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Μαρµελλατε Ε Χονσερϖε 50 Ριχεττε
Φαχιλι|πδφασψµβολ φοντ σιζε 14
φορµατ
Ιφ ψου αλλψ ηαβιτ συχη α ρεφερρεδ µαρµελλατε ε
χονσερϖε 50 ριχεττε φαχιλι βοοκσ τηατ ωιλλ µεετ τηε
εξπενσε οφ ψου ωορτη, γετ τηε υνχονδιτιοναλλψ βεστ
σελλερ φροµ υσ χυρρεντλψ φροµ σεϖεραλ πρεφερρεδ
αυτηορσ. Ιφ ψου δεσιρε το ηυµορουσ βοοκσ, λοτσ οφ
νοϖελσ, ταλε, ϕοκεσ, ανδ µορε φιχτιονσ χολλεχτιονσ
αρε φυρτηερµορε λαυνχηεδ, φροµ βεστ σελλερ το ονε
οφ τηε µοστ χυρρεντ ρελεασεδ.
Ψου µαψ νοτ βε περπλεξεδ το ενϕοψ αλλ βοοκσ
χολλεχτιονσ µαρµελλατε ε χονσερϖε 50 ριχεττε φαχιλι
τηατ ωε ωιλλ νο θυεστιον οφφερ. Ιτ ισ νοτ ϖισ−−ϖισ
τηε χοστσ. Ιτ∋σ πραχτιχαλλψ ωηατ ψου οβσεσσιον
χυρρεντλψ. Τηισ µαρµελλατε ε χονσερϖε 50 ριχεττε
φαχιλι, ασ ονε οφ τηε µοστ φυνχτιοναλ σελλερσ ηερε
ωιλλ υνχονδιτιοναλλψ βε αχχοµπανιεδ βψ τηε βεστ
οπτιονσ το ρεϖιεω.
Μαρµελλατε Ε Χονσερϖε 50 Ριχεττε
Ταντε ιδεε ε ριχεττε περ ρεαλιζζαρε αντιπαστι, πριµι
πιαττι, σεχονδι πιαττι ε δολχι εχχεζιοναλι, σχοπρι
ινγρεδιεντι, τεµπο δι χοττυρα ε λα πρεπαραζιονε!
ΦΡΑΤΕΛΛΙ ΒΥΡΓΙΟ − Σαλυµι, Φορµαγγι ε Χονσερϖε
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α Σιραχυσα
Ε θυανδο αββονδανο λα σολυζιονε  δα σεµπρε θυελλε
δελλε χονσερϖε τραδιζιοναλι, χοµε ι πεπερονι ιν
αγροδολχε, περφεττι περ γυσταρε θυεστε δελιζιε ανχηε
φυορι σταγιονε. Σπολϖερατε ι ϖοστρι ϖασεττι δι ϖετρο
ε µεττετεϖι αι φορνελλι, δα ογγι λα ϖοστρα δισπενσα
σαρ◊ ανχορα πι ριχχα ε χολορατα χον ι πεπερονι ιν
αγροδολχε!
Ριχεττε δι δολχι, φρυττα ε δεσσερτ | Χοοκαρουνδ
Χον λε νοστρε 5 ριχεττε χαµβιερετε συβιτο ιδεα! Λε
ριχεττε σφιζιοσε Σεµιφρεδδο αλ πισταχχηιο ε Νυτελλα.
... 50 4,6 Στραχχηινο δελλα δυχηεσσα. 379 4,2
Βενεσσερε. Σµοοτηιε αλλο ψογυρτ ... Μαρµελλατε ε
Χονσερϖε Μαρµελλατε; Χονσερϖε;
Πυδδινγ, δολχε τιπιχο δι Ναταλε ινγλεσε, ριχεττα
φαχιλε
1966 ριχεττε: βισχοττι αλ βυρρο ΠΟΡΤΑΤΕ ΦΙΛΤΡΑ.
∆ολχι ... 50 µιν Κχαλ 59 ΛΕΓΓΙ ΡΙΧΕΤΤΑ. ΡΙΧΕΤΤΕ ΙΝ
ΥΝ ΜΙΝΥΤΟ Βισχοττι αλ βυρρο ε µαρµελλατα. 12,6 κ
563,6 κ 16,9 κ ... Μαρµελλατε ε Χονσερϖε
Μαρµελλατε; Χονσερϖε; Βεϖανδε Αναλχολιχι;
Αλχολιχι; Φραππ ε Φρυλλατι ...
Βιοσαπορι
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Τρα λε ριχεττε τροϖεραι χροστατε δι µαρµελλατε δι
ογνι τιπο, νελλε ϖερσιονι πι δισπαρατε, χον ιµπαστι
ϖαρι ε χρεµε δι χονφεττυρε διφφερεντι. Χι σονο
ριχεττε περ χροστατα δι µελε, αλ λιµονε, αλβιχοχχηε,
περε ε αλλα φρυττα ιν γενερε, οππυρε ανχορα,
χροστατε αλλα νυτελλα ο αλ χιοχχολατο. Ινολτρε
τροϖεραι ανχηε ριχεττε περ ιµπαστι δι παστα φρολλα
...
Ριχεττε ε ρεγαλι δι Ναταλε χον ι Ραχχοντι δι χυχινα ...
ΤΟΡΤΑ ΧΡΕΜΟΣΑ ∆Ι ΡΙΧΟΤΤΑ υνα ϖερα
πρελιβατεζζα λα ριχεττα δι ογγι, υν δολχε χοσ
δελιχατο χηε σι σχιογλιε ιν βοχχα. Λα τορτα χρεµοσα δι
ριχοττα  χοµε διχε ιλ νοµε στεσσο υν δολχε φαττο
θυασι τυττο δι ριχοττα, νιεντε βυρρο, νιεντε ολιο,
ποχηισσιµα φαρινα, ινσοµµα υν δολχε λεγγερο περχη
χον ποχηι γρασσι, προφυµατο ε δαλλα χονσιστενζα
σιµιλε αδ υνα χρεµα χοττα.
∆ολχι: τυττε λε Ριχεττε περ Τορτε ε ∆εσσερτ | Ριχεττα.ιτ
Τυττε λε ριχεττε χον Τυορλι φοτογραφατε πασσο περ
πασσο. Ελενχο δελλε ριχεττε γαστρονοµιχηε χον
λ∋ινγρεδιεντε βασε Τυορλι
Ριχεττα Πανχεττα φαττα ιν χασα | Χοοκαρουνδ
Ριχεττα Ι χαϖαλλυχχι: Ιν υνα πεντολα φατε φονδερε, α
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φυοχο βασσισσιµο, λο ζυχχηερο ε ιλ µιελε. Ριυνιτε γλι
αλτρι ινγρεδιεντι ιν υνα χιοτολα χαπιεντε. Θυανδο ιλ
χοµποστο δι ζυχχηερο ε µιελε σαρ◊ αββαστανζα δενσο
δα ∀φιλαρε∀, τογλιετε δαλ φυοχο ε ϖερσατελο...
Ριχεττε δι χυχινα δι ΓναµΓναµ − Λε ριχεττε δι
ΓναµΓναµ
Ιλ µαρχηιο Αλχε Νερο οφφρε υνα ϖαστα γαµµα δι
προδοττι βιο προϖενιεντι δα Αγριχολτυρα βιολογιχα,
ϖισιτα ιλ νοστρο νεγοζιο ονλινε ε σχοπρι λε οφφερτε.
.
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