
Várias receitas de todos os gostos para você se deliciar
e impressionar os convidados do próximo jantar
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Espadarte
Rendimento: 1 porção
Tempo de preparo: 13 minutos
Descrição: Espadarte com pesto

Ingredientes: 
Para o pesto: manjericão, pinhões de pinho mediterrâneo 
(à venda em lojas de produtos árabes), parmesão, alho, 
azeite extra-virgem.
Para o peixe: 280 gr. de espadarte fresco.
Vinho indicado: Etna Rosso, vinho tinto siciliano.

Modo de preparo: Lavar e limpar a posta de espadarte 
e prepar o pesto. Numa frigideira bem grande e antiader-
ente, colocar para dourar meia colher de azeite e o alho, 
e deixar até o alho dourar. Tirar o alho para evitar que o 
espadarte fique com sabor muito forte. Juntar a posta, 
cobrir com uma tampa e deixar cozinhar por cerca de dez 
minutos. Desligar a chama e, com a frigideira ainda no 
fogo, acrescentar o pesto e pôr o sal a gosto. Servir o prato 
acompanhado por uma salada verde com tomatinhos cere-
ja e por uma taça de vinho tinto siciliano.
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Da Sicília à  
Capital Federal

A Trattoria Mediterraneo ensina como saborear as 
iguarias sicilianas — com ou sem queijo

Trattoria Mediterraneo: scln 408 bloco a loja 28/32, 
 asa norte, Brasília. Tel: (61) 3347-5752.  

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 12h às 15h e 
das 18h às 23:30h. Aos sÁbados, a casa funciona das 12h às 16h e 

das 18h até o ultimo cliente. domingo das 12h às 17h.

Brasília -  Bem-vindo à culinaria mediterrânea, patrimônio 
da humanidade. Experimente o prazer e a saúde de umas 
das culinárias mais admiradas do mundo! Assim começa o 
cardápio do restaurante de Gianluca Scribano, na capi-

tal do Brasil, cidade Patrimônio Cultural da Humanidade.
Há um ano e quatro meses, o chef e proprietário da Trattoria 

Mediterraneo tenta educar os paladares dos brasilienses para 
que saboreiem o gosto mediterrâneo, em especial os delicados 
sabores da sua cidade natal, Ragusa, na Sicília.

— A alimentação é uma coisa muito séria ao longo de nossas 
vidas. Um bom prato não depende de quanto custa, mas dos 
ingredientes, que devem ser de qualidade e naturais — explica.

O restaurante recebeu cuidados nos mínimos detalhes, e 
o serviço é personalizado; por disso, Gianluca optou por um 
restaurante menor, com 40 lugares.

O chef ragusano recebe os clientes com um sorriso aberto 
e um forte sotaque siciliano. Ele explica o cardápio de quatro 
páginas que divide os pratos em entradas e bruschette, e em 
massas e pratos principais de carne ou peixe, preparados com 
ingredientes vindos de sua terra natal, como as alcaparras da 
ilha de Pantelleria e o orégano siciliano e orgânico.

Uma legenda na primeira página explica, através de smiles, 
como combinar os queijos para não alterar os sabores do prato. 
Um smile sorridente aconselha pouco parmesão, enquanto 
uma carinha triste o desaconselha. Não acostumados aos 
sabores da cozinha mediterrânea, os clientes acrescentavam 
queijo ralado a todos os itens, até na massa com camarão e 
rúcula, um prato muito delicado. 

— Aqui servimos o grana padano, que é muito bom, mas 
isto não significa que o cliente tenha que colocá-lo em todos 
os pratos. A comparação que costumo usar é com a feijoada 
brasileira... imagine colocar queijo ralado nela! Os brasileiros 
passariam mal!.

Entre os clientes habituais da Trattoria Mediterraneo está 
o ministro das Relações Exteriores Antonio Patriota, que é de 
origens italianas e que “vem sempre comer aqui com o filho” – 
conta Gianluca.

Os cinco tipos de massa — pappardelle, tagliatelle, spaghetti, rigatoni 
e gnocchi — são feitos à mão, assim como o pão, o limoncello e a 
típica sobremesa Tiramisú.

