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Born in Tuscany  is a project that aims to promote and 
develop Toscano PGI Extra virgin olive oil, Pecorino Toscano 
PDO and Prosciutto Toscano PDO, launched by the respective 
Protection Consortia to offer high profile information to food 
industry operators. 
The Consortia are committed to protecting and promoting 
these certified products worldwide, offering guarantees 
of quality and authenticity accompanied by unique 
actions: safeguarding production regulations, introducing 
traceability tools, providing a watchdog service to combat 
the production of imitations and ensuring the products are 
checked and monitored by independent organizations. Three 
products that represent the key elements of the Tuscan way 
of life: ingredients of its traditional and gourmet cuisine, 
unique artisan production methods in continuous evolution, 
the ultimate expression of the territory and its sustainable 
development. 

Artisanal excellence
Three production chains with an age-old link to the 
local territory and production specifications that attest 
to the unrivaled know-how of the producers: these are 
the distinguishing features of the Tuscan PDO and PGI 
productions. And they go hand-in-hand with the daily 
commitment to consolidate new values and production 
techniques: in the environmental area, with projects 
designed to promote biodiversity and technological 
innovation in olive growing and herding; in terms of human 
and animal welfare, through research in the PDO dairy and 
cheese-making chain, and in the area of safety, with studies 
on advanced traceability technologies for application to pig 
farming and olive growing. 

Territory 
From the richness of the earth, to its conduciveness to animal 
welfare, from its water to its air, Toscano PGI Extra virgin 
olive oil, Pecorino Toscano PDO and Prosciutto Toscano PDO 
all owe many of their unique characteristics to the Tuscan 
countryside, their lifelong partner in a symbiotic relationship 
which has embraced them, gradually shaping the rural 
landscape. The flatlands and rolling hills of coastal Tuscany 
typically used for herding are the images conjured up by 
the project, together with visions of the olive groves that 
span from the coastline to the hilly areas and as far as the 
mountains, where the altitudes favor the yield. The Tuscan 
climate is ideal for curing Prosciutto Toscano PDO, with 
temperate offshore and sea breezes gently blowing on a 
territory sheltered by the Apennine Mountains. 

Cuisine 
Top quality ingredients and simplicity, not to mention clean, 
bold, pleasant flavors: these are the characteristics of the 
Tuscan cuisine in which the three products have their roots. 
Toscano PGI Extra virgin olive oil, with its strong, yet well-
balanced profile, characterized by vegetable notes with a 
hint of artichoke is a perfect match for the region’s traditional 
recipes and those of the Mediterranean Diet. Fresh and 
ripened Pecorino Toscano PDO, with its mellow, but never 
sapid or piquant taste, is excellent when savored on its own, 
and comes to the fore as an ingredient in traditional recipes 
such as savory flans, ravioli and tortelli, meat or vegetable 
rolls. The sapidity of Prosciutto Toscano PDO means that it 
pairs exceptionally well with characteristic local wines and 
cheeses, but also with sweet, juicy fruits such as melon, kiwi, 
pineapple, and figs. #bornintuscany  • C
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ENG  |  Born in Tuscany to projekt promujący 
oliwę Extra Vergine Toscano ChOG, 
ser Pecorino Toscano ChNP oraz 
szynkę Prosciutto Toscano ChNP, 
realizowany przez konsorcja ds. 
ochrony, mający na celu zapewnienie 
rzetelnych informacji operatorom 
działającym w tym sektorze. 
Istotą działalności konsorcjów 
jest ochrona i światowa 
promocja opatrzonych 
certyfikatem produktów poprzez 
świadczenie gwarancji jakości i 
autentyczności za pośrednictwem 
specyficznych działań: nadzoru 
nad zasadami produkcji, narzędzi 
identyfikowalności, zapobiegania 
fałszowaniu produktów wraz 
z kontrolami produktów przez 
niezależne organy. Trzy produkty 
reprezentujące toskański styl bycia: 
składniki pochodzące z kuchni 
tradycyjnej i wykwintnej, unikalne, 
rzemieślnicze metody wytwarzania 
w stałej ewolucji, maksymalne 
podkreślenie obszaru pochodzenia 
oraz jego zrównoważonego rozwoju. 

