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saporid’italia
Nathiel leHó

Entre o mar e a família
Cinco restaurantes especializados em comida italiana 
carregam no nome e na culinária a tradição familiar

Serviço: Alessandro & Frederico Pizzaria  
Rua Garcia D’Ávila 151 - Ipanema  |  Tel: (21) 2522-6025 / 2522-5414   

Horário de Funcionamento: 18:00h às 01:00h

Rio de Janeiro – A 
rede de restaurantes 
Alessandro & Frede-
rico conta com cinco 

franquias e tem como dono 
Fabrizio Giuliadori. Filho de 
italiano, Giuliadori fazia vi-
sitas eventuais ao Brasil de-
vido ao emprego do pai: foi 
assim que conheceu a cidade 
maravilhosa. Giuliadori fixou 
residência por aqui a partir de 
2001, quando abriu a primei-

Fabrizio Giuliadori em um de seus 
restaurantes que carregam o 

nome e a foto dos filhos

Inhoque à  
moda do chef

Ingredientes da 
Massa: 500g de 
farinha de trigo; 400g 
de batata cozida; 50g 
de parmesão; 250ml de 
água; sal a gosto.

Modo de fazer: 
Misturar todos os 
ingredientes até criar 
uma massa homogênea. 
Depois enrolar a massa 
em forma de corda e 
cortar em cubos com 
uma faca. Coloque uma 
panela com água para 
ferver e acrescente 
os cubos de massa. 
Ao flutuar, retire 
os cubos e despeje 
os mesmos em um 
recipiente com água 
gelada e gelo. Depois, 
coloque a massa em um 
escorredor e guarde-a 
cozida na geladeira.

Ingredientes do 
Molho: 20g de 
manteiga; 100g de 
filé mignon cortado 
em tiras; meia cebola 
cortada em cubos 
pequenos. Misture 
esses ingredientes 
em uma frigideira e 
deixe cozinhar por 
5 minutos. Depois 
acrescente: 100ml de 
creme de leite; 20ml 
de molho madeira; 
sal e pimenta a 
gosto. Deixe em fogo 
brando por mais 
alguns minutos e 
acrescente ao final 20g 
de gorgonzola para 
derreter com o molho.

Etapa final: Jogue o 
inhoque pré-cozido na 
água fervente por 1 
minuto e retire. Depois, 
acrescente o molho e 
bom apetite.

ra filial do restaurante na Rua 
Garcia D’Ávila, no charmoso 
bairro de Ipanema. A experi-
ência e a vontade de desen-
volver a gastronomia italiana 
foram herdadas do pai. 

— Meu pai Lamberto já era 
dono de um restaurante em 
Milão, então quando vim para 
o Brasil comecei a trabalhar 
com importação de produtos 
italianos. Nesse meio tempo, 
surgiu a chance de comprar 
um imóvel na Garcia D’Ávila, 
onde fiz meu primeiro restau-
rante — lembra Fabrizio. 

O nome do restaurante 
remete à família. Fabrizio 
resolveu fazer uma singela 
homenagem aos seus filhos. 
Alessandro, o primogênito, 
atualmente com doze anos, e 
Frederico, o caçula de dez, dão 
nome ao estabelecimento e es-
tampam uma foto na entrada 
do local. Em estilo lounge, os 
restaurantes da marca apos-
tam no charme da decoração 
para atrair frequentadores.

Morador do Rio, Fabrizio 
faz viagens todos os anos à 
Itália, onde vai buscar inspira-

ção para pratos e aromas que 
depois introduz no cardápio. 
As comidas do Alessandro & 
Frederico são preparadas pelo 
italiano Genaro Cannoni, nas-
cido na região da Basilicata. 
O menu do restaurante conta 
com mais de 50 sabores de 
pizza, todas preparadas no 
forno à lenha. Uma das mais 
pedidas é a Siciliana (shimeji, 
tomate seco, gorgonzola, par-
mesão e rúcula). A culinária 
italiana se faz presente ainda 
em massas como o “inhoque 
à moda do chef”. Dentre as 
estrelas do cardápio, figuram 
alguns pratos com carne — 
como o Saltimbocca alla Ro-
mana, seguida de Ossobuco de 
Vitela com Risoto de Açafrão. 
Saladas, sopas, omeletes e tar-
tares também são destaques, 
além dos famosos sanduí-
ches. Vale ressaltar que todas 
as pastas e pães são feitos no 
próprio restaurante.   



saporid’italia
VanessaCorrêadaSi lva

Serviço: Taormina 
Alameda Itu, 251, Jardins   |  Tel: (11) 3253-6276   

Horário de Funcionamento: Aberto todos os dias, das 12h às 15h.

Medalhões de bacalhau
Rendimento: Cerca de 28 medalhões

Massa: 1 kg de farinha de grano duro; 2 copos de água 
filtrada; uma pitada de sal.
Misturar bem a farinha, o sal e a água, e deixar descansar 
por 10 minutos. Abrir a massa e cortar em círculos, no 
formato de uma medalha.

Recheio: 1 kg de bacalhau fresco; um punhado de salsinha 
picada; raspas de limão siciliano; azeite extra virgem.
Misturar os ingredientes. Rechear a massa com a mistura 
e fechar. Colocar em água fervente com sal e cozinhar de 
4 a 5 minutos.

Apresentação: Em cada prato com 4 medalhões, colocar 
4 ou 5 quadrados de bacalhau grelhado, salsinha picada, 
raspas de limão siciliano, e 2 ou 3 tomates cereja cortados 
ao meio. Regar tudo com caldo de laranja.