O chef explica que os 48 
tipos de molhos disponíveis 
podem ser combinados ou 
com as massas, ou com os 
peixes, ou com as carnes. 
As tagliatelle, por exemplo, 
combinam muito bem com 
o mizzaridari (em dialeto 
siciliano indica os moradores 
de Marina di Ragusa), 
um molho com camarão, 
mexilhão e feijão branco.

Além do proprietário, no restaurante trabalham cinco 
pessoas, entre os quais um chef brasileiro com longa experiência 
em restaurantes sicilianos e que fala o dialeto de Ragusa.

Gianluca, casado com a brasileira Mara, que está à espera 
da filha Sofia – enfatiza que o futuro papai afirma ter se adap-
tado sem problemas à vida de Brasília, mas que – mesmo assim 
– sente saudade do seu Mar Mediterrâneo e dos pais.   

O restaurante do siciliano Scribano serve 
combinações tipicamente mediterrâneas, 

como o espadarte com hortelã



Gnocchi per Pavarotti
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos

Ingredientes: 300 g de pão amanhecido    (se possível, usar 
sobras de focaccia); 250 ml de leite integral ou creme de 
leite; 350 g de farinha de trigo; 100 g de queijo parmigiano 
reggiano ralado; 100 g de manteiga sem sal derretida; 1 
gema; noz-moscada; uma pitada de sal.

Ingredientes para o molho: 1/2 kg de feijão branco 
fresco; 4 folhas de louro (para cozinhar o feijão); 15 grãos 
de pimenta-do-reino (para cozinhar o feijão); 1 1/2 cebola 
grande cortada muito fina; 250 g de linguiça calabresa fr-
esca, sem pele e picada; 100 g de manteiga sem sal; 8 fol-
has de sálvia; 3 latas de tomate pelatti (italiano); 200 ml de 
azeite de oliva extravirgem; 4 colheres (sopa) de salsinha 
picada; 150 g de queijo parmigiano reggiano ralado; sal e 
pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo do gnocchi: Deixe o pão de molho no 
leite e adicione uma pitada de sal. Depois de amolecido, 
passe-o por um moedor ou centrífuga. Junte ao pão e a 
farinha de trigo, o parmesão, a manteiga, a gema e noz-
moscada. Amasse bem, ajuste o sal e faça os inhoques, não 
muito grandes.

Modo de preparo do molho: Cozinhe o feijão com louro, 
sal e os grãos de pimenta. Escorra-os e reserve. Refogue a 
cebola e a lingu�iça na manteiga e no azeite de oliva, colo-
que a sálvia, o feijão, junte o tomate e deixe tomar gosto. 
Corrija o sal, se necessário. Cozinhe os inhoques e junte-os 
ao molho, salpique a salsa e coloque parmesão.
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Ravioli 
criativo

Os dois restaurantes do chef que já organizou um 
jantar para Pavarotti oferecem 80 pratos feitos 

com ingredientes italianos originais

Empório Ravioli: Rua Fidêncio Ramos, 18 
tel: (11) 3846-2908. horário de funcionamento: segunda a 

quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h; sexta e sábados das 12h 
à meia-noite; domingos das 12h às 23h.  

Ravioli Cucina Casalinga: Rua Joaquim Antunes, 197.  
tel: (11) 3082-3383. segundas das 12h às 15h e das 19h às 23h; de 

terça a quinta das 12h às 15h e das 19h à meia-noite; sextas e 
sábados das 12h à 1h; domingos das 12h às 23h.

São Paulo - Aberto em 1998, o restaurante Empório 
Ravioli apresenta um cardápio de pratos clássicos da 
culinária italiana, com forte influência das receitas 
provenientes da região da Toscana. Localizado na Vila 

Olímpia, durante a semana atrai executivos em busca de uma 
pausa do trabalho ou de um local agradável para um almoço 
de negócios. Aos sábados e domingos, o local fica repleto de 
famílias que procuram um típico almoço italiano. 

Chef e dono do restaurante, Roberto Ravioli atua há mais 
de 20 anos na área da gastronomia. Ainda criança, aprendeu 
com os avós italianos a saborear e preparar pratos típicos da 
culinária italiana. 

— Quando jovem, optei pela  arquitetura  como minha  pri-
meira profissão, mas quando meu irmão me pediu que o ajudasse 
no projeto de sua primeira pizzaria, acabei me deixando envol-
ver pelo atraente mundo das panelas, deixando a arquitetura em 
segundo plano. Inaugurei o Empório Ravioli em 1998 e,  desde 
então, minha dedicação é integral  à gastronomia — explica.

