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Várias receitas de todos os gostos para você se deliciar
e impressionar os convidados do próximo jantar
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O charme
da Rua
Avanhandava
Com massas artesanais e generosas porções de
cantina, o pioneirismo do ristoratore Walter
Mancini fez escola no centro da capital paulista

S

ão Paulo – Quem desce a Rua Augusta em direção ao
centro, logo se surpreende com a ruazinha de calçadas
largas, iluminada por pequenas luzes coloridas. Em
meio ao cenário cinzento da região, a Rua Avanhandava se destaca por seu visual bem cuidado, com sua fonte e seu
calçamento impecável.
Além do charme, a via oferece outra surpresa. Seis restaurantes, enfileirados um ao lado do outro, são uma aposta certeira para quem procura desde um petisco para acompanhar a
cerveja até um jantar mais requintado.
Entre eles, destaca-se o Famiglia Mancini, o estabelecimento mais antigo do local e ponto de partida para a transformação da rua.
Inaugurado em 1980, assim como seus cinco vizinhos da
rua, o restaurante é obra do paulistano Walter Mancini. Descendente de italianos vindos de Bari, Mancini nasceu no bairro
do Brás, tradicional reduto de imigrantes italianos. Apaixonado pelo centro da cidade, passou a infância no Mercado Municipal, onde o pai comercializava cereais. Foi entre as barracas
de legumes, peixes, frios e azeites que ele desenvolveu o gosto
pela gastronomia.
Décadas mais tarde, Mancini seria o responsável pela revitalização da rua, com a abertura de seus seis restaurantes nos
quais a culinária italiana predomina.
Da decoração ao cardápio, a casa é inspirada nas tradicionais cantinas. No ambiente descontraído, instrumentos de
música e máscaras de Veneza disputam o espaço com fotografias e bandeiras.
— Antes da gastronomia, eu gosto de construir um lugar,
da mesma maneira que você entra numa praça que foi arborizada, que tem um jardim bonito. Com um restaurante, é a
mesma história. Você leva para casa os bons momentos que ali
passou — explica Walter.
As massas têm lugar de destaque no cardápio. São 14 tipos,
entre massas secas, frescas e recheadas, estas últimas de fabricação caseira. Para acompanhar, molhos como o mar e orto,
com lâminas de bacalhau, azeite, tomate, azeitonas e alcaparras, ou San Marco, com iscas de filé mignon, creme de leite e
cogumelos. Há ainda diversos tipos de lasanhas, risotos e pratos com carne, aves e peixes.
Assim como acontece em uma boa cantina, os pratos da
casa alimentam facilmente de duas a três pessoas. O número aumenta se a refeição for precedida de uma visita ao bufê
de antepastos: são mais de cem tipos diferentes. Em meio aos
queijos, frios, patês, tomate seco, fundos de alcachofra e azeitonas, é preciso muita disciplina para não desistir do jantar
completo e montar uma refeição ali mesmo.

Espaguete à siciliana
(para duas pessoas)
Ingredientes: 250g de espaguete; 300g de filé mignon;
1 colher (sopa) de manteiga; 1 colher (sopa) de cebola picada; 10 azeitonas pretas; 20 alcaparras; salsinha picada.
Molho à napolitana: 6 tomates grandes e maduros; 1
colher (sopa) de manteiga; 1 colher (sopa) rasa de cebola
picada; 1 colher (sopa) de extrato de tomate; 3 dentes de
alho; sal a gosto.
Modo de fazer: Cozinhe o fetuccine al dente com bastante água e um fio de óleo. Escorra e reserve. Corte em tiras o
filé, tempere com sal e coloque para refogar em uma frigideira com uma colher de sopa de manteiga e uma colher de
sopa de cebola picada. Quando a cebola estiver dourada,
reserve. Em uma panela, coloque uma colher de manteiga,
uma colher rasa de cebola picada e três dentes de alho, e
refogue até a cebola dourar. Em seguida, ponha os tomates picados sem pele e sem caroços e uma colher de sopa
de extrato de tomate. Misture tudo e deixe cozinhar em
fogo brando por 10 minutos com sal a gosto. Acrescente
ao molho o filé em tiras refogado. Sirva em uma travessa
colocando o fetuccine primeiro e depois o molho. Enfeite
com azeitonas, alcaparras e salsinha.

Serviço: Famiglia Mancini
Rua Avanhandava, 81 – Centro - São Paulo
Tel: (11) 3256-4320
De domingo a quarta, das 11h30 à 1h. Às quintas, das 11h30 às
2h. Às sextas e aos sábados, das 11h30 às 3h.
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É tempo
de trufas
Dura de meados deste mês até dezembro a
curtíssima temporada das trufas, rara iguaria
que atrai clientes dispostos a desembolsar
centenas de reais para degustá-la
Divulgação Sollar de Búzios

