коренот содржат голем процент на азот и по 
бербата на плодовите, корените остануваат во почвата и ја збогатуваат со азот - важен елемент во создавањето на протеините.

Третата година се сее житото, и сè е подготвено за обновената почва да ги апсорбира сите нутритивни вредности.
За време на сеидбата и растот, почвата додатно се ора за да им се даде повеќе сила на стеблата на природен начин.
Користејќи го овој начин на култивација, жетвата е во помали количини, но нашето жито ги добива најдобрите карактеристики и 
силната жолта боја. Нашите тестенини содржат повеќе од 14% протеини добиени на природен начин.

Житото кое го користиме е од типот Саракола, Гракале, Коре и Пиетрафита.
По жнеењето, житото се складира во воденицата De Vita, и се меле во мали количини по наша нарачка.

3.Зошто италијанското жито е подобро од увозните жита?

Житото кое прекуморски се увезува собира влажност. Од таа причина, ова жито содржи микротоксини од типот Дон и Ократоксин, 
кои и во мали количини се опасни за нашето здравје.
Италијанското жито не содржи микротоксини бидејќи не се увезува, и се обработува на иста локација. Житото култивирано во Јужна 
Италија, покрај другото, е познато и по високиот квалитет добиен од идеалните климатски услови.
Италијанското жито е познато по својата тврдост, и е подобро од увозното бидејќи содржи помал процент на глутен.

4.Тесто

Нашите тестенини се уникатни затоа што освен со тврда пченица Семолина, се прават со уште една состојка: водата од Грањано. 
Оваа вода е совршена за производство на тесто за тестенини бидејќи нема никаков мирис, односно може да се почуствува само 
природниот вкус на квалитетно жито, и ништо друго.



5.Бронзени калапи

Pastificio Dei Campi произведува 56 типови на 
тестенини користејќи бронзени калапи.

Главната карактеристика на тестенините направени 
во бронзен калап е што бронзата ја прави површината
на тестенините рапава, што овозможува 
подобро спојување со сосот.

При индустриското производство на тестенини 
се користат тефлонски калапи за побрзо завршување 
на процесот. Овие калапи ја прават површината 
толку рамна, што делува како да е пластична.

6. Природно сушење

По моделирањето, тестенините се положуваат на дрвени даски и се оставаат во комори со контролиран степен на влажност, за да 
се исушат на ниски температури (максимум 52°C). Процесот на сушење е многу долг, и трае 24 - 48 часа. Ова е еден од најважните 
чекори, затоа што промените во температурата и влажноста можат да го оштетат глутенскиот штит кој ги заштитува тестенините од 
распаѓање при варењето.

Уште поважно, при сушење на ниски температури се влијае на тоа тестенините да ја задржат природната светло-жолта боја, која ја 
нема во тестенините произведени со индустриски процес. Кај нив, бојата е темно-жолта.

7. Пакување

Уште една уникатна карактеристика кај нашите тестенини 
е рачното пакување. Автоматското пакување може
 да ги оштети тестенините. Нашите картонски пакувања 
во форма на коцка се издржливи и функционални, 
покрај уникатниот дизајнерски аспект.



7. Сертификати
• Тестенините Dei Campi поседуваат  сертифкат 100 % Made in Italy  кој гарантира дека сите состојки, целокупното производство,  и 
пакувањето се прават и изведуваат во Италија.

• I.G.P

Од 2013-тата година, тестенините од Грањано се заштитени од страна на на ЕУ, преку сертификат за заштитено географско потекло. 
Тестенините мора да бидат произведени во Грањано, со вода од Грањано, и само со користење на бронзени калапи.

За жал, IGP сертификатот не го заштитува житото, па така има ситуации кога истиот сертификат го поседуваат и производители што 
користат увозно житo.

• Систем на целосна следливост на житото

Овој систем го поседува ексклузивно Pastificio Dei Campi. Со него се овозможува следење на секој чекор при процесот на 
производство на тестенините. Пополнувајќи ги полињата на веб-страната www.pastificodeicampi.it, вие можете да добиете 
информации за географската положба на полето, и датумот на сеење и жнеење на житото, за секоја кутија тестенини. 



• Pasta Dei Campi - Тестенини на познатите готвачи 
Тестенините Pastificio Dei Campi, од Грањано, не се како другите. Овие тестенини се посебни, со заштитено потекло, и 
се направени од следните состојки со највисок квалитет:
• Најдоброто тврдо италијанско жито
• Вода од изворите на Монти Латари

Ова го наложува традицијата наметната од искусни мајстори, кои знаат како вешто да ракуваат со бронзените калапи, и да го 
почитуваат долгото време потребно за создавање тестенини со највисок квалитет.
Овие мотиви ги инспирираат познатите италијански и светски готвачи да ги користат нашите тестенини.