Com o cuidado 
de mamma 

siciliana
Com menu recheado de receitas típicas feitas com 

ingredientes sempre frescos, o Taormina tem um tempero 
a mais: a simplicidade e a atenção à mesa com os clientes

São Paulo – Após viver durante anos na Sicília, Helena 
Maria Zamperetti Morici retornou a São Paulo e passou 
a morar na esquina do colégio Dante Alighieri. Àquela 
altura, não imaginava que a localização de sua casa a 

levasse a abrir um restaurante, anos mais tarde.
— Meus filhos estudavam no Dante e sempre levavam os 

amigos para a minha casa, que virou uma espécie de ‘pronto-
socorro’ do colégio. Os meninos iam para lá quando precisa-
vam de meias, quando tinham febre... E eu sempre acabava 
dando comida para eles. As mães perguntavam: ‘Como você 
faz aquele molho de tomate de que meu filho gosta tanto? E a 
massa?’ — conta Helena.

— Queriam que eu vendesse a comida, mas eu não vendia, 
sempre dava— continua. 

Com o passar do tempo, a “cobrança” aumentou: Helena e 
o marido decidiram abrir um restaurante. Foi assim que, há 11 
anos, surgiu o Taormina, restaurante especializado em culinária 
siciliana. Descendente de italianos de Vicenza e Padova, região 
do Vêneto, Helena é casada com Salvatore Morici, de origem si-
ciliana, e passou boa parte de sua vida morando em Palermo. Foi 
lá que aprendeu as receitas dos pratos oferecidos no restaurante.

Da ilha, o casal importou, além dos pratos típicos, a simpli-
cidade siciliana. 

— Aqui não tem toalha nem cardápio, o cardápio sou eu — 
resume Helena. 

O restaurante funciona com um menu de preço fixo (R$ 35 
de segunda a sexta e R$ 52 aos sábados e domingos) que inclui 
antepasto, o prato principal, frutas, café e o cannolo — tradi-
cional doce siciliano feito com ricota e frutas cristalizadas. 

— Sem veneno, como aquele servido no filme O Poderoso 
Chefão, senão os clientes não voltam — brinca. 

Para começar, são servidos os antipasti, que podem variar 
entre bruschette, caponata ou beringela à parmegiana. De fa-
bricação caseira, as massas podem levar calabresa ou bacalhau, 

sempre frescos. No Taormina, não 
entram enlatados nem congela-
dos. Às sextas-feiras, o restaurante 
serve frutos do mar. 

Depois da porção de frutas, do 
café e do tradicional cannolo, a re-
feição termina com uma dose de li-
moncello. Taormina é o nome de uma 
pequena cidade para onde Helena 
costumava levar os amigos brasilei-
ros que ainda não conheciam a Si-
cília. Muitos clientes decidiram visi-
tar a ilha depois de conhecer a casa. 

— O ex-cônsul da Itália em São 
Paulo, Marco Marsili, dizia que o 

restaurante deveria ser considerado uma embaixada da Itália, 
porque muitas pessoas visitaram a Sicília depois de comer aqui.

Helena dá dicas e até prepara itinerários. O “trabalho de 
divulgação” da Sicília rendeu uma carta de agradecimento do 
presidente da região italiana, dirigida a Salvatore. 

O sucesso fez com que Helena e Salvatore abrissem uma 
filial em Moema, onde o destaque é a organização de eventos.  
Na região da Paulista, o restaurante atrai muitos executivos e, 
para que estes não sujem suas camisas brancas com molho, He-
lena sugere que usem uma proteção que ela mesma amarra ao 
pescoço dos clientes. Enfim, o mesmo cuidado que tinha com 
os filhos e seus amigos nos tempo de escola.   

Situado na região da Paulista, o 
Taormina atrai muitos executivos 

durante a semana



saporid’italia
StefaniaPelusi

Serviço: Hostaria dei Sapori 
scls 212 bloco a loja 4, brasília  |  tel: (61) 3346- 3234   

Horário de Funcionamento: : segunda-feira das 19h às 23h.  de terça 
à quinta, das 11h às 15h e das 19h às 23h. sextas e sábados, das 11h às 
15H e das 19h até 1h. aos domingos, das 11h às 17h e das 19h às 23h.

Pasta alla carbonara
Rendimento: Três pessoas

Ingredientes: Espaguete, quatro ovos inteiros, toucinho, 
cebola, vinho branco, azeite extra virgem, sal grosso, 
pimenta do reino, parmesão.

Modo de fazer: Em uma panela, dourar a cebola e o 
toucinho com o azeite. Depois de refogar tudo, colocar um 
pouco do vinho branco e deixar evaporar. Enquanto isso, 
vá cozinhando a massa na água com o sal. Em um prato 
separado, bata os ovos com sal, pimenta do reino e parmesão 
até obter um creme. Para cada porção, adicione um ovo: para 
três pessoas, quatro ovos; para quatro, cinco ovos. Escorrer 
a massa al dente e colocá-la a na panela, misturando-a com 
o refogado. Por último, adicionar um ovo que não estiver 
cozido ao fogo, que acaba cozido com o calor da massa.

Onde a  
massa reina

Casa aberta em setembro na Capital 
Federal já se torna referência na pasta alla 

carbonara e no estilo de servir italiano

Brasília – A primeira pagina do cardápio diz Benvenuto, 
sinta-se na Itália. O novo restaurante ganhou há pou-
cos meses Brasília e parece um cantinho do Belpaese, 
onde os donos, chefs e até os garçons são italianos. 

— Aqui, todos poderão apreciar a cultura, a comida e a 
cortesia italianas, que consideramos a fórmula da felicidade — 
explica um dos sócios, o calabrês Giuseppe Modafferi. Junto 
ao chef romano Gino Tarquinio e ao ítalo-brasileiro Ricardo 
Carvalho, ele inaugurou a Hostaria dei sapori no coração da 
capital, em setembro de 2011. 

O nome do restaurante vem do latim e pode ser traduzido 
como pousada de sabores. As hostarias   foram construídas 
como lugares para comer, de passagem no caminho das viagens. 
Logo, tornaram-se pontos de encontro e de relações sociais. 

— É um conceito mais amplo. Não é só comer, é a hospitalidade 
no verdadeiro sentido da palavra — enfatiza Modafferi.

