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Innehåll: 400 gram Parmigiano Reggiano – äkta parmesanost – en ursprungsmärkt och rigoröst kontrollerad
kvalitetsprodukt
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kvalitetsprodukt som förhöjer smaken på de flesta maträtter, speciellt riven över pasta. Parmesanost är dessutom
nyttigt. Den innehåller höga halter av protein, kalcium, fosfor, spårämnen och vitaminer.
Ursprung: Den smakrika osten produceras bland Modenas böljande kullar i norra Italien, ett hantverk som
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förfinats sedan 1300-talet. All mjölk kommer från mejeriets egna kor, som får sitt foder uteslutande från de egna
betesmarkerna. En tradition som gjort denna ost till en av världens mest hyllade.
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Användning: Används traditionellt till pastarätter men
passar
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Används
till grönsaker,
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som
ett
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mellanmål.
passar minst lika bra till att gratinera grönsaker, gratänger,
kyckling eller bara som ett hälsosamt mellanmål.

Lycka till i köket!
Lycka till i köket!
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