Многу италијански ресторани означени во гастрономските водичи како: “la Rossa” Michelin, Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso, iRis-
toranti d’Italia dell’Espresso, Identità Golose , асоцијацијата Le Soste , асоцијацијата на млади европски готвачи JRE (Jeunes Restaurateurs 
d’Europe), за протагонист во својата кујна ги користат Pasta di Gragnano I.G.P. del Pastificio dei Campi.

Ова се некои од италијанските готвачи кои користат Pastificio Dei Campi: 

Alfonso Iaccarino del Don Alfonso 1890 (Sant’Agata sui Due Golfi - Napoli), Annie Féolde dell’Enoteca Pinchiorri (Firenze), An-
drea Berton, Antonino Cannavacciuolo di Villa Crespi (Orta San Giulio - Novara), Nino di Costanzo del Mosaico dell’Hotel Terme 
Manzi (Ischia), Cristina Bowerman di Glass Hostaria (Trastevere - Roma), il ristorante l’Olivo del Capri Palace (Anacapri), Danilo 
Di Vuolo del Maxi dell’Hotel Capo La Gala (Vico Equense - Napoli), Giuseppe Guida dell’Antica Osteria Nonna Rosa (Vico Equen-
se - Napoli), Salvatore Accietto delle Tre Arcate (Piano di Sorrento - Napoli), Lucia Ronca dell’Acqua Pazza (Ponza)

Целта на Pastificio Dei Campi е да не застане во рамките на италијанските граници. Затоа, нашите тестенини веќе се дистрибуирани во 
многу европски и светски метрополи. Од Лондон до Париз, од Брисел до Торонто, од Вашингтон до Мелбурн – нашите тестенини ги 
користат многу странски готвачи.

Во Лондон, тестенините ги користат готвачи од калибарот на 
Џорџо Локатели и Марко Тори, во своите ресторани Локанда Локатели, 
односно Семплице.



ПРОИЗВОДИ

SPAGHETTI - ШПАГЕТИ
 
Шпагетите се дел од најтрадиционалните форми на италијански тестенини. Одлично се комбинираат речиси со секој тип на сос. 
Секогаш актуелни, и секогаш дел од италијанската кујна се класичните Spaghetti al Pomodoro (шпагети во доматен сос).



CAMPOTTI - КАМПОТИ

Campotti се посебен вид на тестенини; Дизајнерски, уникатни, иновативни.
Кампотите во формата потсеќаат на бројот 8. Стеснети на средината, тие добиваат еден целосно нов облик кој овозможува нови 
кулинарски фантазии, и вкусни сензации.

Дизајнирани се од страна на Мауро Оливиери (дизајнер на храна) - ексклузивно за
Pastificio Dei Campi.

Овие тестенини се одликувани со повеќе признанија на интернационални настани, како ADI Design Index 2011, и Premio Compasso 
d’Oro ADI (2013).



MISCHIATO POTENTE - МИСКИЈАТО ПОТЕНТЕ

Рецептот Mischiato Potente (во превод мешано) настанува пред многу години. Тој е едноставна мешавина од вишокот тестенини 
кој останувал во пакетчињата по крајот на една недела. Со завршувањето на неделата, се собирале сите остатоци и се подготвувале 
тестенините.

Pastificio Dei Campi го спои овој обичај и навика со квалитетот на избраните форми тестенини, и го создаде Mischiato Potente.
Potente (во превод силно), затоа што нашиот рецепт одлично се комбинира со јаки сосови на база на домат, месо, мешунки, и 
павлака.



CONCHIGLIONI - КОНКИЉОНИ

Conchiglioni, или големи школки. 
Се користат за рецепти на полнети тестенини и 
се идеални за потпекување во фурна. 
Филот може да биде најразличен: рагу, павлака 
и печурки, модри патлиџани и пармезан, итн.



MACCHERONCINI AL PETTINE - ЧЕШЕЛ МАКАРОНИ

Реинтерпретација на традиционалните тестенини од тврда пченица кои во дамнешно време се обработувале со помош на чешел. 
Се комбинираат со сите типови на сосови, а најдобро со класичниот Pesto Genoveze, или пролетно рагу направено од свеж зеленчук.