A ideia do restaurante surgiu na Itália, quando o chef Gino 
Tarquinio, proprietário do Sapore di Mare, em Roma, e o amigo 
Giuseppe Modafferi, então proprietário da lanchonete Signor 
Panino, sonhavam em trazer, para o Brasil, toda a bagagem e 
experiência gastronômicas que adquiriram ao longo dos anos. 
Tarquinio se revezará entre o comando de seu restaurante 
romano especializado em peixes, e da nova casa, em Brasília. 
Para ajudá-lo nessa missão, trouxe parte de sua equipe: os 
chefs Salvatore Montanaro e Vincenzo Trinca; um garçom, 
Luca Grossi; e a garçonete Giada Guarnotta.

Uma sequência clássica sugerida é a entrada, o primeiro 
prato, o segundo prato com acompanhamentos e a sobremesa. 
As massas, os pães e as sobremesas são de produção própria.

Entre os pratos mais pedidos, figuram o autêntico e muito 
elogiado espaguete à carbonara, o inhoque, o talharim com 
frutos do mar, o peixe tricolor (com tomate cereja e azeitonas) 
e o tiramisù.

Na carta de vinhos, a maioria das opções vem de vinícolas 
da Itália (70%), mas também há garrafas do Chile, da 

Argentina, da França e da África do Sul. O cardápio inclui um 
menu bambini e uma lista de cocktails italianos, como o spritz 
(com Aperol ou Campari). 

Com 400 m², a casa ampla e espaçosa, decorada com as imagens 
da Itália, abriga a sala Colosseo e a sala Navona, em homenagem à 
praça de Roma onde fica a Embaixada do Brasil.  O restaurante 
pode acolher 80 pessoas e até o dobro, 160, durante eventos. Além 
disso, oferece um jardim para aperitivos e encontros culturais. 

— A gastronomia tem regras. O nosso projeto é um desafio 
gastronômico: somos ortodoxos e queremos que nossos 
clientes possam experimentar os verdadeiros sabores da 
cozinha da Itália — relatou o chef romano.

O dono calabrês destacou que é uma satisfação quando os 
clientes elogiam o inhoque da casa, porque “é feito como na Itália. 
A pasta, aqui, é a rainha da mesa, não é um acompanhamento”.   



saporid’italia
Cint iaSalomãoCastro

Serviço: La Nostra Pizza
rua almirante ary rangel, 445 loja a, recreio, rio de janeiro

tel : (21) 2437-3598 / 3328-3532. 
horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 17h às 24h

Pizza marguerita de búfala

Ingredientes:
Para a massa: Farinha de trigo tipo 00; Água mineral; 
1 colher de sopa de azeite extra virgem; Sal; 4 gramas de 
fermento natural; 200g de mussarela de búfala.

Obs: Use a proporção de 1 litro de água para cada dois quilos de farinha.
 
Modo de fazer: Após derreter o fermento na água, misture 
todos os outros ingredientes e amasse. Deixe a massa 
descansar de  30 a  40 minutos, coberta com um pano. 
Depois, faça bolinhas de 180 gramas cada uma. Deixe levitar 
por, no mínimo, oito horas. Com as mãos, abra cada bolinha 
de massa, e molde-a no formato arredondado da pizza, com 
um diâmetro de aproximadamente 30 cm.
Espalhe o molho de tomate preparado com sal, orégano e 
azeite extra virgem, deixando o espaço da borda. Espalhe 
uniformemente 80 gramas da muzzarela de búfala, por 
toda a massa. Asse por dois minutos, de preferência, em um 
forno a lenha. Ao retirá-la, salpique folhas de manjericão. 
Pode-se adicionar tomate-cereja para decorar a pizza.

Onde a pizza 
é a vera

Com estilo artesanal e autêntico, pizzaria de chef 
sardo conquista os cariocas, que aceitam abrir 

mão do ketchup e da mostarda para saborear o 
tempero de uma verdadeira pizza italiana

Rio de Janeiro – Quem mora no bairro do Recreio dos 
Bandeirantes é felizardo não apenas por morar junto a 
uma das praias mais limpas do Rio, longe do burburinho 
das regiões mais centrais da cidade. No bairro, também 

fica a “pizzaria mais autenticamente italiana da capital fluminen-
se”. Palavra de muitos compatriotas do chef e proprietário Paolo 
Pitzalis que frequentam o La Nostra Pizza — aberto em 2004. 

Com 50 lugares, a casa lembra uma cantina italiana e serve, 
além de 60 sabores de pizza, entradas e calzones assados no for-
no à lenha.

O passaparola leva à casa moradores de bairros mais dis-
tantes, atraídos por comentários de amigos. Basta começar 
por uma refrescante entrada, como a focaccia acompanhada 
de salada caprese (tomate-cereja, mussarela de búfala e man-
jericão), regada com azeite San Giuliano, de Alghero, região da 
Sardenha — terra natal de Paolo — para que o cliente tenha a 
certeza de que valeu a pena cada quilômetro percorrido até ali. 

O tempero dos perfumados oréganos e manjericões, co-
lhidos e plantados pelo chef em pessoa em sua própria casa 
com mudas trazidas da Itália, e o frescor dos funghi, oriundos 
de Penedo, região serrana do estado do Rio, fazem com que o 
carioca, por mais da gema que seja, dispense o ketchup ou a 
mostarda — itens proibidos na casa.  

O chef Paolo conta que teve de se adaptar um pouco à clien-
tela carioca em alguns aspectos, como fazer três tamanhos de 
pizza (pequeno, médio e grande, e não apenas a individual, con-
forme reza a tradição italiana) e adicionar sabores como portu-
guesa e frango catupiry ao cardápio. Jamais, porém, deixou de 
seguir à risca o estilo artesanal da pizza do país de origem. A 
massa é aberta com a mão e não com rolo; o forno é a lenha; 
o azeite, somente italiano extra virgem. Presunto? De Parma. 
Parmesão? Somente grana padano. Farinha de trigo? Tipo 00. 

— A nossa fermentação dura 48 horas, enquanto que, na 
maioria dos restaurantes brasileiros, a massa fermenta no estô-
mago do cliente, o que dá aquela sensação de peso na barriga — 
explica Paolo, que começou como pizzaiolo aos 18 anos, na Sar-
denha, onde foi proprietário da Buongustaio e da Sapore Di Mare.