R

io de Janeiro – Un buon tartufo non ha prezzo (uma
boa trufa não tem preço). Sua raridade e o fato de
ser muito apreciada na alta gastronomia contribuem
para manter o preço nas alturas. O quilograma de algumas espécies vendidas na Europa pode custar 4 mil euros.
O aparecimento desses cogumelos subterrâneos depende das
condições do tempo e um ano particularmente seco pode disparar ainda mais o valor de mercado.
Mesmo sendo tão “difícil”, a cada outono, essa espécie de diamante comestível provoca uma corrida de chefs e importadores
aos mercados das cidades da Itália, um dos maiores países exportadores do mundo. Em especial, a cidade de Alba, junto com a província de Asti, ambas na região do Piemonte, é conhecida como a
meca das tufas, e hospeda, todos os anos, a Feira Internacional
da Trufa Branca. Alba sedia inclusive o centro italiano de estudos
sobre as trufas. Os pesquisadores contabilizam 63 espécies no
mundo, sendo 25 em solo italiano. No entanto, apenas nove são
comestíveis. Dentre estas, somente seis são comuns no mercado.
Os “caçadores” de trufas mais experientes podem colher até
um quilo por dia.
As trufas brancas, mais raras, são mais custosas: o quilo sai
em média por dois mil euros, o dobro das negras. Durante a
procura, tradicionalmente, usava-se o porco. Hoje, prefere-se a
ajuda de cães especialmente treinados. O período principal de
“caça” vai de setembro a março.
Com elas, são feitos vários produtos que permitem saborear pratos com o seu famoso perfume em qualquer época do
ano, como pastas, trufas em conserva e azeite trufado.
Em um restaurante italiano no Brasil, um prato preparado
com alguns gramas de trufas frescas custa em média R$ 500.
E não é só: o produto dura poucos dias e o prato sai do menu
em pouco mais de uma semana. Mas os amantes brasileiros
dos tartufi podem comemorar: apesar da safra não ter sido das
melhores, os chefs de algumas casas já estão voltando da Itália
com alguns exemplares para servir pratos especiais.
O chef Danio Braga trouxe de Alba trufas brancas que vão
compor um menu especial de 29 de novembro a 2 de dezembro
em seu restaurante, o Sollar Búzios, a duas horas do Rio. Elas
vão estar presentes em pelo menos quatro itens: a espuma de
parmigiano reggiano, o carpaccio de ovo com lagosta, o “plin” de
queijo e um tiramissù especial.
— A cada temporada temos uma surpresa. Ora é o clima,
ora é a crise econômica, mas a trufa sempre aparece como em
um passe de mágica — diz Danio.
O chef do Alloro, também no Rio, avisa que os clientes poderão encontrar, a partir do dia 21 deste mês, três pratos com
trufas brancas: polenta com gema de ovo caipira; spaghetti alla
chitarra e risotto alla parmigiana.
Já o Fasano Al Mare escolheu servir um menu fechado com
tartare de carne, risotto e capellini.
Para saborear as delícias, o cliente deve se preparar para
desembolsar, no mínimo, R$ 500.

Polenta com gema de ovo
caipira e trufas brancas *
Ingredientes: 1 litro de caldo de galinha; 280 g de farinha de polenta; 3 colheres de parmesão ralado; 7-8 g de
açafrão; 1 colher de manteiga; 9-10 g de trufas brancas
frescas; ovos.
Modo de fazer: Preparar a polenta com a manteiga, o caldo e o açafrão. Cozinhe por 25 a 30 minutos até ganhar
consistência cremosa. Quando ferver, junte o parmesão.
Sirva em porções individuais e coloque ao centro a gema
de ovo. Leve ao forno durante um minuto. Polvilhe com
parmesão e acrescente manteiga derretida. Ao final, corte
as trufas brancas frescas em lâminas e sirva.
Rendimento: De 4 a 5 pessoas
* Receita do chef Luciano Bosseggia, do restaurante Alloro

Serviço:
Alloro - Av. Atlântica 1020, Copacabana, Rio de Janeiro
De 12h às 16 h e de 19h à meia-noite.
Tel (21) 2195-7857
Sollar de Búzios - Av. José Bento Ribeiro Dantas, 994, Orla
Bardot, Búzios – RJ | De quarta a domingo, das 12h à meia-noite
Tel (22) 2623-5392
Fasano Al Mare - Av. Vieira Souto, 80, Ipanema, Rio de Janeiro
De segunda a quinta, de 12h às 15h30 e de 19h à 1h
Às sextas, de 12h às 15h30 e de 19h à 1:30h
Aos sábados, de 12:30h à 1:30h
Aos domingos e feriados, de 12:30h à meia-noite
Tel: (21) 3202-4000
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A bela
napolitana
ão Paulo – Desde 2000 uma referência em São Paulo, cidade onde comer uma boa pizza parece algo redundante, a Veridiana foi considerada pela revista norte-americana Condé Nast Traveler, em 2003, como o “salão
de pizzaria mais transado do mundo”, além de ter seus pratos
elogiados. O casarão onde está instalada foi tombado como patrimônio histórico e é um conjunto de casas reformadas, datadas de 1903. Uma delas era ocupada pelo João Sebastião Bar,
reduto da boemia dos anos 1960 que revelou astros da bossa
nova. Nos três andares, há um bar de entrada, música de piano
de cauda e subsolo com mesas em espaços mais recolhidos.
Por trás do sucesso está Roberto Loscalzo, filho de italianos
nascido no Brás, reduto da colônia italiana. Desde pequeno,
viu sua vida e as pizzas caminharem juntas.
— Meu pai era dono de pizzaria. Quando eu era criança só
existiam dois tipos de pizza, mussarela e aliche. Até hoje elas
são as minhas preferidas — conta ele, que foi dono da pizzaria
Via Blue, cujo cardápio a Veridiana incorporou.
Mas a casa surgiu em sua vida por mero acaso, recorda.
— Estava à frente da Via Blue e uma cliente da pizzaria
me procurou para mostrar casas de sua propriedade na Rua
Dona Veridiana. Ela me fez uma proposta, eu analisei e resolvi
investir em uma pizzaria ali. Fizemos a restauração das casas,
que se uniram e viraram um casarão. Digo que foi a Veridiana
que veio a mim, e não eu até ela — comenta Loscalzo, que tem
como sócio José Ricardo Namura.
As pizzas de massa crocante têm recheios vão do tradicional ao exclusivo. As redondas podem ser normais ou integrais, finas ou médias, individuais ou grandes. Brilham no
menu a Della Nonna , com fatias de linguiça artesanal e mussarela, e a Sapore di Parma, com mussarela coberta por fatias
de presunto Parma.
Algumas das criações de Loscalzo são inusitadas, mas os
clientes ainda preferem a tradicional marguerita. Entre as especiais, está a La Campioníssima, com ricota fresca, parmesão
e tomate-cereja de Nápoles, cujo sucesso foi tanto que foi elogiada até na Itália.
O cardápio inclui saladas e entradas e a carta de bebidas
propõe drinques tradicionais e exclusivos, a exemplo da caipirinha de limão siciliano com manjericão. Em 2005, a casa abriu
filial nos Jardins, em um espaço com espelho d’água e lareira
para os dias mais frios.
Serviço:
Veridiana Pizzaria
Rua Dona Veridiana, 661 - Higienópolis – São Paulo
Tel: (11) 3120-5050 / 3151-5533 (delivery)
www.veridiana.com.br
De domingo a quinta, das 18h à 00h30. Sextas e sábados, das 18h
a 1h30. Delivery de domingo a domingo, das 18h à meia-noite.