Rzemieślnicze 
pochodzenie
Trzy łańcuchy produkcyjne 
połączone wielowiekowym ogniwem 
terytorialnym oraz specyfikacje 
produkcji stanowiące wyjątkowe 
świadectwo know-how: oto dowód 
tożsamości toskańskich produktów 
ChNP i ChOG. Oprócz tego codzienne 
zaangażowanie we wprowadzanie 
nowych wartości i technik 
produkcyjnych: w zakresie środowiska 
– poprzez projekty dotyczące 
bioróżnorodności i innowacji 
technologicznych w uprawie 
oliwek i pasterstwie, zaś w zakresie 
dobrostanu ludzi i zwierząt – poprzez 
badania na temat mleczarsko-
nabiałowego łańcucha produkcyjnego 
ChNP, w zakresie bezpieczeństwa 
– poprzez analizę rozwiniętych 
technologii identyfikowalności w 
łańcuchu produkcyjnym wyrobów 
wieprzowych i z oliwek. 

Obszar pochodzenia
Od bogactwa gleby, po dobrostan 
zwierząt, od wody po powietrze, oliwa 
Extra Vergine Toscano ChOG, ser 
Pecorino Toscano ChNP oraz szynka 
Prosciutto Toscano ChNP wiele ze 
swoich właściwości zawdzięczają 
środowisku Toskanii, tworząc z 
nim symbiotyczną relację, która 
na przestrzeni stuleci modelowała 
ten wiejski krajobraz. Typowe 
dla pasterstwa toskańskie niziny 
i wzgórza to centralny element 
wyobrażeń na temat regionu, tak 
samo jak gaje oliwne ciągnące się 
od nabrzeża po obszary wyżynne 
aż po góry, których wysokość 
umożliwia hodowlę oliwek. Klimat 
tego regionu oferuje idealne warunki 
do dojrzewania szynki Prosciutto 
Toscano ChNP, charakteryzując się 
umiarkowanymi wiatrami lądowymi 
i morskimi, wiejącymi na obszarze 
osłoniętym przez łańcuch Apeninów. 

Kuchnia
Składniki pierwszej jakości, prostota, 
wyraźne, zdecydowane i przyjemne 
smaki: oto charakterystyka włoskiej 
kuchni, z którą związane są te trzy 
produkty. Oliwa Extra Vergine Toscano 
ChOG łączy swój zdecydowany acz 
wyważony charakter, wyróżniający się 
roślinnymi nutami z wonią karczocha, 
z typowymi daniami regionalnymi 
kuchni śródziemnomorskiej. Ser 
Pecorino Toscano ChNP, świeży 
i dojrzewający, dzięki swojemu 
słodkiemu smakowi, pozbawionemu 
ostrości czy pikanterii, doskonale 
smakuje samodzielnie, jednak 
idealnie sprawdzi się również jako 
składnik tradycyjnych przepisów, 
takich jak wytrawne wypieki, pierożki 
ravioli lub tortelli, roladki mięsne 
czy warzywne. Pikantny smak 
szynki Prosciutto Toscano ChNP 
czyni ją wyjątkowym dodatkiem 
do typowych lokalnych serów i 
win, łączy się również doskonale 
ze słodkimi i soczystymi owocami, 
takimi jak melon, kiwi, ananas i figi. 



»

www.prosciuttotoscano.comwww.pecorinotoscanodop.it www.oliotoscanoigp.it 

Pecorino Toscano ChNP Oliwa Extra Vergine Toscano ChOG 

Opis produktu
Pecorino Toscano ChNP jest serem o delikatnej, półtwardej masie, produkowanym 
z pełnotłustego mleka owczego. Wyróżnia się dwoma wariantami: Łagodnym (mi-
nimalny czas dojrzewania 20 dni) oraz Dojrzewającym (czas dojrzewania minimum 
cztery miesiące). 

Strefa produkcji
Strefa produkcji sera Pecorino Toscano ChNP obejmuje cały obszar regionu To-
skanii oraz kilka pobliskich gmin prowincji Viterbo w regionie Lacjum, jak również 
gmin Perugia i Terni w regionie Umbria. 