A pizza Toscana, que leva mussarela de búfala, presunto 
de Parma, rúcula e 
tomate seco, e a Ná-
poles, com anchovas 
e alcaparras, estão 
entre as mais pedi-
das. As variedades 
com frutos do mar 
também têm mui-
tas saídas, e podem 
ser acompanhadas 
de vinhos italianos, 
portugueses, chile-
nos ou argentinos. 

Para completar o jantar, o cliente pode escolher entre o ti-
ramisù, um sorbetto al limone, um café Lavazza ou uma dose de 
limoncello. Limoncello, aliás, que faz sucesso a ponto de ser 
encomendado e entregue a domicílio em garrafa.

— Mesmo aqueles que não conhecem bem a culinária ita-
liana, ao vir aqui, acabam se interessando mais, e tomam gosto 
pelo nosso estilo artesanal e autêntico — resume Paolo, casado 
com a brasileira Zilma, que, há anos, ajuda o chef no negócio.

O La Nostra Pizza oferece, ainda, serviço de buffet para ani-
versários, festas ou eventos corporativos.   

O ambiente do La Nostra Pizza lembra uma 
cantina italiana, no Recreio, a poucas quadras 

de uma das praias mais limpas do Rio



saporid’italia
VanessaCorrêadaSi lva

Serviço: Flavio Federico 
Alameda dos Arapanés, 540, Moema. Tel: (11) 5051-5277 

Todos os dias, de 11h às 20h.

Serviço: Taormina 
Alameda Itu, 251, Jardim Paulista. Tel: (11) 3253-6276 

Todos os dias, das 12h às 15h.

Serviço: Cannoleria
Rua Frei Caneca, 1.071, Consolação. Tel: (11) 3141-0672 

De segunda à sexta, das 15h às 21h, e aos sábados, das 9h às 15h.

Serviço: Zena Caffé 
Rua Peixoto Gomide, 1.901, Jardim Paulista. Tel: (11) 3081-2158  

Todos os dias, das 12h à meia-noite.

Cannoli*

Ingredientes:
Massa: 500 g de farinha de trigo; 50 g de açúcar; 70 g de 
gordura vegetal; 30 g de banha; 80 ml de vinho licoroso 
do tipo marsala ou Porto; 50 ml de grappa ou cachaça; 2 
colheres de chá de água de flor de laranjeira ou essência de 
baunilha; 1 ovo; 1 gema (guardar a clara para fechar a massa 
dos cannoli).
Modo de fazer: Misture primeiro os ingredientes secos, 
depois os pastosos e líquidos. Sove bem e abra a massa 
com um rolo de macarrão. Corte a massa em círculos com 
a ajuda de um cortador ou uma xícara, e enrole os círculos 
em tubos, fechando-os e pincelando com clara de ovo. Frite 
em óleo quente e reserve.
 
Recheio de ricota: 500 g de ricota fresca; 250 g de açúcar; 1 
colher de sopa de vinho marsala ou porto; Raspas de 1 limão 
siciliano (só a parte amarela); 200 g de frutas cristalizadas; 
Cereja cortada ao meio, pistache ou chocolate granulado 
para enfeitar. 
Processe bem todos os ingredientes (exceto as frutas 
cristalizadas e os “enfeites”) em um processador até a 
ricota ficar cremosa. Depois, misture ao creme as frutas 
cristalizadas. Recheie os tubos e enfeite as pontas com cereja 
cortada ao meio, pistache torrado ou chocolate granulado.

*Receita enviada pela Cannoleria di Dante

Doçura 
siciliana

Os deliciosos cannoli siclianos invadem 
restaurantes e confeitarias paulistanas 

e viram a sobremesa do momento

São Paulo – Nos últimos meses, São Paulo tem deixado 
de ser o reino dos cupcakes, aqueles bolinhos com far-
tas coberturas de creme e chocolate e enfeitados com 
todo tipo de confeito colorido, para ser alvo de uma ver-

dadeira invasão siciliana. 
O cannolo — canudo originário da Sicília feito de massa 

frita e recheado tradicionalmente de ricota, pistache e frutas 
cristalizadas — tem atraído a atenção de cada vez mais chefs e 
confeiteiros. Caiu no gosto da clientela de muitos restaurantes 
e docerias paulistanos e pode ser encontrado em diversos luga-
res, e nas mais diferentes versões. 

Em São Paulo, têm até uma loja exclusiva: a Cannoleria 
Café di Dante. O proprietário Alexandre Leggieri, descendente 
de italianos de Salerno, conta que a receita veio de sua família. 
Ele estudou gastronomia no Senac, trabalhou em restauran-
tes na Itália e, quando voltou da Europa, começou a fazer mas-
sas caseiras. Passou a vender cannoli para ter uma sobremesa 
apreciada após as massas que produzia. O sucesso foi tanto 
que, há cerca de um ano e meio, se dedica exclusivamente à 
iguaria siciliana. 

Localizada nos fundos do Instituto Ítalo-brasileiro de Cul-
tura e muito frequentada pelos alunos do curso de italiano, a 
loja fica um pouco escondida, mas o charme do lugar, com me-
sinhas ao ar livre, encanta o visitante. 

Além do tradicional cannolo recheado com ricota e frutas 
cristalizadas, a Cannoleria vende também o doce na versão íta-
lo-mineira (com goiabada), ítalo-argentina (com doce de leite), 
recheado com nutella e com pasta de amendoim. 

— Muitos italianos vêm até aqui e é claro que eles não vão 
pedir um cannolo de pasta de amendoim ou de goiabada. Po-
rém, entendem que aqui há gente que gosta, e que eu não aten-
do só o público mais tradicional.

Em São Paulo, Leggieri indica também os cannoli do con-
feiteiro Flavio Federico, do  Zena Caffé e do restaurante sicilia-
no Taormina.

