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Barilla Classico, en klassisk favoritsås med
traditionella italienska smaker!
Söta kvisttomater, 100% odlade på Italiens soliga åkrar blandas samman med
fina italienska örter till en traditionell italiensk sås. Den är perfekt att
använda som den är, som en bas för köttfärssås eller som pizzasås. Såsen är
tillagad utan konserveringsmedel och ger din pasta en härlig smak av Italien.
Barilla har ett nära samarbete med råvaruproducenterna för att säkerställa
bästa kvalité på våra såsrecept, som alla är skapade genom mer än 135 år av
kärlek till pasta av Barillas kockar. I Barillas såsfabrik tillagas såser, enligt
samma procedur som i de traditionella italienska köken. Med andra ord liknar
fabriken mer ett stort traditionellt kök.

Barilla Classico erbjuder en rund och mild, men samtidigt smakrik upplevelse.
Smaken har inslag av persilja, timjan, oregano samt svartpeppar. Barilla
Classico är tillagad av tomater och lök som är skurna i små tärningar och lätt
stekta på låg värme. Solrosoljan är berikad med vitlök, vilket förhöjer smaken
ytterligare. Vi rekommenderar att du njuter av denna sås tillsammans med
Barilla Spaghetti. För ytterligare inspiration, recept och information, besök
gärna vår hemsida www.barilla.se.
För mer
information kontakta:
Åsa Hermansson, Nordic Marketing Manager, Barilla, +46 8 470 76 40 ,
asa.hermansson@barilla.com

Barilla grundades i Parma 1877 när Pietro Barilla öppnade en liten bröd- och
pastabutik. Idag rankas företaget som ett av de ledande Italienska
matföretagen. Barilla är världsledande inom pastatillverkning, ledande inom:
pastasås i Europa, bageriprodukter i Italien och knäckebröd i Skandinavien. I
nära 140 år har företaget styrts av en Italiensk familj under fyra generationer.
Nu i ledning av bröderna Guido, Luca och Paolo Barilla.
Barilla äger 30 produktionsanläggningar (14 i Italien och 16 utanför Italien)
och exporterar till mer än 100 länder. Barilla producerar produkter under
varumärkena: Mulino Bianco, Voiello, Pavesi, Academia Barilla, Wasa, Harrys
(Frankrike och Ryssland), Golden Toast (Tyskland), Misko (Grekland), Filiz
(Turkiet) Yemina och Vesta (Mexiko)
För mer information, vänligen besök: www.barillagroup.com
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