Wygląd i smak 
Pecorino Toscano ChNP ma kształt kręgów o płaskich bokach i lekko wypukłym 
grzbiecie. Charakteryzuje się żółtym kolorem skórki. Masa ma zwartą strukturę, 
miękką przy krojeniu, o barwie od białego do lekko słomkowego w przypadku 
wariantu Łagodnego; bądź twardą przy krojeniu, o barwie lekko słomkowej lub 
słomkowej z ewentualnymi drobnymi, nierównomiernie rozmieszczonymi dziura-
mi w przypadku wariantu Dojrzewającego. Smak jest łagodny, pozbawiony ostrości 
i goryczy, wonny i wyraźny, w zależności od poszczególnych procesów obróbki. 

Gastronomia i łączenie
Ser Pecorino Toscano ChNP dobrze przechowuje się w świeżym i suchym miejscu. 
Nie zaleca się wkładania go do lodówki, lub ewentualne przechowywanie go w 
najmniej chłodnej komorze, zawinięty w bawełnianą, lekko wilgotną ściereczkę. 
Można go stosować jako ser do degustacji lub w tarty, w zależności od stopnia 
dojrzałości. W formie tartej idealnie sprawdzi się w tradycyjnej toskańskiej zupie 
„Ribollita”, w pierwszych daniach lub do aromatyzowania potraw na bazie mięsa. 
Zarówno wariant Łagodny, jak i Dojrzewający dobrze łączą się ze świeżymi warzy-
wami oraz z owocami, marmoladą i miodem. 

Opis produktu
Oliwa Extra Vergine Toscano ChOG, zgodnie ze specyfikacją produktu 
zakłada wykorzystanie typowych odmian toskańskich oliwek (najbardziej 
popularne to: leccino, frantoio, moraiolo, pendolino, correggiolo, leccio 
del corno, maurino, itp.). Może być opatrzona następującym oznaczeniem 
geograficznym: Colline di Arezzo, Colline di Firenze, Colline Lucchesi, Col-
line della Lunigiana, Colline Senesi, Montalbano, Monti Pisani, Seggiano. 

Strefa produkcji
Strefa produkcji oliwy Extra Vergine Toscano ChOG obejmuje cały obszar 
regionu Toskanii. 

Wygląd i smak 
Oliwa Extra Vergine Toscano ChOG charakteryzuje się barwą od zielonego 
po złotożółty. Zapach owocowy, z roślinnymi nutami karczocha, zielonych 
liści i skoszonej trawy oraz wonią migdałów lub innych dojrzałych owo-
ców. Bukiet zawiera wyraźne i wyważone nuty goryczki i pikanterii. 

Gastronomia i łączenie
Oliwę należy przechowywać w chłodnym, zacienionym miejscu, w tem-
peraturze od 14 do 18°C, z dala od źródeł ciepła i charakterystycznych 
zapachów. Wrażenia węchowe, smakowe i dotykowe oliwy Extra Vergine 
Toscano ChOG zazwyczaj są dobrze wyważone, oferując wielopłaszczy-
znowy profil oliwy, którego właściwości z pewnością podkreśla stosowa-
nie jej w postaci surowej w szerokim wachlarzu dań: od klasycznych zup z 
warzyw i strączków, po mięsa, od surowych warzyw po sery oraz klasycz-
ną toskańską bruschettę. 

»»
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Consorzio per la Tutela dell’Olio 
Extravergine di Oliva Toscano IGP
Viale F.lli Rosselli, 20 - 50123 Firenze
www.oliotoscanoigp.it 
info@oliotoscanoigp.it

  

Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP
Via Giordania, 227 - 58100 Grosseto
www.pecorinotoscanodop.it 
info@pecorinotoscanodop.it

   

Consorzio del Prosciutto Toscano 
Via Giovanni dei Marignolli, 21/23 - 50127 Firenze
www.prosciuttotoscano.com
 info@prosciuttotoscano.com
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Szynka Prosciutto Toscano ChNP 

Opis produktu
Szynka Prosciutto Toscano ChNP to surowy i dojrzewający produkt wędliniarski, 
otrzymywany w procesie obróbki świeżych udźców z włoskich tuczników należą-
cych do włoskich ras Large White, Landrace i Duroc lub do innych, uznanych za 
kompatybilne ras. 