Além do Empório Ravioli, Roberto comanda o restaurante 
Ravioli Cucina Casalinga, inaugurado em 2006, cuja proposta 
é oferecer um ambiente mais sofisticado. Ainda este ano, irá 
abrir uma terceira casa, batizada de La Madonina, também na 
Vila Nova Conceição. 

No cardápio das duas casas figuram aproximadamente 80 
pratos, feitos com diversos ingredientes importados da Itália. É 
possível escolher entre o pão de linguiça calabresa, o pancotto 
(pão, azeite, alho, manjericão e tomates cozidos) e a porchetta 
romana (carne de porco recheada com presunto cru e ervas).

— Tudo o que aprendi  devo à  minha  avó e  à minha mãe, 
como  assados, massas, molhos e temperos que fazem parte da 
culinária toscana. Minha inspiração vem dessa região, mas gosto 
de reinventar os pratos clássicos com meus toques pessoais, utili-
zando ingredientes e temperos bem brasileiros — declara o chef.

Risotos, assados e massas são as maiores paixões de Roberto. 
As massas são produzidas no próprio restaurante e, para fazer 
jus a seu sobrenome, ele dá destaque ao ravioli que ganhou re-
cheios especiais: trufas e gema mole no raviolone d’oro; pato com 
creme de fígado ou bacalhau com azeitonas pretas e tomates.  

A pedido de um ami-
go que conheceu na Tos-
cana, Roberto certa vez 
realizou um jantar para o 
tenor Luciano Pavarotti. 
Da homenagem resultou 
o criativo prato gnocchi 
per Pavarotti, no qual 
uniu a massa da focac-
cia italiana ao sabor do 
feijão branco e do toma-
te. O prato fez sucesso e 
está no cardápio de seus 
restaurantes até hoje.   

O chef Roberto Ravioli com Pavarotti: uma receita 
de inhoque, criada especialmente para o tenor, é 

até hoje um sucesso no cardápio da casa
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Simples e  
sofisticado

Pizza e focaccia para matar as 
saudades das delícias da città eterna

Serviço: La Fornacella – CLN 312 bloco B loja 43, Brasília 
Tel: (61) 3033-2345. Horário de funcionamento: De terça a 

domingo, das 18h à 00:30h.

Brasília - Há um ano, o romano Luigi Tavazza escolheu 
Brasília para realizar um sonho: abrir um restaurante 
para celebrar a gastronomia italiana com particular 
atenção aos sabores da tradição romana. Nasceu as-

sim La Fornacella – Delizie Italiane. 
— Escolhi esse nome porque queria dar a ideia de um 

laboratório, de um fogo permanentemente aceso para elaborar 
e cozinhar os alimentos — explica o chef e dono do restaurante.

O trabalho permitiu a Luigi viajar pelo mundo, mas a 
paixão pela gastronomia o acompanhou sempre.  Ele conta 
que foi uma aproximação gradual do setor da gastronomia e do 
mundo dos negócios, através de cursos de profissionalização e 
de experiências organizativas e gerenciais.  

Depois de uma pesquisa de mercado e de várias viagens 
pelo Brasil, a cidade escolhida para transformar a paixão em 
trabalho foi Brasília.

— O mercado gastronômico está crescendo e o nível de 
qualidade está mudando. Isso e ótimo para os clientes que podem 
escolher uma oferta qualificada — relatou o pizzaiolo romano.

No cardápio, figuram como entradas e petiscos os tradicionais 
aperitivos : supplì, bruschette, crocchete, crostini e panzerottini. 
O supplì é uma especialidade típica romana que consiste em 
uma bolinha de arroz alongada frita preparada com molho 
de carne, parmesão e mussarela. O panzerottini, tradição de 
Nápoles, pode ser frito ou assado e é recheado com ricota fresca, 
parmesão, mussarela e presunto cozido ou na outra versão com 
mussarela, provolone, presunto cozido e molho de tomate. Leva 

esse nome por ter uma forma 
inchada, semelhante a uma 
panza (barriga em dialeto 
napolitano).