Tadeu Brunelli

S

Considerado o “salão de pizzaria mais
transado do mundo” por revista americana,
Veridiana fica em Higienópolis e foi
inaugurada por filho de italianos do Brás

La Campioníssima
Massa de pizza: 1 kg de farinha de trigo; 1 e ½ colher
(chá) de fermento biológico; ¼ de xícara (chá) de azeite; ¾
xícara (chá) de água filtrada; 1 colher (sopa) de sal; 1 colher
(sopa) de açúcar.
Junte o fermento com o sal e o açúcar, dissolva a mistura com a água e reserve. Em outra tigela, coloque uma
parte de farinha, o azeite e a mistura que ficou reservada.
Mexa com as mãos e coloque a farinha aos poucos até dar
o ponto da massa, quando ela soltar dos dedos. Deixe descansar por 1 hora. Depois, faça 4 bolas, e deixe crescer por
mais meia hora. Polvilhe uma plataforma de mármore com
farinha e abra a massa com um rolo. Rende 4 massas de
pizza com 35 cm de diâmetro.
Molho de tomate: 1,5 kg de tomates maduros; 1 dente de
alho picado; 1 pitada de orégano; Sal a gosto.
Corte os tomates e retire as sementes. Passe-os por um
moedor manual de carne e deposite em uma vasilha. Junte
o alho ao tomate, acrescente o orégano e mexa. Não use
liquidificador para manter a textura da fruta.
Cobertura: Ricota fresca; Queijo parmesão ralado na hora; 8
tomates italianos (pomodorini) especiais; cortados ao meio.
Monte a pizza com o molho de tomate. Esfarele a ricota fresca e espalhe sobre a pizza. Em seguida, coloque
o queijo parmesão ralado. Distribua os tomates em toda
a pizza e asse no forno a 250ºC. Retire quando a massa
estiver dourada.
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Do vinho
à redonda

B

A Baco, que surgiu como um bar de
vinhos, acaba de entrar para o seleto grupo
de pizzarias brasileiras certificadas pela
Associazione Verace Pizza Napolitana

rasília – “Baco não nasceu como pizzaria, mas como
um bar de vinhos”. Assim, o chef e proprietário Gil
Guimarães explica a homenagem ao deus romano. A
origem da pizzaria vem de longe. Em 1999, ele tinha
acabado de voltar da França, onde estudou a arte de fazer pão e
enologia. Daquela época, lembra que o professor do qual mais
gostava era um italiano que dava aula de boulangerie. A primeira
pizzaria Baco foi montada na Quituarte, uma feira fundada por
artesãos e cozinheiros do Lago Norte, em Brasília. Além de vinhos, pães e produtos importados, o proprietário se aventurou
pelo mundo da pizza. Em 2003, decidiu viajar a Nápoles para
descobrir o segredo da verdadeira pizza napolitana e entender
o que ela representava para um napolitano.
— Descobri o segredo e fiquei fascinado — comenta.
De volta à capital, Gil consolidou a sua fama com as duas
casas. A mais antiga está localizada em frente a uma bonita
pracinha na Asa Norte, enquanto a outra, na Asa Sul, foi feita
inspirada nos bares e restaurantes italianos do início do século
XX com uma atmosfera retrô. O dono da Baco se esforçou muito
para oferecer a mesma pizza servida em Nápoles aos seus clientes. O resultado é que, em novembro, a pizzaria ganhou o selo
da Associazione Verace Pizza Napoletana, uma entidade que
preza pela manutenção da receita original nos quatro cantos do
mundo. Baco é a primeira casa de Brasília e a terceira do país a
receber a certificação.
— Um amigo italiano, Angelo Picciré, sugeriu fazer a inscrição para concorrer ao selo da associação. Comecei mandando
vídeos de como preparava a pizza e eles respondiam explicando
o que eu tinha que modificar — conta o chef.
Depois de um ano e cinco vídeos, em outubro, esteve na
pizzaria um especialista da Verace Pizza Napoletana que passou
dois dias inteiros com Gil e outro pizzaiolo para explicar os últimos segredos da redonda italiana para se chegar à receita perfeita. Para ganhar o selo de autenticidade, a pizza deve respeitar
muitos requisitos. Deve ser assada no forno a lenha (temperatura de 485º, entre 60 e 90 segundos), feita com farinha tipo
00 e apenas 3% de fermento. Os ingredientes devem ser de alta
qualidade, e a massa deve ser trabalhada com as mãos, e não
com o rolo. Além disso, não pode ultrapassar os 35 centímetros
de diâmetro, nem os cinco milímetros de espessura. Baco serve
a pizza certificada duas vezes por semana na loja da Asa Sul, às
quartas-feiras e aos sábados.
— Os sabores da Verace Pizza Napolitana são a margherita,
com mussarela de búfala, tomate e manjericão; e a marinara,
com tomates pelados, alho e orégano — explica Gil.
O dono do restaurante conta que o carro-chefe, além da napolitana, é a “calabresa bêbada”, que nasceu de um sonho.
— Sonhei com essa pizza, uma calabresa flambada na cachaça com tomates pelados e azeite picante. Ainda meio dormido, anotei os ingredientes num papel e, quando acordei, tentei
fazê-la e deu certo — revela.