Outro cannolo que atrai dezenas de pessoas é o do Antônio 
Pereira Garcia, vendido antes dos jogos do Clube Atlético Ju-
ventus, na Mooca, reduto de imigrantes italianos. Há mais de 
40 anos, Garcia acorda às 5:30h da manhã em dia de jogo para 
produzir os doces com a esposa. Depois, vai com seu tabuleiro 
em direção aos torcedores. Ele vende cerca de 150 canudos por 
jogo. Durante a semana, oferece seus doces pelas ruas da Vila 
Formosa, na zona leste da cidade.   
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Serviço: Rua Cubatão, 831 - Vila Mariana - São Paulo 
Tel: (11) 5084-0480 

Almoço: de terça à sexta, das 12h às 15h; e sábados e domingos, 
das 12h às 16h30 

Jantar: de quinta a sábado, das 19h às 23h45

Respaldo
internacional

São Paulo – Localizado na Vila Mariana, o Friccò, há 
tempos, é conhecido como um dos mais tradicionais 
restaurantes italianos de São Paulo. Essa fama ga-
nhou, em 2012, respaldo internacional: em fevereiro, 

o Friccò recebeu o prêmio Ospitalità Italiana como melhor 
restaurante típico do Mercosul, após competir com 56 esta-
belecimentos certificados — dos quais 30 estão localizados 
na capital paulista.

O prêmio faz parte de um projeto que surgiu na Itália com 
o objetivo de valorizar a culinária e os ingredientes do país. 
Atualmente, São Paulo é a cidade que possui mais estabeleci-
mentos que seguem a tradição gastronômica italiana — além 
de ter sido a primeira a receber o certificado fora do Belpaese.   
Coordenado pela Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, In-
dústria e Cultura de São Paulo, os restaurantes candidatos ao 
certificado são avaliados durante meses. A cerimônia de pre-
miação aconteceu no dia 15 de fevereiro, em Milão, quando foi 
concedida pela primeira vez a restaurantes do exterior. 

Participaram da votação mais de cinco mil estabelecimen-
tos da Itália, presentes em 80 províncias de 18 regiões. Do ex-
terior, participaram 720 restaurantes certificados, espalhados 
por 65 cidades em 45 países diferentes.

— O prêmio nasceu para tentar combater os falsos res-
taurantes italianos pelo mundo, pois muitos lugares não têm 
nenhuma relação com a nossa gastronomia e se vendem como 
italianos. Isso gera danos para a imagem da Itália e para os 
produtos do país. Somos um restaurante verdadeiramente 
italiano e achamos importante dar força a esse trabalho — 
declarou o chef Sauro Scarabotta, que esteve presente na pre-
miação em Milão. 

O chef conta que procurou divulgar ao máximo o Ospitalità 
entre os clientes da casa.

— Estimulamos muito a votação através do site. Passáva-
mos um laptop de mesa em mesa para que os clientes pudes-
sem votar.

Inaugurado em 1997, o Friccò é comandado por Sauro, que 
veio para o Brasil em 1994, a convite de outro chef italiano, 
Giancarlo Bolla, para fazer parte de um festival no restaurante 
paulistano La Tambouille. Formado pela Escola de Hotelaria de 
Assis, ele já havia trabalhado em restaurantes na Itália, e em 
hotéis das redes Sheraton e Hyatt na Alemanha, no Chile, na 
Argentina e no Japão. 

Aqui, Sauro conheceu sua atual esposa, a brasileira Rita Ma-
tarazzo Russo, e decidiu abrir seu próprio negócio. Batizado de 
Friccò di Frango, em referência a um prato tradicional de Gubbio, 
cidade natal de Sauro localizada na Úmbria, o local inicialmente 
funcionava como uma rotisseria, vendendo massas e pratos con-
gelados. Dois anos depois, já com o nome reduzido para Friccò, 
passou por uma reforma e se transformou no que é hoje.

Apesar de possuir no cardápio diversas receitas tradicio-
nais italianas, a casa serve pratos com ingredientes brasileiros. 
O chef considera importante manter a tradição da gastrono-
mia italiana, porém, sem se fechar à renovação. 

— Hábitos como servir massa e carne juntos, por exemplo, 
que não são típicos da Itália, são concessões que eu faço por 

‘contaminação’, no sentido positivo da palavra, do que eu vivi 
no Brasil. Mesmo assim, sempre uso técnicas e ingredientes de 
lá, como o tomate e o azeite.

Foi com essa receita equilibrada entre a tradição italiana e 
os hábitos brasileiros que o Friccò conquistou o título de me-
lhor italiano do Mercosul.   

Friccò de frango com  
espaguete na manteiga e sálvia
Ingredientes
2 pedaços de peito e 4 sobrecoxas de frango cortados em pe-
daços graúdos
4 tomates maduros, cortados em cubinhos, sem pele e sem 
semente
2 dentes de alho 
pimenta do reino a gosto
azeite de oliva italiano
meio copo de vinho branco
alecrim
250 gramas de espaguete
30 gramas de manteiga
4 folhas de sálvia
sal

Modo de fazer
Tempere os pedaços de frango com sal, pimenta do reino e 
alecrim. Grelhe os pedaços de frango no azeite e reserve. Em 
uma frigideira funda, doure o alho em azeite e coloque os 
tomates em seguida. Acrescente o vinho e o frango, e deixe 
cozinhar por três minutos. Acrescentar mais um pouco de 
alecrim picado. Cozinhe o espaguete  ao dente em água sal-
gada e fervente. Tempere com manteiga derretida e sálvia.



Serviço: Bottega BottaGallo - Rua Jesuíno Arruda, 520 
 Itaim Bibi - Tel: (11) 3078-2858

Às segundas, das 18h30 à meia-noite; de terça a quinta, das 
18h30 à 1h; às sextas, das 12h às 15h30 e das 18h30 às 2h; aos 

sábados, das 12h às 2h; e aos domingos, das 12h às 23h.

