


Pastificio Di Martino
Најубави моменти се оние кога можеме да се посветиме на она што најмногу го сакаме, како чинија 
добри тестенини. Припремени на традиционален начин, тестенините потсеќаат на поема од вкусови, 
радост што го отвора срцето, и совршен спој на сензации. 

Збогатени се со состојки и сосови кои навидум изгледаат скромно, но го облагодаруваат и така 
високиот квалитет на внимателно избраниот тип тестенини.

Иако тестенините не се измислени во Грањано, тука се пронајдени идеалните услови за доведување до 
совршенство и производство на овој светски познат специјалитет.

Семејството Di Martino
Страста за производство на врвни тестенини ја испишува историјата на семејството Ди Мартино, 
сопственик на овој бренд уште од 1912-та година. Тајната на овие исклучително квалитетни тестенини 
се крие во знаењето како умешно да се комбинира традицијата, модерната технологија и изборот на 
најквалитетни суровини.

Тестенини Di Martino

Тестенините Di Martino се произведени според традиционален метод од Грањано, во бронзени калапи. 
Се сушат на ниски температури, со најчистите локални изворски води, споени со најдобрите врсти на 
локална дурум пченица.
 
Овие тестенини од самиот почеток се симбол на Асоцијацијата на готвачи на Сорентскиот 
Полуостров; знак за квалитет што го соединува вкусот и професионалноста - две исклучително силни 
карактеристики на гастрономскиот свет во Регионот Кaмпанија.



Симбол IGP (Indicazione Geografica Protetta)

Во 2012-та година, тестенините од Грањано го добиваат следниот престижен симбол благодарение на 
лобирањето на семејството Ди Мартино, заедно со Конзорциумот Грањано - Град на тестенините при 
органот на Европската Унија за заштита на потеклото на производите.

Според Службениот Весник бр. 198, од 25.8.2010, којшто го дисциплинира називот IGP: Тестенините 
од Грањано се производ добиен од смеса на дурум пченица и чиста локална изворска вода, со посебен 
мирис на зрела пченица, и карактеристично богат, силен вкус.
Тестенините од Грањано се одликуваат со рапав изглед, типичен за тестенини направени со 
бронзеникалапи. 

При готвење имаат цврста, но еластична структура, со долга издржливост за време на варењето.



Интересни факти за тестенините Di Martino:

1. Pastificio Di Martino имаат свој таен извор на вода. Анализите направени во седумдесеттите години 
од минатиот век потврдиле дека оваа изворска вода, освен што е олигоминерална, мека и одлична 
на вкус, го помага процесот на замесување на тестото за тестенини, притоа заштедувајќи механичка 
енергија.

2. Во 1915-тата година, тестенините Di Martino се првиот бренд на тестенини кој го минува Панамскиот 
Канал. Тогашните италијански мигранти добро го познавале и барале квалитетот на овие тестенини.

3. Во 2012-тата година, брендот Pastificio Di Martino слави 100 години постоење и 100 години семејна 
компанија. Како што посочуваат и сите наследници на Di Martino: Секој член на семејството во својата 
ДНК ја носи љубовта и страста кон овој бренд.

4. Pastificio Di Martino содржи 14% протеини, со што се вбројува во висококвалитетните брендови, за 
разлика од индустриско произведените тестенини. 



ПРОИЗВОДИ
 
SPAGHETTI
Тестенини што ги цени секој гурман. Најдобри се во комбинација со лесни сосови од домат, тревки, 
зеленчук или риба. Не треба да 
се комбинираат со сосови од 
месо. Најголемата грешка што 
се прави надвор од Италија
се шпагети со рагу сос.
Шпагетите се лизгаат во месото
без можност да го впијат сосот.



LINGUINE

Долга, спласната и тенка форма. Со потекло од Лигурија, овој тип на тестенини одлично се 
комбинира со Песто Џеновезе и сосови на база на морски плодови. Тестенинитеlinguine се прават и во 
комбинација со  бели сосови на млечна база, маскарпоне, и други сирења. 

За едноставен рецепт кој изненадува 
пробајте linguine аglio e olio - 
со лук и маслиново масло.



TОFETTE 

Кратки тестенини во вид на мали школки. Идеални со сосови на 
база на месо или зеленчук. Може да се додаде и сос бешамел, или
меки сирења за уште поголема сочност.

Се верува дека доколку ги јадете овие тестенини, ќе сонувате богата
трпеза, која во наполитанскиот 
толковник на соништа значи љубов и просперитет.



PENNE MEZZANI RIGATE

Кратка форма, со рапава површина. Одлични со
сосови како рагу од месо. Добро се комбинираат
и со зеленчукови сосови од модар патлиџан, 
пиперка, тиквички или артичоки.



ORECCHIETTE

Овие познати тестенини потекнуваат од регионот Пуља, во 
Јужна Италија. Името го добиваат според нивната форма 
(orecchio – уво). Нивната рапава форма која го задржува  и впива 
сосот ги прави идеални за подготовка на  најразновидни начини.
Најпознатиот рецепт е orecchiette со листови од репка, лук и 
маслиново масло. Одлично се комбинираат и 
со сосови од месо или брокули.



TROFIE 

Специјална регионална форма со потекло
 од Лигурија, каде традицијата наложува
 исклучително рачно правење на тестенините.

Еден од најпознатите рецепти 
е Trofie со Pesto Genoveze.



ОРГАНСКИ ПРОИЗВОДИ

SPAGHETTI  BIO  /  PENNE RIGATE BIO
Шпагети кои во себе ги содржат целата традиција и квалитет на тестенините од Грањано, 
со органски сертификат кој гарантира селектирани сурови органски материи произведени 
со почит кон природата.