Pizza Margherita
Ingredientes: 1800 g de farinha 00; 1 litro de água; 3g de
fermento biológico fresco; 50g sal.
Modo de fazer: Bater a massa por 20 minutos. Fazer
bolas de 200g e deixar descansar por seis horas. Abrir a
massa com a mão, colocar tomates pelados, mussarela de
búfala e manjericão. Assar no forno a lenha a 485°.
No cardápio, aparece uma sobremesa que se deixou influenciar pela pizza: os morangos bêbados, que levam morangos, espumante, sorvete de creme e calda de morango. Entre as receitas
novas, que ainda não aparecem no cardápio, mas só no quadro
negro, está a pizza de burrata, que leva presunto cru e raspas de
limão siciliano: uma iguaria que está deliciando os clientes. Para
acompanhar as entradas, as pizzas, os calzones, as saladas e as
focaccias, a Baco dispõe de 40 rótulos de vinhos, vários tipos de
cervejas, sucos e refrigerantes. Aos domingos e às segundas-feiras, a casa oferece rodízio de pizzas e também serviço de delivery
que permite saborear as deliciosas redondas em casa.
Serviço
Baco Pizzaria
309 Norte, Bl. A, Lj. 30 Tel. (61) 3274-8600
408 Sul, Bl. C, Lj. 35 Tel. (61) 3244-2292
www.bacopizzaria.com.br
De domingo a quarta, das 18h à meia-noite.
De quinta a sábado, das 18h a 1h.
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Gnocchi
al tartufo

(inhoque com cogumelo
fresco, trufas negras e
ciboulette)
Ingredientes: 500g de
batatas cozidas com casca;
1 gema de ovo caipira; 150
g de farinha de trigo; 300
ml de creme de leite fresco;
200g de cogumelos paris
laminados; 15g de trufas
negras em lascas; 20g de
ceboulette francesa picada;
5g de noz-moscada; Pimenta do reino; Sal.

Passeio pelo
Mediterrâneo

O mar que banha o continente italiano inspira casa de São Paulo a fazer
pratos com peixes e crustáceos, além das massas clássicas e infalíveis

S

ão Paulo – Um dos endereços mais charmosos da cidade de São Paulo, a rua Dr. Melo Alves, no coração do
bairro dos Jardins, ganhou em novembro do ano passado um novo restaurante italiano. Ao unir ingredientes
frescos com grande influência do Mediterrâneo, o Domenico
Ristorante, do empresário siciliano Domenico Mira, chama a
atenção pelo cardápio que privilegia os frutos do mar. A inspiração vem das raízes gastronômicas de Mira, criado em Messina, região litorânea onde seus avós mantiveram durante 20
anos o Salvatore Mira Ristorante.
— Fiquei um ano viajando pelo mundo, do Caribe a Hong
Kong, passando pela Espanha, mas, com a crise europeia, vim
para o Brasil faz um ano e meio e resolvi montar meu restaurante aqui. São Paulo tem potencial econômico, e gosto das
pessoas desta cidade — revela Domenico Mira. Ele explica que
a ideia é oferecer uma proposta diferente e aconchegante, de
forma que o Domenico Ristorante seja “a extensão da residência” do cliente.
No cardápio, os pratos ganham nomes que homenageiam
lugares e pessoas que inspiraram a casa. À frente da cozinha,
está o chef Rodolfo de Santis, nascido em Gallipoli, na Puglia,
com passagem pelo tradicional La Pergola, em Roma; pelo Dal
Pescatore, em Mantova; e pelo Le Cinq, em Paris. O menu que
tem como destaques o carpaccio de peixe (peixe cortado na faca
e marinado com limão siciliano, rúcula selvagem, alcaparras e
flor de sal, servido com uma seleção especial de azeites) e o
Gallipoli, um mix com frutos do mar que serve duas pessoas.
— Nossa principal característica são as receitas que misturam massas e frutos do mar. Os peixes são comprados diariamente e não utilizamos congelados. Temos uma cozinha especial para o preparo de frutos do mar e a primeira opção será

Modo de fazer: Descanse
a batata e passe na peneira.
Amasse com a gema de ovo
a farinha o sal e a noz-moscada, até obter uma massa
consistente que não grude
nos dedos. Enrole em tubos
de 1 a 2 cm de diâmetro e
corte em mais ou menos
1,5 cm de comprimento.
Reduza o creme de leite
com os cogumelos para
obter o molho com uma
consistência mais grossa.
Cozinhe o inhoque em água
fervente e coloque no molho. Fora do fogo, finalize
com o tartufo e a ciboulette, acerte a quantidade de
sal e pimenta, e sirva.

sempre por produtos sazonais — conta o chef, que está
no Brasil desde 2010.
Para quem prefere carnes,
a casa oferece opções como
stinco suíno com taglioni al burro (carne com osso da perna
do suíno glaceado no próprio
molho e taglioni a manteiga). Entre os clássicos da cozinha italiana estão o ravióli de vitela com queijo pecorino romano e cogumelo e
o gnocchi al tartufo (inhoque com cogumelo fresco, trufas negras e
ciboulette), um dos pratos mais pedidos.
Após a refeição o cliente pode saborear o clássico italiano
Sgroppino, um digestivo feito de sorbet de limão siciliano com espumante. Para a sobremesa o destaque é o tradicional tiramisù,
feito na hora pelo chef Rodolfo de Santis e já apontado como um
dos melhores de São Paulo pelos críticos de gastronomia.
Para Domenico Mira, o sucesso vem da boa aceitação do
público de uma casa que, além de oferecer a tradicional gastronomia italiana, tem peixes e frutos do mar como destaques.
— O restaurante faz sucesso desde o dia da inauguração.
Todo mundo que vem aqui uma vez, volta e recomenda aos amigos. Eu achava que os paulistanos não gostavam de frutos do
mar, mas na verdade faltava um lugar que valorizasse a culinária
italiana com peixes — conclui.
Serviço
Domenico Ristorante
Rua Dr. Melo Alves, 674 – Jardins | Tel.: (11) 3037-7323
De segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 19h a 0H. Sextas e sábados
das 12h às 17h e das 19h à 1h. Domingos das 12h às 17h e das 19h a 0H.
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Farfalle al
limoncello

