
Nossa História
Ra que pro consequas endandi onseque endusapedis ad quas et laccate 
volorporerit alis exceatquiam ati sunt, ne provit es volor sin pliqui simus 

ex eost, sedipsae volo int.Offic tet laciaec erorem natibus a dolut arument.
Exercitinti arum cum quas res inum endae dolenis ut prat moloritatur as 
et ea denimenet, exere quos modia de sam rem aut quaepera ium quostia 

ecuptam iundandam ulpa ni inctet, anditem. Id que vernat et quae. Et 
voluptatenis dolorendicit omnim eniminullam faciur? Obit acimi, seque 
veliatem volo doloreperum eum sitet am, tendaec erumque cus.Quia 

cusantias everis aut veribus, te nimagnisin el eicia volorer ionsequis acia 
sit re voloreptus exerupt assimol uptiantur molese quam quuntotas aut ut 





Nestes 25 anos, a Italiany 
se tornou a MAIORMAIOR e MAIS MAIS 
MODERNAMODERNA indústria de 
massas frescas do RS.

•  Nova fábrica inaugurada em 2020;
•  Equipamentos novos e modernos;
•  Maior capacidade produtiva;
•  Mix com mais de 40 itens no     

 catálogo;
•  Rigoroso controle de qualidade e   

 segurança alimentar;
•  Excelência em todos os processos;
•  Produção sustentável;
•  Logística própria com frota de mais
 de 50 veículos.



Da nossa família para a sua!



Pão Quatro Queijos 350 g Farofa 250 g Pão de Alho 350 g



Massas Recheadas

Capeletti de Frango - 250g
Capeletti de Queijo - 250g
Raviolli de Frango - 250g

Os queridinhos de venda no inverno 
agora estão com novas embalagens. 
Mais práticas e com melhor exposição 
na gôndola, também oferecem maior 
segurança e conservação devido ao uso 
de atmosfera modificada.



Massas Frescas Para Pastéis

Massa para Pastel - DG - 500g
Massa para Pastel - DM - 200g / 500g
Massa para Pastel - DP - 200g
Massa para Pastel em Rolo - 1kg / 2kg

A ampla linha de massas frescas 
para pastéis da Italiany oferece 
versatilidade e diversidade na 
gôndola, suprindo as necessidades 
de todos os tipos de negócios, seja 
para varejo, atacado  ou food service.



Massas Frescas Tradicionais

Massas Frescas - 500g (Espaguete / Talharim)
Massa para Pizza de Frigideira - 200g
Massa para Lasanha - 350g / 500g
Nhoque - 500g / 1kg



Massas Caseiras

Capeletti de Frango - 1kg
Massa Fresca Caseira - 1kg (Espaguete / Talharim / Fettuccine)
Massa Quadrada para Pastel Caseiro - 2kg (18x12 / 18x14 / 21x12 / 22x12)
Massa para Pastel Caseiro com Aguardente - DGC - 650g
Massa para Pastel Caseiro com Aguardente - DGM - 1kg
Nhoque de Batata - 1kg



Massas Folhadas

Massa Folhada em Rolo - 300g
Massa Folhada Quadrada - 300g
Massa Folhada em Rolo - 1kg



Para completar a linha 
de massas, a Italiany 
oferece a linha seca, 
contando com pré-pizzas 
e salgadinhos diversos.

Massas Secas

Massa Pré-Pizza - 150g
Massa Pré-Pizza Brotinho - 240g
Massa Pré-Pizza Integral- 150g
Massa Pré-Pizza Família - 250g
Canudinhos - 200g
Cueca Virada - 250g
Salgadinhos - 100g



Siga nossas 
redes sociais

       @italianyoficial
www.italiany.com.br

https://www.italiany.com.br/
https://www.instagram.com/italianyoficial
https://www.facebook.com/italianyoficial
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