Tapas  
à italiana

Restaurante no bairro do Itaim inova ao 
servir porções reduzidas de pratos italianos, as 

bottas, em meio a um clima informal de bar

São Paulo – A meio caminho entre os sofisticados res-
taurantes italianos do bairro paulistano dos Jardins e 
as cantinas familiares do Bexiga, o Bottega BottaGallo 
surgiu com a proposta de oferecer culinária italiana des-

pretensiosa em um ambiente de bar com pratos de restaurante.
— A ideia do BottaGallo é transformar o velho costu-

me do primo e secondo piatti em uma sequência de peque-
nas porções da cozinha italiana em forma de tapas. De um 
simples molho de pomodoro a uma bella scarpetta ou a uma 
costela di bue al forno, são várias as possibilidades — expli-
ca Edgard Bueno da Costa, um dos sócios da casa.

As maiores atrações são as chamadas bottas: pratos me-
nores de massas e petiscos para serem saboreados como se 
fossem uma porção de bar.

Um dos campeões de pedidos é o Plin no guardanapo. 
Trata-se de pequenos agnolotti caseiros recheados de carne, 
servidos sem molho e postos à mesa envolvidos em um guar-
danapo, para serem comidos com palito. A receita foi trazida 
do Guido, um dos restaurantes mais famosos do Piemonte.

Já as scarpettas — tigelas de molho de tomate, carne ou 
queijo de cabra acompanhadas de fatias de pão — são uma 
invenção inspirada no costume de “limpar” o prato com pão 
ao fim da refeição, um dos hábitos mais italianos à mesa.

Outro sucesso da casa leva o nome de Gnocchi Dourado. 
Nele, os inhoques são salteados em azeite e servidos com peda-
ços de ricota fresca, cubos de tomate e folhas de rúcula. O pra-
to pode ser pedido como “botta”, ou seja, em porção reduzida.

Crostini, polentas, risotos e carnes completam o menu, 
que inclui sobremesas como o tiramisù e a panacotta.

Aberto em 2010 no bairro do Itaim, o BottaGallo surgiu 
da vontade de seus donos de experimentar diversos pratos da 
culinária italiana entre uma taça de vinho e um copo de chope. 
A informalidade do ambiente é refletida no bem-humorado 
cardápio, que mistura português, italiano e palavras inventa-
das, e adverte: “Grazie al perdono di Dante, questo menu não 
tem nessuna pretensione de parlare italiano perfetto”, frase 
compreendida com tranquilidade por quem não domina o 

idioma do autor de A 
Divina Comédia.

Sobre o nome da 
casa, Edgard explica 
que BottaGallo é o 
nome do persona-
gem que batiza o bar: 
um simpático, ins-
pirado, inteligente 
e guloso galo italia-
no, cuja bota é uma 
referência direta ao 
mapa do Belpaese.

Scarpetta de sugo  
verace com carne rústica
Ingredientes: 1 lata e ½ grande de tomates pelati 
italianos; 80g de peito bovino; 3 folhas de louro; 2 
talos de salsão; 1 colher de chá de azeite; 1 pitada de 
sal; 1 cenoura pequena; Uma pitada de pimenta do 
reino; Parmesão ralado a gosto. 
Modo de preparo: Em uma frigideira, doure a 
carne no azeite. Em uma panela grande, coloque 
o tomate e o restante dos ingredientes. Coloque 
o peito bovino já dourado e deixe cozinhar por 50 
minutos em fogo baixo. Assim que a carne estiver 
macia, desligue o fogo. Separe a carne do molho 
e reserve. Retire a cenoura, o salsão e o louro do 
molho, e reserve também. Desfie a carne e sirva com 
pão italiano e parmesão ralado por cima.

E, assim como acontece em qualquer restaurante da 
Itália, o lugar oferece uma opção de vinho da casa, com 
preço mais em conta e servido em uma jarra. O Rosso di 
Montepulciano é fornecido pela vinícola Tenuta di Grac-
ciano, da Toscana.

Também são servidas outras bebidas típicas, como 
o limoncello, e drinques presentes em qualquer bar de 
aperitivos do país, como o negroni e o spritz.   

Em um ambiente de bar, Bottega BottaGallo 
oferece comida italiana em pequenas porções

saporid’italia
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saporid’italia
Al ineBuaes

Serviço: Restaurante Arte in Tavola
Rodovia RST 453 Km 106 (Farina Park Hotel) - Farroupilha (di-

visa com Bento Gonçalves)/RS
Telefone: (54) 3458.7033

E-mail: arteintavola@hotelfarina.com.br 
De segunda a sábado, das 19h30 às 23h

Ossobuco  
alla milanese
Ingredientes:  
150g de arroz arbóreo; 
10 g de açafrão; 75g de 
manteiga; 50g de queijo 
ralado; metade de uma 
cebola; meio dente de 
alho; 200g de ossobuco; 
100g de cebolinha; 75g 
de vinho branco; 5g de 
funghi porcini secos; 
50g de azeite de oliva; 
50g de óleo de soja; 
50g de margarina; sal e 
pimenta a gosto. 

Modo de fazer:  
Refogue a cebola no 
azeite de oliva. Em 
seguida, acrescente o 
arroz e deixe tostar bem. 
Coloque o caldo, aos 
poucos, já preparado 
com legumes e bem 
quente. Depois de 
colocar a primeira 
concha de caldo, junte o 
açafrão diluído. Quando 
cozido, retire o arroz 
do fogo e passe nele o 
queijo e a manteiga. 
Para o ossobuco, frite 
a carne previamente 
passada na farinha 
em óleo de soja e 
margarina. Coloque em 
uma assadeira sem a 
gordura do cozimento, 
junte azeite de oliva 
fresco, os funghi 
porcini, a cebolinha 
picada, o vinho e o sal. 
Cubra bem e asse no 
forno entre 160º e 175º 
durante cerca de 2 horas 
e meia, dependendo da 
textura da carne. Sirva 
em prato quente com o 
risoto e uma adequada 
guarnição.