De Nova York
para São Paulo

Uma receita de sucesso que começou nos Estados Unidos hoje está
presente em diversos países e divulga a tradição italiana pelo mundo

S

ão Paulo – Após sofrer um acidente de
barco e ficar à deriva, os amigos Vittorio
Assaf e Fabio Granato decidiram que, se
sobrevivessem, realizariam um antigo sonho: abrir o melhor restaurante italiano de Nova
York. Assaf e Granato foram resgatados. Tempos
depois, surgia, em 1995, o Serafina Fabulous Pizza. O sucesso foi tanto que abriram mais 11 casas
nos Estados Unidos. Hoje, o Serafina está presente em cidades como Moscou, Mumbai e Tóquio.
A primeira filial no exterior foi inaugurada em
São Paulo em agosto de 2010, no bairro Jardim
Paulistano. Em setembro de 2012, foi aberta outra no Itaim Bibi. Em ambos os endereços, a cozinha é comandada pelo chef Ricardo Di Camargo,
que passou por um treinamento em Nova York
para reproduzir com fidelidade as receitas. O
cardápio das casas brasileiras é quase igual ao da
matriz, com poucos ajustes para adaptar alguns
pratos ao paladar local.
Em porções generosas, massas como o farfalle al limoncello (tipo borboleta servida com
camarões, raspas de limão siciliano e creme) e o
spaghetti al caviale (servida com caviar) são feitas al dente como na Itália, mais firmes do que
na maioria dos restaurantes brasileiros. Algumas pessoas menos acostumadas pedem para
que a massa seja um pouco mais mole, uma
das únicas concessões feitas pelo restaurante.
Por trás dos empreendimentos no Brasil estão os
sócios Davide Bernacca, Marcelo Alcântara, Paulo Torre, Rubens Zogbi e Marcelo Goldfarb. Responsável pelo controle de qualidade do serviço e

da comida, Bernacca explica que o Serafina tem
uma fórmula heterogênea, com um cardápio que
oferece diversas opções, de antepastos a pratos
com carne, passando por pizzas e foccacias.
— A ideia é oferecer um serviço de alto nível por preços razoáveis — resume.
O menu é composto por 63 pratos. Italiano de
Carrara, Bernacca vive há 21 anos no Brasil, onde
atua como CEO de uma empresa de transportes.
A paixão pela gastronomia foi herdada do bisavô,
que tinha um restaurante em sua cidade natal.
— Ele andava com uma trufa branca no
bolso e me deixava cheirá-la — recorda.
Bernacca afirma que quer mostrar que é
possível ter sucesso fora da Itália.
— Os jovens não têm chances no país, não
conseguem dinheiro para investir em negócios
próprios e não encontram emprego — alerta.
Cerca de 70% dos produtos são importados
da Itália, outro motivo de orgulho para Bernacca.
O vinho da casa, vendido com a marca Serafina,
também é italiano, produzido na Toscana.
— Fico feliz em ter um negócio que pode
contribuir para a indústria agroalimentar italiana, importando produtos e ajudando a divulgá-los fora do país.
Serviço
Serafina Jardins
Alameda Lorena, 1705 - Jardim Paulistano
Tel.: (11) 3081-3702 | De segunda a domingo,
das 12h à meia-noite. Sextas e sábados, das
12h à 1h.

Ingredientes:
400 g de massa farfalle
(tipo borboleta) cozida
al dente
400 g de camarões-rosa
limpos
1 cebola bem picada
1 dose de conhaque
Suco de 2 limões sicilianos
Zester de 1 limão siciliano
1 litro de leite
50 g de farinha de trigo
50 g de manteiga
Cerca de 200 ml de creme
de leite fresco
Noz-moscada
Azeite extravirgem
Sal a gosto
Pimenta do reino
Cebolete picadinha
Modo de preparo:
Faça um molho branco,
levando ao fogo moderado a manteiga e a farinha
de trigo. Adicione o leite
aos poucos e mexa sem
parar com o auxílio de um
fouet para evitar grumos.
Cozinhe tudo por aproximadamente 30 minutos.
Adicione o creme de leite
até a consistência desejada. Tempere com sal, noz
moscada e pimenta do reino. Reserve.
Coloque a massa para
cozinhar em 4 litros de
água salgada com 40 g
de sal grosso. Leve uma
frigideira grande ou uma
panela ao fogo com azeite
e refogue a cebola picadinha. Enquanto isso, tempere os camarões com sal
e pimenta do reino. Assim
que a cebola ficar transparente, salteie os camarões
na frigideira quente e, em
seguida, flambe-os com o
conhaque. Adicione o molho branco aos camarões, o
suco e as raspas de limão.
Escorra a massa al dente e
misture-a ao molho e aos
camarões em fogo baixo.
Prove e ajuste o sal, coloque a cebolete picadinha e
sirva imediatamente.
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O aperitivo
do amor

P

Aberta por um vicentino e uma
gaúcha, a primeira spritzeria do Brasil
recria um pedaço da Itália em Porto
Alegre e agrada público diversificado

