


Locatie :
De provincie Padua (Padova) is gelegen in de Noord-Italiaanse regio Veneto. In het
noorden grenst ze aan de provincie Treviso, in het oosten aan de provincie Venetië, in
het zuiden aan de provincie Rovigo en in het westen aan de provincies Verona en
Vicenza. In het zuiden vormt de rivier de Adige voor een groot deel een natuurlijke
grens met de provincie Rovigo.

Over Pasticceria Giotto :
De banketbakkerij in de gevangenis. 
Een ambachtelijk gebak, een sociaal project! 
De wereld proeft het, uitmuntendheid beloont het. 

Pasticceria Giotto heeft door de jaren heen de meest prestigieuze mogen ontvangen.
Om er maar een paar te noemen: top tien Gambero Rosso, beste gebak in Italië volgens
de populariteitspeiling van Il Gastronauta, zilveren bord van de Academie voor
Italiaanse keuken…
Meer dan vijftien jaar geleden werd het project Pasticceria Giotto geboren, gebaseerd
op een weddenschap. Vandaag is het een realiteit: een professionele ambachtelijke
banketbakkerij in een gevangenis.

Waar we van gemaakt zijn :
In 2005 brachten we de banketbakkerij naar de Due Palazzi-gevangenis in Padua om
samen met de gevangenen te werken. Tot op heden hebben we meer dan 200 mensen
een vormende reis van omscholing in de kunst van het gebak en daarbuiten begeleid. 

Wat dit allemaal mogelijk maakt, is het werk van professionals in de sector, die ervoor
hebben gekozen hun werkzaamheden in de gevangenis uit te voeren. De teams worden
opgeleid en begeleid door het sociaal bureau, dat actief samenwerkt met de
gevangenisautoriteiten voor de selectie en opleiding van gevangenen.

“Ons doel is om gevangeniswerk een brug te laten zijn tussen de buitenwereld en de
binnenkant, een concreet hulpmiddel voor rehabilitatie, een plek waar mensen zichzelf
kunnen testen voordat ze terugkeren naar de samenleving. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Veneto
https://nl.wikipedia.org/wiki/Treviso_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veneti%C3%AB_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rovigo_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verona_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vicenza_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rovigo_(provincie)


Biscotto Fruit Passion - 140gr

Passievruchten koekjes - 140 gr
Een eenvoudig koekje dat het geheim van zijn goedheid in het hart van de fruitpassie verbergt.
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Biscotti Zenzero e Muscovado - 140gr

Gember Muscovado koekjes - 140gr
Een snufje en een streling is het spel tussen gember en muscovadosuiker in een volkoren deeg 
koekje
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Biscotti Zaleti  - 140gr

Zaleti koekjes - 140gr
Een koekje van de Venetiaanse boerentraditie met maismeel en rozijnen, eenvoudig met een rijke 
smaak.
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smaak.



Biscotti Cioccolotti - 140gr

Chocolade koekjes - 140gr
Een uitgebalanceerd cacaokoekje waarin het kruimelige deeg trouwt met de intensiteit van de 
chocoladedruppels.
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Biscotto Nocciole - 140gr

Hazelnoten koekje - 140gr
Boterachtig en geurig cacaokoekje verrijkt met gehakte geroosterde hazelnoten.
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Biscotti Baci di Dama - 140gr

Dames kus koekjes - 140gr
Een klassieker van Italiaans gebak nieuw leven ingeblazen door onze patissiers. Twee kruimelige 
schelpen van amandelmeel, boter en suiker ontmoeten elkaar in een gulzige kus van cacaoroom.



Biscotti Baci di Dama - 140gr

Dames kus koekjes - 140gr
Een klassieker van Italiaans gebak nieuw leven ingeblazen door onze patissiers. Twee kruimelige 
schelpen van amandelmeel, boter en suiker ontmoeten elkaar in een gulzige kus van cacaoroom.



Biscotti Cantucci  - 140gr

Cantucci - 140gr
Ambachtelijke koekjes van de Toscaanse traditie: knapperig en geurig, met een rijke smaak van 
amandelen.
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Biscotti Bolle di Neve - 140gr

Sneeuwballen koekje - 140gr
Zoete verleiding van zachte amandelspijs met sinaasappelschil bedekt met poedersuiker.
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Grissini Naturali - 180gr

Grissini's klassiek - 3 x 180gr
Deze soepstengels brengen de geur van zachte tarwe en de geuren van extra vergine olijfolie op 
tafel. Met de hand bewerkt en bestreken.
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Grissini Sesamo - 180gr

Grissini's met sesamzaad - 180gr
Een snuifje van de Oriënt verfraait deze ambachtelijke soepstengels dankzij de sesamzaadjes die 
het bedekken. Met de hand bewerkt en bestreken.
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Grissini Nero di Seppia - 180gr

Grissini's met inktvis - 3 x 180gr
Wil je iets nieuws? 
Deze ambachtelijke broodstengels met inktvisinkt bevredigen zowel het gehemelte als het oog. 
Met de hand bewerkt en gestreken.
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Dragees Nocciola - 100gr

Chocolade nootjes - 100gr
Kleine gebaksjuwelen met een intens hart omhuld met een zacht laagje chocolade. 
Ontdek de combinatie van hazelnoot- en melkchocolade.
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Dragees Caffé - 100gr

Chocolade Koffie nootjes - 100gr
Kleine gebaksjuwelen met een intens hart omhuld met een zacht laagje chocolade. 
Ontdek de combinatie van koffie en pure chocolade.
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Dragees Fragoline - 100gr

Witte Chocolade aardbeien nootjes - 3 x 100gr
Kleine gebaksjuwelen met een intens hart omhuld met een zacht laagje chocolade. 
Ontdek de combinatie van aardbeien en witte chocolade.
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Torroncini morbidi ricoperto al cicciolato - 180gr

Zachte nougat met chocolade - 180gr
Enkel beschikbaar van oktober tot januari
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Torrone tradizionale - 140gr

Artisanale nougat - 140gr
Enkel beschikbaar van oktober tot januari
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