O sabor do Piemonte 
na Serra Gaúcha

Rio Grande do Sul – De Turim, Mauro Cingolani veio 
ao Brasil em 2002. Chef de renome internacional, foi 
à Serra Gaúcha para ministrar um curso breve para 
descendentes de italianos. Mas quis o destino que ele 

se apaixonasse e por aqui resolvesse permanecer. Logo, ele e a 
esposa, natural de Bento Gonçalves, abriam o Arte in Tavola, 
restaurante especializado na alta gastronomia italiana, locali-
zado nas dependências do Hotel Farina Park, estabelecimento 
de propriedade da família dela. 

Em um ambiente aconchegante e acolhedor, na divisa entre 
Bento Gonçalves e Farroupilha, cercado por natureza exube-
rante e vinícolas gaúchas, a casa traz um elaborado cardápio 
de especialidades em serviço à la carte, com pratos clássicos 
e receitas exclusivas. Os clientes têm à disposição uma carta 
especial de vinhos da região e variados rótulos importados. To-
dos os pratos, incluindo sorvetes, biscoitos, massas e pães, são 
rigorosamente preparados na cozinha do próprio restaurante. 

Desde 2009, quando 
Cingolani assumiu o car-
go de diretor da Escola 
Internacional de Gas-
tronomia UCS-ICIF, se 
tornou chef executivo do 
restaurante, mantendo a 
responsabilidade de ela-
boração dos cardápios. 

— Há quatro anos, 
tenho me afastado do 
restaurante devido aos 

O restaurante Arte in Tavola, do Hotel Farina 
Park, apresenta vinhos especiais do Piemonte 

e pratos da alta gastronomia da região

O restaurante do chef de Turim que veio ao Brasil dar uma palestra 
e não voltou mais faz sucesso na Serra Gaúcha

compromissos com a esco-
la, mas sou sempre eu quem 
elaboro os cardápios — ex-
plica o chef, que já passou 
por renomados restaurantes 
italianos em Milão, Nova 
York e Londres. Ele afirma 
que adaptar-se ao Brasil foi 
mais fácil por se encontrar 
em uma região de imigran-
tes italianos e geografica-
mente parecida com o Pie-
monte, sua terra natal. 

O restaurante encontra-
se a 120 km de Porto Alegre 
e a poucos minutos de carro 
dos principais pontos turís-
ticos da Serra Gaúcha, sendo 
um ótimo ponto de partida 
para quem quer desfrutar as 
delícias da região.   
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saporid’italia
Cint iaSalomãoCastro

Serviço: Aberto para o café da manhã, almoço e jantar de 
segunda a sábado, das 7h à meia-noite.

Aos domingos, das 11h às 17h.
Rua São Cristóvão 405 – São Cristóvão – Rio de Janeiro

Tel (21) 2501-9848

Culurgiones
(ravióli típico sardo)

Ingredientes: 
1 kg de batatas selecionadas
600 g de farinha italiana 
grano duro 00
azeite extra virgem
2 dentes de alho vermelho
folhas de hortelã
queijo pecorino
queijo parmiggiano 
reggiano
2 ovos
Molho de tomate feito com 
50% de pomodori pelati e 
50% de tomate fresco 

Preparo:
Lave e cozinhe as batatas 
com a casca, tire da água 
uma por vez, descasque e 
amasse, fazendo um purê. 
Junte o azeite morno 
com o alho levemente 
dourado, as folhas de 
hortelã cortadas finas, 
um pouco de sal, e junte o 
pecorino e o parmiggiano 
ralado. Una com a mão 
rapidamente e conserve 
em uma tigela com um 
pano por cima. Faça a 
massa com a farinha, os 
ovos, o azeite, sal e água, 
abrindo-a até que fique 
bem elástica. Arrume-a 
em discos nos quais o 
recheio deve ser colocado 
com uma colher.  
 
Fechamento  
dos Culurgiones
Os culurgiones devem 
ser decorados em um 
trabalho muito artesanal, 
quase de “costura”. 
Cozinhe-os em água 
quente com sal e escorra-
os quando subirem. 
Coloque em um prato 
raso e junte molho de 
tomate e queijo ralado. 

Acompanha o vinho tinto 
sardo Perdera Monica. 
Rende 8 porções.

Trattoria sarda

Rio de Janeiro – A maioria esmagadora dos restauran-
tes italianos do Rio fica na zona sul, a região mais nobre 
e cara da cidade. Inaugurada no início do ano no cora-
ção da zona norte, a Casa do Sardo oferece uma opção 

gastronômica para os cariocas dos outros bairros, inclusive para 
os executivos cansados de almoçar nos rodízios do centro, que 
fica a poucos quilômetros dali. Em clima de trattoria, o cliente se 
sente em casa e ao mesmo tempo degusta o melhor da culinária 
italiana sem precisar ir à zona sul por um preço acessível.

Há pouco mais de dois anos no Brasil, os dois chefs originários 
de duas ilhas de mágicos sabores — Silvio Podda, da Sardenha, 
e Paolo Di Bella, da Sicília — escolheram o histórico bairro de 
São Cristóvão, para servir autênticas massas feitas com farinha 
italiana grão duro 00, como o inhoque de batata baroa, o canelo-
ni de ricota e espinafre, e o culurgiones, ravióli típico sardo com 
queijo pecorino e hortelã. O ambiente é tão aconchegante que da 
mesa o cliente pode ver Silvio e Paolo no comando da cozinha.

O forte da casa são os frutos do mar, especialidade sarda. A 
ilha do Mediterrâneo, ocupada por nuragues, mouros, bizan-
tinos e catalães, traz em seus pratos elementos incorporados 
ao longo dos séculos. Eles estão nos petiscos, como os fritos 
mistos de lula, camarão, polvo e filé de peixe; e nos pratos prin-
cipais, como a carbonata di mare e a aragosta alla catalana, que 
leva salada de tomate, aipo, cebola vermelha, azeite, vinagre 
balsânico de Modena e limão siciliano. No entanto, o filé mig-
non flambado com vinho tinto acompanhado de risotto preto, 
o Nero Nero, também é muito pedido.

A carta de vinhos reúne, além dos italianos, rótulos chilenos, 
argentinos e brasileiros. O tiramissù ao mascarpone ou a torta 
de maçã são as opções da casa para acompanhar o ca fé expresso.