orto Alegre – A bebida que embalou o primeiro ano de
namoro do italiano Gianluca Tricarico com a atual esposa, a gaúcha Ana Souto, motivou também a abertura
da primeira spritzeria do Brasil. A Pane & Spritz, localizada no pátio de uma casa em um bairro nobre de Porto Alegre
e inaugurada em agosto de 2012, é um bar osteria especializado no aperitivo mais popular da Itália. Com o objetivo de ser
um meio termo entre bar e restaurante, o local serve, além do
spritz, petiscos, pratos, doces e cafés genuinamente italianos.
Servido no modo típico italiano, o spritz da casa é feito
à base de prosecco com Aperol (um bitter italiano, ou seja,
uma bebida alcoólica com sabor de essências herbais), soda e
rodelas de laranja. Inventado pelos soldados austríacos que
passaram pelo Vêneto durante a I Guerra Mundial, o spritz começou como uma alternativa ao prosecco puro, bebida produzida e muito consumida no nordeste da Itália. Da simples mistura com água gaseificada dos soldados à sofisticação de hoje foi
um pulo. Nos últimos anos, a moda do spritz como aperitivo
se estendeu a outros países europeus e chegou inclusive aos
Estados Unidos. A bebida agrada os diversos públicos por ser
refrescante e amarga ao mesmo tempo.
Em Porto Alegre, a Spritzeria tornou o drinque popular principalmente entre as mulheres, mas também é pedido pelos estrangeiros que frequentam o estabelecimento, muitos deles italianos.
— Foi uma surpresa receber tantos estrangeiros por aqui. Nosso local se tornou um ponto de encontro da comunidade de italianos, principalmente no horário entre 18h e 20h, para o happy
hour tipicamente europeu, regado a spritz e petiscos — explicou o
chef Gianluca Tricarico, enquanto reorganizava as cadeiras diante
da televisão para o amistoso entre as seleções de futebol de Brasil e
Itália, no mês passado, que acabou empatado em 2 x 2. Gianluca é
natural de Vicenza e reside na capital gaúcha há quatro anos.
Além do spritz, a outra especialidade da casa é o Vassoio
Pane&Spritz, uma tábua especial de petiscos que inclui itens difíceis de encontrar nas lojas em
Porto Alegre, como prosciutto crudo, pancetta, mussarela
de búfala, speck, grissini, foccaccia, berinjelas em conserva e molho pesto fresco.
— Nosso público é muito exigente porque sabe que
oferecemos apenas produtos
de qualidade, muitos deles
importados — afirma Ana
Souto, explicando que alguns produtos, como leite e
queijos frescos, cuja importação direta da Itália é muito
complicada, chegam da ArO casal Gianluca Tricario e Ana Souto
abriu na capital gaúcha a Pane & Spritz
gentina ou do Uruguai.

Spritz
(1 porção)

Ingredientes
1 dose de Aperol
1 dose de prosecco
1 dose de club soda (pode ser substituído por água com gás)
Cubos de gelo
Rodelas de laranja
Modo de fazer
Em um copo, coloque os cubos de gelo.
Sirva o Aperol e, em seguida, o prosecco.
Complete com o club soda e as rodelas de laranja.

Decorado com muitos elementos vintage que remetem diretamente à Itália, a Spritzeria agrada pela simplicidade. Cadeiras
e sofás dispostos sob uma árvore no pátio de uma casa, com
capacidade para 40 pessoas, recriam um pedaço do Belpaese em
Porto Alegre.
— Uma Itália moderna e globalizada, agregadora seja pelo
sprtiz, seja pela comida ou pelo futebol — exalta Ana Souto.
Serviço
Spritzeria Pane & Spritz
Endereço: Rua Coronel Bordini, 1111
Bairro Moinhos de Vento - Porto Alegre (RS)
Tel.: (051) 3377-1873
E-mail: pane.spritz@gmail.com
Aberto de terça a sábado, das 15h às 22h.
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A vera cucina
em BH

B

Entre um prato e outro, o chef salernitano
Pasquale conversa com os clientes e
mantém uma das casas italianas mais
autênticas da capital mineira

elo Horizonte – Pendurado na parede, logo acima
da porta da adega, um quadro do deus Baco. Entre
um prato e outro que prepara pessoalmente, o chef
de Morigerati, cidadezinha de Salerno, surge, com
seu avental azul amarrado à cintura, para conversar com os
clientes e perguntar como vai a vida, junto às mesas cuidadosamente decoradas com delicadas flores vermelhas sobre a toalha branca. Tanto esmero e atendimento personalizado não
deixam margens para dúvidas quanto à italianidade da casa,
que existe há 10 anos, frequentada por empresários e políticos,
como o governador mineiro Antonio Anastasia, além de jogadores dos principais clubes da cidade.
Pasquale Del Prete deixou o Belpaese, onde trabalhava com
indústria metal-mecânica, há 18 anos. Hoje, casado com uma
mineira e pai de uma filha, comanda a cozinha do Don Pasquale,
no bairro Funcionários, certificado com o selo Ospitalità Italiana.
Ele abriu seu primeiro estabelecimento junto com dois sócios, o
Pulcinella, que existiu durante oito anos no mesmo bairro.
— A cozinha continua sendo o meu hobby, pois a forma artesanal é sempre aconselhável — explicando que, sem paixão,
o resultado de um trabalho nunca é o mesmo.
A maior parte da clientela é habitual e muitas relações são de
amizade. Na época de ouro da Fiat, lembra, muitos executivos
italianos, transferidos para a capital mineira com suas famílias,
frequentavam a casa. Com a crise na Itália, a situação mudou.
Ainda assim, vários conterrâneos de Pasquale comem no local.
O ponto forte são os pratos que levam camarões e lagostas,
ou carne de cordeiro, acompanhados de massas ou risotos. Entre os mais pedidos, está a carne de cordeiro com risoto trufado
ou ai funghi. De entrada, há funghi alla piastra e carpaccio (que
pode ser de carne ou salmão).
Como primi, boas opções são os paccheri con pomodori, basilico e parmigiano, os linguine ai frutti di mare e os gnocchi alla
sorrentina (com mussarela de búfala). O gamberi grigliati con insalata (camarões grelhados com salada) é uma ótima dica para
o prato principal. Os frutos do mar são servidos somente de
sexta a domingo, o que garante o frescor. Além disso, as verduras usadas são orgânicas.
Para harmonizar, há cerca de 80 rótulos de vinhos, dos
quais 25 italianos.
Apesar de usar diversos produtos made in Italy, como azeite
extra virgem, tomates pelados, queijos como gorgonzola, taleggio,
grana padano e asiago, presunto de Parma ou San Daniele, e as massas secas, o chef reclama da carência de matéria-prima na cidade.
— Aqui não é como São Paulo ou Rio. Os produtos italianos demoram a chegar e as alíquotas pagas em outros estados
são altas. Muita coisa que se vende aqui tem preço alto e nem
sempre é boa.
A casa não aceita cartões. Muitos podem se perguntar qual
o motivo, mas o proprietário garante que, depois que tomou
a medida, a educação no salão melhorou. Quando aceitava