Strefa produkcji
Strefa produkcji szynki Prosciutto Toscano ChNP przypada na cały obszar regionu 
Toskanii. Urodzenie, hodowla oraz ubój świń wykorzystywanych do produkcji szynki 
muszą mieć miejsce na terenie regionów Emilia-Romania, Lombardia, Marche, 
Umbria, Lacjum i Toskania. 

Wygląd i smak 
Szynka Prosciutto Toscano ChNP charakteryzuje się okrągłym, zakończonym 
łukowato na szczycie kształtem, a jej waga wynosi od 8 do 9 kg. Barwa plastra szynki 
zmienia się od żywoczerwonej po jasną, z niewielką ilością tłuszczu międzymię-
śniowego. Smak jest delikatny, o właściwej ostrości i charakterystycznym aromacie, 
wynikającym z długiego dojrzewania oraz peklowania na sucho z użyciem soli, 
pieprzu i typowych, lokalnych ziół, takich jak czosnek, ziarna jałowca, liście laurowe 
i inne. Zabronione jest stosowanie dodatków i konserwantów. 

Gastronomia i łączenie
Szynkę Prosciutto Toscano ChNP przechowuje się w całości w chłodnym miejscu, 
przykrywając odkrawaną część folią aluminiową lub przezroczystą folią spożywczą. 
Można ją spożywać samodzielnie, jednak łączy się też doskonale z chlebem Toscano 
ChNP wypiekanym bez soli; charakteryzuje się niższą wilgotnością w porównaniu 
do innych szynek, co podkreśla jej charakterystyczny pikantny smak i sprawia, że 
równocześnie idealnie nadaje się do połączenia ze słodkimi, soczystymi owocami, 
takimi jak melon, kiwi, ananas i figi. 
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Konsorcjum powstało w 1997 r. i jest instytucją chroniącą i 
promującą markę Toscano. Obejmuje niemal 9000 hodowli 
oliwek, 300 tłoczni, 430 zakładów butelkujących. 

The Consortium was set up in 1997 as the entity 
responsible for protecting and promoting the 
Toscano brand. Its members include almost 9,000 
olive growers, 300 mills, 430 bottling companies. 

Konsorcjum ds. Ochrony Pecorino Toscano ChNP powstało 
w 1985 r. w celu promocji i ochrony łańcucha produkcyjnego 
sera Pecorino Toscano ChNP. Obejmuje 900 hodowców, 
w tym 200 zrzeszonych; 17 zakładów mleczarskich, dwie 
dojrzewalnie i jeden zakład pakujący. 

The Consortium for the Protection of Pecorino Toscano PDO 
was established in 1985 to promote and protect the Pecorino 
Toscano PDO production chain. It consists of 900 farmers, 
about 200 of whom are members; 17 cheese-makers, two 
cheese refiners and one packer. 

Konsorcjum szynki Prosciutto Toscano ChNP powstało w 
1990 r. w celu ochrony tradycji prawdziwej szynki Prosciutto 
Toscano ChNP. Liczy ono 20 zrzeszonych zakładów, 
rozmieszczonych na całym obszarze regionu.  

The Consortium of Prosciutto Toscano PDO was established 
in 1990 to protect the tradition of real Prosciutto Toscano, 
and now has 20 members, scattered throughout the region.  

Product description
Pecorino Toscano PDO is a soft or semi-hard cheese made with full-cream sheep’s milk. 
There are two types of Pecorino Toscano PDO: Tenero, meaning ‘soft’ which is ripened 
for at least 20 days and Stagionato, meaning ‘aged’, which is ripened for at least four 
months. 

Production area
The production area of Pecorino Toscano PDO is the entire region of Tuscany and some 
neighboring municipalities of the province of Viterbo, in Lazio and of the provinces of 
Perugia and Terni, in Umbria. 

