
O sabor de Itália na sua mesa

Galbani, a marca de queijos Italianos 

Lactalis
Rua Pé de Mouro 36
2710-144 Sintra

Para mais informações contacte com: foodservice.portugal@lactalis.pt 
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Para mais informações contacte o seu distribuídor.

Galbani é a marca de queijos Nº1 em Itália
e o primeiro exportador de queijos italianos no mundo.

Galbani é, desde sempre, uma marca respeitadora das tra-
dições, da produção e de métodos de controlo cuidadosos para 

oferecer sempre produtos de alta qualidade e confiança.

Coloque imaginação,
nos nossos melhores produtos

para que todos os dias sejam um sucesso!



Risotto al Gorgonzola
com tiras de Coppa
Gorgonzola – Coppa – Arroz Arborio

Orecchiette
a la siciliana 
com Ricotta

Copos
de preparação rápida 

com Ricotta

A RICOTTA

GALBANI PROFISSIONAL, especialista em queijos italianos, 
oferece aos profissionais de restauração uma grande variedade de escolha.
“Faça receitas sublimes de culinária e pastelaria com Mascarpone GALBANI”

Tiramisú Clássico   
100% Italiano

Caixa 2Kg  
(Também disponível 
em formato 
de 5Kg)

O Mascarpone Galbani, 
a referência dos italianos
  Fácil de preparar
  Uma cremosidade única
  Uma textura firme
  Um sabor inimitável
  Use tanto no frio como no quente, em 
receitas doces ou salgadas (risotto, massa)

A Ricotta, o creme dos italianos
  Uma textura finamente granulada e 
cremosa para provar
  Um sabor fresco e delicado
  Um queijo com pouca gordura, 

   rico em cálcio e proteína 

 Embalagem 500g
    Embalagem 250g

Um queijo fresco e original
que tem cada vez mais seguidores!

  Um uso simples tanto em frio 
como quente, em receitas doces 
ou salgadas(macarrão, tostas)...

  Tente adicioná-lo à sua pizza 
quando retirada do forno

Surpreenda os seus convidados!

ESPECIALIDADES ITALIANAS

A cozinha italiana nunca deixará de o surpreender e os seus clientes irão apreciá-lo!
Galbani oferece-lhe toda uma variedade de especialidades selecionadas para utilizar nos seus pratos e 
criações

Parmigiano Reggiano DOP
Cunha 200g • Saco ralado 60g

Grana Padano DOP
4.5Kg

Taleggio DOP
2.25Kg

O MASCARPONE

NOVIDADE

 Embalagem 1.5Kg 

Gorgonzola DOP
Cremoso

1.5Kg • 150g

Grangusto
Em lascas caixa 500g • Ralado de 1Kg

Embalagem 250g  



Caprese Italiana  
Fatias de mozzarella fresca – Tomate - Manjericão

Panini Trapani 
Fatias de mozzarella – Tomate

Presunto de Parma - Manjericão

 AS MOZZARELLAS

PARA USO EM PREPARAÇÕES QUENTES

Não UMA, mas AS mozzarellas…
GALBANI PROFISSIONAL, especialista em mozzarellas, aconselha:

Barra 2,5Kg 

Cubetti 
Em cubos • 100% mozzarella

Caixa de 2.5 Kg

A mozzarella GALBANI,                                              
A Referência dos pizzaiolos italianos
  Um fio excecional  sinal da sua ótima qualidade
 Uma mozzarella que não se queima e se mantém branca 
 Capacidade de cobertura ótima 
 Uma textura suave na boca

As embalagens protetoras e práticas permitem:
 Evitar a aglomeração
 Uso simples (abertura rápida e fácil)

De acordo com a configuração do seu estabelecimento (Tipo de forno, tempo de cozedura),                 
escolha o seu tipo de mozzarella e o corte:

Estremo 
Ralado • Mistura de mozzarella 

e emmental derretido
Caixa de 2 Kg

E se quer algo mais, escolha o sabor…

Em peça sem pré-corte, também pode encontrar: 

Optima 
Ralado • 100% mozzarella

Caixa de 2 Kg

Mozzarella de leite de Búfala…  
É a tendência do momento!
100% de leite búfala • Saco de 125g

PARA UTILIZAÇÃO EM PREPARAÇÕES FRIAS

 Bola 
Saco de 125g 

A nova mozzarella fresca em fatias GALBANI, 
Fatias Práticas e muito versáteis
  Fatias ovais, sempre regulares, sem encolhimento
  Manipulação simples, pronto a usar
  Fácil para cortar e servir
  Conservação: 3 dias após abertura

A mozzarella fresca GALBANI. A qualidade e a consistência
  Uma cor branca   Uma textura flexível e húmida   Um bom sabor fresco, de leite e nata

Sem corte, use:

Dê um toque de originalidade à sua receita…

Panetto 1 Kg Filante 2 Kg 

NOVIDADE
Para as suas sandes ou paninis, pense em…

Mozzarella Galbani Profissional em fatias 
16 fatias redondas 500g

Mini bolas de mozzarella 8g
Balde de 1 Kg • Saco de 150g

NOVIDADE

Fatias
de mozzarella 25g 

Balde de 1 Kg



Pizza Parma
Prosciutto • Ricotta • Tomates frescos

Mozzarella • Figos 

  AS SOBREMESAS ITALIANAS  AS CARNES ITALIANAS

Preparação para Tiramisú com 
mascarpone… Uma receita autêntica 
com 65% de mascarpone
   Pronto para bater: 6 minutos para uma 
textura firme

   Uma preparação facilmente personalizável
   Embalagem1L UHT

 Pêssego Melba a la italiana
Tiramisú • Pêssego • Groselha

Preparação para Panna Cotta…  
Uma receita com 46% de nata

   Simples e rápido para fazer sobremesas 
empratadas ou em recipientes.

   Uma textura firme de ótima aparência
  Embalagem 1L UHT

Panna Cotta e Chutney exótico  
Simples e rápido!
Panna Cotta • Manga • Abacaxi • Mel

Como uma entrada…nada melhor do que oferecer aos seus clientes 
a melhor escolha de carnes italianas

Use também a ampla gama de carnes Galbani 
para dar uma nota de originalidade aos 
seus risottos, massas, pizzas, panini…

Galbani-Galbanetto 
Salame Milano

aprox. 2,5Kg

Galbani-Galbanetto 
Salsiccia Stagionata Piccante

600g

Galbani-La Galbaneria 
Bresaola Punta D´Anca

aprox. 1,75Kg

Galbani-La Galbaneria 
Spec

aprox. 2,5Kg

Galbani-La Galbaneria 
Prosciutto Di Parma sem osso  16 meses

aprox. 7,5Kg

Galbani-La Galbaneria 
Coppa

aprox.2Kg

Galbani-Galbanella 
A Mortadela Sovranissima

aprox. 4Kg

de NATA
46%

de mascarpo
ne65%