Linguine ai frutti di mare
Ingredientes
Linguine (massa seca) cozidas em água abundante e ligeiramente salgada; azeite extra virgem; 1 dente de alho; camarões VG; mexilhões; ostras; lagostins; vôngoles; lulas; pomodorini (tomates pequenos); salsa; sal; pimenta do reino.
Modo de fazer
Em uma frigideira grande, coloque 3 colheres (sopa) de azeite
e o alho. Limpe bem os frutos do mar, abra as ostras, inspecione os vôngoles e as lulas. Quando o alho dourar, coloque
o tomate, um pouco de sal, os frutos do mar e, se quiser, um
pouco de vinho branco. Acrescente a salsa e o sal e tampe.
Os frutos do mar devem se abrir. Quando a massa estiver aldente, coloque-a na frigideira. O último cozimento será feito
junto com os frutos do mar. Para harmonizar, o chef sugere
o vinho branco Fallanghina Campania ou um Pinot Grigio.
cartões, principalmente de crédito, era comum presenciar discussões à mesa, e pessoas falando mal de outros clientes ou
“secando” as senhoras que entravam, lembra.
— Depois, houve uma espécie de seleção natural. O ambiente voltou a ser tranquilo — conta.
Pasquale sente falta de sua amada Itália? Sem dúvida, responde.
— Da família, do perfume da terra, ainda mais nessa época
do ano (quando lá é primavera). Sinto falta dos aspargos, das
alcachofras, da ricota de ovelha, do pão, do vinho — suspira.
Serviço
Don Pasquale
Rua Bernardo Guimarães, 577 - Funcionários
Belo Horizonte - MG | Tel.: (31) 3222-4050
De segunda a sexta, de 12h às 15h e das 19h à meia-noite,
ou até o último cliente.
Aos domingos e feriados, de 12h às 17h30m.
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Papardelle ao
creme e ragù
Ingredientes
Massa:
50 g de papardelle cru (por
pessoa). A massa é feita
com ovos caipiras selecionados e farinha.
Molho Branco:
60 ml de creme de leite
fresco; 2 colheres de sopa
de manteiga sem sal; 15 g
de queijo parmesão.

O melhor em casa
Rotisserias são opção para quem quer levar para casa
o melhor da culinária italiana na capital paulista

S

ão Paulo – A correria do dia a dia faz com que, cada
vez mais, consumidores procurem a praticidade das rotisserias, lojas especializadas em refeições, antepastos,
frios, saladas, molhos e sobremesas para o consumo
apenas em domicílio. Alguns dos melhores restaurantes italianos de São Paulo já apostam nas rotisserias como um serviço a
mais para conquistar o cliente.
Um dos pioneiros nesse mercado é o Roma Ristorante e
Rotisserie, no bairro de Higienópolis, que produz sua massa
de forma artesanal e oferece em porções frescas, secas ou pré-cozidas, com diversas opções de molhos, colocados na hora
em recipientes de tamanhos diferentes.
— As massas pré-cozidas, se mantidas sob refrigeração,
podem ser consumidas em até 15 dias, e também podem ser
levadas diretamente ao microondas, pois já estão embaladas
para isso e não perdem as propriedades de uma massa fresca
— conta Marli Avanço, sócia do Roma Ristorante e Rotisserie,
acrescentando que as massas pré-cozidas são o carro-chefe da
rotisseria, com destaque para o ravióli de mussarela de búfala.
Marli também revela o segredo do sucesso das massas: todas são feitas somente com farinhas e ovos, sem corantes, e
todos os ingredientes que compõem os recheios passam por
criterioso teste de qualidade.
— Para fazermos as massas verdes usamos apenas espinafre. Tudo é feito com muito rigor em todos os processos desde
a preparação da massa até a embalagem para o cliente. Por isso,
as pessoas voltam, pois sabem que estão consumindo uma
massa autêntica, leve e saborosa.
Mas nem só de massas e molhos vivem as rotisserias. O
Roma Ristorante e Rotisserie também oferece antepastos,
vinhos, sobremesas e até assados. A rotisseria ainda tem um
cardápio delivery com diversas opções de pratos quentes e
prontos. Há também uma opção corporativa: a casa entrega
os pratos prontos nos locais de trabalho, em grandes porções,
apenas para serem aquecidos e servidos.

Outra facilidade é a entrega gratuita para os moradores
de Higienópolis. E, para quem
não mora no bairro, a loja funciona todos os dias e até facilita o transporte das massas:
vende bolsas térmicas que permitem aos clientes levarem as
massas fresquinhas para casa.
— Assim o cliente pode levar mais de uma opção de massa e elas ficam conservadas na
temperatura exata até ele chegar em casa — conclui Marli.
O Alimentaria di Sergio
Arno também aposta nas rotisserias. Em suas duas unidades,
nos bairros do Itaim e da Vila
Madalena, é possível encontrar
massas frescas e recheadas,
congeladas ou já preparadas,
confeccionadas artesanalmente. Além de molhos, doces e
sobremesas, conta com uma
geladeira de sorvetes Diletto,
fabricados como na Itália.