Restaurante inaugurado na zona norte enriquece o roteiro gastronômico do 
Rio com cardápio inspirado na Sardenha em clima de informalidade

Espécie de “centro cul-
tural” informal, na Casa do 
Sardo o cliente pode almoçar 
com a família ouvindo música 
ao vivo aos domingos, apren-
der mais sobre a Itália atra-
vés de uma conversa com os 
proprietários, sempre muito 
acessíveis, e ouvir as bandas 
que tocam à noite. Fazem 
parte da decoração as bandei-
ras da Sardenha (com os qua-
tro mouros) e da Sicília (com 
o tríscele). Durante a semana, 
o cliente pode esbarrar com 
alunos do curso do Instituto 
Italiano de Cultura, executi-
vos que trabalham no centro 
e moradores de um dos bair-
ros cariocas mais tradicionais. 
Tudo isso em um clima muito 
informal, típico de uma au-
têntica trattoria.   



saporid’italia
StefaniaPelusi

Serviço: 309 Norte, bloco A, loja 6 - Brasília
Tel: (61) 3347-7607

De segunda à sexta, das 12h às 15h e das 18h às 23h. Aos 
sábados, almoço até as 16h. Aos domingos, só almoço.

Com tempero 
vulcânico

Brasília – Antonino di Giovanni, conhecido como 
Ninny, não gosta que o chamem de chef: ele se define 
como um cozinheiro.

— Eu não invento nada. O que faço é um relata 
refero, ou seja, dou um toque de modernidade à tradição 
culinária, sem alterar nada. A tradição italiana não precisa 
de muitos produtos. Por exemplo, para preparar a carbonara, 
são necessários ovos, não creme de leite — exemplifica o 
proprietário do Ninny cose bone tra amici.

O sabor é a coisa mais importante de seus pratos, define 
o palermitano que viveu em Bolonha, Milão, Roma, Londres, 
Nova York e Amsterdã. A cozinha sempre foi para ele algo 
que lhe permitiu sobreviver. A paixão pela cozinha nasce no 
estômago, define.

— Tudo passa por aí, inclusive o que eu penso. Não digo 
que pensarei naquela ideia, mas que a metabolizarei. 

Há 15 anos, Ninny chegou a Brasília. Primeiro, fundou o 
restaurante I siciliani e, depois, em 1999, abriu sua própria 
casa, Ninny cose bone tra amici. Ele explicou que o nome original 
seria Ninny cose buone tra amici (boas coisas entre amigos), mas 
quem escreveu o letreiro esqueceu-se de colocar o u na palavra 
buone. Ele, então, decidiu deixar daquele jeito, pois “tem o 
culto do erro, da imperfeição, menos nos pratos”. O que mais 
importa para ele não é o efeito cromático do prato, mas uma 
decoração básica e o fato que seja suculento. 

— A minha lasanha não é lasanha. É um pasticcio de lasanha 
ou lasanha em pasticcio, que faz parte da enciclopédia da 
cozinha italiana. Pasticcio quer dizer bagunça. Tem no máximo 
quatro folhas para deixá-la com mais molho, besciamella, 
bolonhesa — explica.

As mesinhas com toalhas 
xadrez têm espaço para 60 
lugares, mas no domingo 
podem chegar a 150. O 
cardápio tem seis tipos de 
massa e 30 tipos de molho. 
As massas são artesanais, 
produzidas diariamente. O 
cliente escolhe tanto a massa 
quanto o molho. Todos os 
produtos são italianos: tomate, 
vinhos, azeite, massa. Nada é 
pré-cozido, garante Ninny.

A carta de vinhos tem 
exclusivamente rótulos 
italianos. Como destaque, o 
tinto Primitivo di Puglia, que 
os brasileiros agora começam 
a apreciar.   

Fiel à tradição, Ninny oferece 
aos clientes de Brasília o 

pasticcio no lugar da lasanha

O chef siciliano conhecido como Ninny 
adotou Brasília para viver e mantém-se fiel 
ao seu estilo italiano, do pasticcio no lugar 
da lasanha ao molho de frutos do mar que 

acompanha somente spaghetti e linguine

Há quatro tipos de massa fresca: tagliatelle, tagliolini, 
penne ou maccheroncini rigati e pappardelle. Também são 
servidos ravióli (ricota e espinafre), inhoque e o pasticcio di 
lasagna. Os molhos de frutos do mar (nero di seppia, spaghetti 
marinara, pescatora e vongole) acompanham somente spaghetti 
e linguine. 

— Se o cliente quiser outro tipo de massa, eu não cozinho 
o prato. O mesmo acontece em relação ao parmesão — avisa 
Antonino di Giovanni.

O único prato que ele não reconhece como italiano é filetto 
alla parmigiana — uma adaptação ao gosto brasileiro. Entre as 
sugestões, estão os penne alla norma (molho de origem siciliana, 
inventado por um chef de Catania em honra a Vincenzo Bellini, 
autor da ópera lírica La Norma) e o inhoque à sorrentina.

Os clientes adoram o espontâneo Ninny, pois ele faz bem o 
seu trabalho, com paixão e carinho. 

— Sou tão direto que as pessoas se assustam. Quando tem 
algum cliente que não respeita os meus pratos ou é mal educa-
do, eu o mando embora — comenta o vulcânico cozinheiro. 

Spaghetti alla marinara

Ingredientes: Massa linguine; frutos do mar (lula, mexilhão, 
vongole, camarões pequenos e grandes); cebola; vinho branco 
Frascati; salsa; pimenta; azeite extra virgem de oliva; sal.

Modo de fazer: Normalmente, os pescadores cozinham 
essa massa no barco quando estão pescando. Para desinfe-
tar os frutos do mar, os flambam com conhaque. Cozinhe 
os frutos do mar e, quando a massa ficar pronta, jogue-a 
no molho para que absorva tudo. Coloque o mexilhão e as 
vongole por cima para enfeitar o prato.
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