Appearance and taste 
Pecorino Toscano PDO is cylindrical in shape, with flat surfaces and a slightly convex heel. 
The rind is a distinctive shade of yellow. The paste is firm, easy to slice and its color ranges 
from white to pale straw yellow for the Tenero type. Instead, the Stagionato type is harder 
to cut, with a color ranging from pale straw yellow to straw yellow, and sometimes features 
randomly placed areas of tiny eyes. Its mild taste is never strong or piquant, but always 
fragrant, and accentuated depending on the particular processing techniques used. 

Culinary use and pairings
Pecorino Toscano PDO is best kept in cool, dry places. It is better not to store it in the 
fridge, but if this can’t be avoided, it should be kept in the least cold compartment, 
wrapped in a slightly damp cotton cloth. It can be used as a table cheese or for grating, 
depending on its level of ripening. If grated, it is excellent on “Ribollita”, the traditional 
Tuscan soup, on pasta or rice, or to add flavor to meat dishes. Both types, Tenero and 
Stagionato, pair well with fresh seasonal garden vegetables, and with fruit, marmalade 
and honey. 

Product description
Toscano PGI Extra virgin olive oil, as set forth by the Production Specifications, is 
made using the typical Tuscan olive varieties (the most common ones are leccino, 
frantoio, moraiolo, pendolino, correggiolo, leccio del corno, maurino, etc...). Its 
name can be followed by the following geographical mentions: Colline di Arezzo, 
Colline di Firenze, Colline Lucchesi, Colline della Lunigiana, Colline Senesi, 
Montalbano, Monti Pisani, Seggiano. 

Production area
The production area of Toscano PGI Extra virgin olive oil spans the whole territory 
of the Tuscany region. 

Appearance and taste
The color of Toscano PGI Extra virgin olive oil ranges from green to golden yellow. 
Its aroma is fruity, accompanied by vegetable hints of artichoke, green leaf and 
cut grass, as well as notes of almond or other ripe fruit. On the palate, it presents 
sharp, well-balanced, bitter and piquant notes. 

Culinary use and pairings
Store in a cool, dark environment, away from heat sources and strong odors, 
at a temperature of between 14 and 18°C. The olfactory, gustatory and tactile 
sensations provided by Toscano PGI Extra virgin olive oil are generally well-
balanced, combining to offer us the profile of an extremely versatile product. Its 
characteristics are undoubtedly enhanced when drizzled straight from the bottle 
onto a wide variety of dishes, from traditional vegetable and legume soups to 
meat dishes, raw vegetables and cheeses, and last but not least, classic Tuscan 
bruschetta. 

Prosciutto Toscano PDO

Product description
Prosciutto Toscano PDO is a pork product, raw and cured, obtained from fresh 
legs of Italian heavy pigs, of the traditional Large White, Landrace and Duroc 
breeds, or others considered compatible. 

Production area
The production area of Prosciutto Toscano PDO is the entire territory of the 
Tuscany region. The pigs used in the production must have been born, reared 
and slaughtered within the regions of Emilia-Romagna, Lombardy, Marche, 
Umbria, Lazio, and/or Tuscany. 

Appearance and taste
Prosciutto Toscano PDO has a characteristic rounded shape, arched at the top, 
and weighs between 8 and 9 kg. The color of the slice varies from bright to pale 
red, with a small amount of intramuscular fat. The taste is delicate, with the 
correct level of sapidity and the aroma is characteristic, deriving from the long 
curing process and the dry salting procedure, performed using salt, pepper 
and typical local aromas such as garlic, juniper berries, laurel and others. No 
additives or preservatives can be used. 

Culinary use and pairings
Whole Prosciutto Toscano PDO is best kept in a cool place, taking care to cover 
the part that has been sliced with aluminum foil or plastic food wrap. It can 
be consumed on its own, but is also a perfect match for Toscano PDO bread, 
which contains no salt. It is characterized by its humidity content, which is 
lower than that of other hams, accentuating its sapid characteristics and at 
the same time making it particularly suitable for pairings with sweet, juicy 
fruits such as melon, kiwi, pineapple and figs. 

Pecorino Toscano PDOToscano PGI Extra virgin olive oil 