Molho Ragu:
120 g de carne, cortada
em pedaços uniformes ou
moída; 1 colher de sopa de
óleo; 7 tomates maduros;
sal e pimenta do reino (a
gosto); 1 folha de louro; 1
maço de cheiros (salsinha,
manjerona e coentro).
Preparação do molho:
Frite a carne no óleo até
dourá-la. Só depois adicione os demais ingredientes, deixando cozinhar por longo período
até que o molho fique
bem concentrado e a carne bem macia. Coe numa
peneira fina e reserve.
Preparação da massa:
Em uma panela de água
fervente com sal, cozinhe a
massa por no máximo três
minutos (al dente). Escorra bem e a coloque numa
frigideira, adicionando a
manteiga, o creme de leite e, por último, o queijo
parmesão. Importante: o
queijo parmesão deverá ser
acrescentado aos poucos
até que se obtenha uma boa
consistência. Disponha a
massa em um prato fundo e
adicione sobre ela o molho
ragu em uma farta porção.

Serviço
Roma Ristorante e Rotisserie
Rua Maranhão, 512, Higienópolis | Tel.: (11) 3660-0808
Rosticceria Alimentaria di Sergio Arno
Rua Pedroso Alvarenga, 500, Itaim | Tel.: (11) 3167-3609
Rua das Tabocas, 158, Vila Madalena | Tel.: (11) 2338-7126
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Como os romanos
Sem fazer concessões, a Osteria del Pettirosso serve na
capital paulista pratos típicos da Cidade Eterna

S

ão Paulo – Quem deseja experimentar uma autêntica massa
alla carbonara ou uma porchetta alla romana do mesmo jeito
que o prato é servido na capital italiana pode ir à Osteria del Pettirosso sem
medo de encontrar versões “abrasileiradas” de receitas originais.
Aberta no bairro dos Jardins em
2007, a casa não faz nenhum tipo de
concessão quando se trata de fazer comida do mesmo modo que os estabelecimentos italianos.
Isso significa jamais servir carnes
e peixes acompanhados de massas
e risotos, combinação praticada na
maioria dos restaurantes italianos no
Brasil. Na Osteria del Pettirosso, costeletas de cordeiro ou postas de bacalhau chegam à mesa na companhia
de contorni (acompanhamentos) como
polenta assada, vegetais cozidos ou
purê de batata.
Massas como o gnocchi alla sorrentina (com molho de tomate fresco, queijo pecorino e mussarela de búfala ou
queijo taleggio) e as mezzelune golose
al burro e salvia (massa recheada como
filé mignon, funghi porcini e queijo
parmesão ao molho de manteiga e sálvia) são servidas como primeiro prato.
A carta de vinhos apresenta cerca
de 70% de rótulos made in Italy.
— A característica mais importante do Pettirosso é que se trata de um
restaurante absolutamente ortodoxo, que não se adaptou ao gosto local
e serve um tipo de comida que você
pode encontrar em um lugar de alto

nível na Itália — explica o chef e proprietário da Osteria, Marco Renzetti.
O romano Renzetti começou a trabalhar em restaurantes aos 18 anos.
Aos 22, decidiu viajar pela América Latina para divulgar a culinária da Cidade
Eterna. Conheceu a esposa Erika, em
La Paz, na Bolívia, onde mantinha um
restaurante. Em 1997, o casal abriu um
restaurante em Lima, no Peru. A cidade de São Paulo seria apenas mais uma
parada no roteiro latino-americano,
mas a receptividade paulistana acabou
alongando a experiência.
— Escolhemos São Paulo porque, no
período em que resolvemos abrir a casa,
a cidade vivia um crescimento bastante
interessante no âmbito gastronômico.
Naquela época, talvez fosse a capital
mais receptiva para o tipo de culinária
que fazemos — conta Renzetti.
O chef também oferece aulas de
culinária, ensinando receitas típicas
de Roma e da Itália. Com duração de
duas horas, as aulas são divididas em
uma parte teórica, na qual Renzetti
demonstra as receitas, e uma parte prática, quando os alunos, divididos em
grupos, reproduzem os pratos. Assim,
os clientes do Pettirosso podem comer
como os romanos até em casa.
Serviço
Osteria del Pettirosso
Alameda Lorena, 2155 – Jardins
Tel: (11) 3062-5338
De terça a sexta, das 12h às 15h e das
19h às 23h30 (sextas até 0h). Sábados
das 12h às 16h30 e das 19h à 0h.
Domingos das 12h às 16h30.

Supplì al telefono
(para 20 unidades)
Ingredientes
1 kg de arroz carnaroli; 40 ml de azeite de oliva extravirgem; 50 ml de vinho branco seco;
200 g de polpa de tomate ou tomate pelado;
150 g de carne bovina magra; 150 g de fígado
de galinha; 80 g de parmesão ou grana padano; 40 g de manteiga; 200 g de mussarela de
búfala fresca; pimenta-do-reino; 2 litros de
caldo vegetal; 1 ovo; farinha de pão.
Preparo
Coloque em uma panela funda as carnes picadas finas ou moídas junto com o azeite e
refogue até ficarem bem douradas.
Despeje o arroz na panela e deixe torrar
junto às carnes durante dois minutos, mexendo constantemente com uma colher de
pau. Molhe com o vinho branco e espere até
o álcool evaporar por completo, o que leva
uns 30 segundos. Acrescente a polpa de tomate ou os tomates previamente picados e
duas conchas de caldo vegetal, os quais, na
hora de serem colocados, devem estar em
temperatura de ebulição. Cozinhe o risoto
por 12 minutos, mexendo sempre e molhando de vez em quando para mantê-lo úmido,
mas não encharcado. Nos últimos minutos
tome cuidado para deixá-lo com menos líquido e assim não ter que estender o cozimento.
Ajuste o sal e retire a mistura do fogo.
Acrescente o queijo e a manteiga. Mexa energicamente para incorporar os ingredientes e
deixe descansar por uma hora. Incorpore o
ovo ao risoto já em temperatura ambiente e
misture para deixá-lo bem solto.
Prepare agora os supplì na palma da mão,
introduzindo no centro um pedacinho de
mussarela. Aperte bem o bolinho e passe na
farinha de pão.
Frite-os a 150 ° C por 5 minutos ou asse-os no forno a 220° C de 15 a 20 minutos.