A verdadeira vocação do 
chef é a pizza, inspirada na 
tradição romana, com uma 
massa fina e crocante. Luigi 
elabora uma massa que é 
maturada em três dias, o que 
a torna crocante e, ao mesmo 
tempo, quebradiça, altamente 
digerível. 

— A ideia é fazer uma pizza que expresse a cultura italiana 
e mediterrânea, através de uma pesquisa contínua na massa, 
nos sabores e na combinação dos ingredientes — resume.

As pizzas mais pedidas são: a margherita vip (molho de tomate, 
mussarela de búfala, manjericão, tomatinhos e lascas de parmesão), 
a boscaiola que tem duas versões branca ou vermelha (cogumelos, 
linguiça, mussarela e parmesão) e a provoletta (molho de tomate, 
provolone, linguiça toscana, mussarela, cebola e orégano).

A especialidade da casa é a focaccia, preparada com a massa 
da pizza aberta numa espessura mais fina. Destaca-se a focaccia 
fornacella — recheada com presunto cru, mussarela de búfala, 
rúcula, pêras e parmesão.  

Além das pizzas, as massas caseiras estão ganhando um 
maior espaço dentro do cardápio: as típicas romanas matricia-
na e a carbonara, a linguine al pesto genovese e a ravióli verdi são 
só alguns exemplos.   

Focaccia La  Fornacella
Rendimento: 3 porções
Tempo de preparo: 10 minutos

Ingredientes: duas camadas de massa de pizza, azeite ex-
tra virgem de oliva, alecrim.
Ingredientes para o recheio: presunto de Parma, mussarela 
de búfala, rúcula, pêra, vinagre balsâmico, lascas de parmesão.

Modo de preparo: Abra as duas camadas de massa da 
pizza e sobreponha uma camada sobre a outra. Na camada 
superior, coloque azeite extra virgem de oliva, parmesão e 
alecrim. Cozinhe no forno. Quando ficar cozida, separe as 
duas camadas e coloque o recheio. Feche e volte a cozinhar 
no forno até que fique pronta. Buon appetito!

Os suplì são bolinhos romanos 
de arroz com recheio de carne, 

parmesão e mussarela. A massa 
da pizza de Luigi matura em três 
dias, o que a deixa mais digerível
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Rio de Janeiro – Nicola Gior-
gio e Dionísio Chaves se 
conheceram no renomado 
Fasano Al Mare há 10 anos, 

onde trabalhavam. Em 2011, já ha-
viam inaugurado o Duo, que virou em 
pouco tempo referência de restauran-
te italiano na cidade. Acharam que ha-
via uma carência de casas onde o foco 
principal fosse o vinho e, assim, inspi-
rados, é claro, nas enotecas italianas, 
inauguraram, em uma badalada rua do 
Leblon, a Bottega Del Vino. 

Com cerca de 300 rótulos, dos quais 
70% made in Italy, e cerca de 50 vinhos 
disponíveis em taça, o local vem con-
quistando um público composto em 
90% por brasileiros de todas as idades, 
“do neto ao avô”, como explica Dionísio.

— As idades variam dos 20 aos 
80 anos. Atraímos muitos jovens que 
estão se interessando pelo vinho. Há 
muitos experimentando o paladar. 
Nosso público vê a Bottega como uma 
experiência e segue nossas sugestões. 
Temos 50 vinhos em taças. O ideal é 
começar por um branco, espumante, 
depois passar para um encorpado e, 
por fim, tomar um vinho de sobreme-
sa — sugere Dionísio, do alto de seus 
17 anos de experiência com vinhos, 
eleito duas vezes (1999/2002) o me-
lhor sommelier da América do Sul e o 
segundo melhor das Américas (2004). 
Ele assina a carta de vinhos da casa e 
adora percorrer as regiões italianas à 

procura de novidades — tendo uma 
predileção pelo Piemonte.

Já o italiano Nicola Giorgio, há mais 
de 10 anos no Brasil, deixa sua marca re-
gistrada no cardápio, repleto de degus-
tações que podem ser à base de frutos 
do mar, burrata, polenta, espeto de cor-
deiro, crocchette, carpaccios e saladas, 
sem falar nas muito pedidas bruschette, 
como a goloso, que leva queijo brie, pre-
sunto cru, cogumelos porcini e rúcula, e 
a rustico, com taleggio, aspargos frescos 
e patê de azeitonas. O próprio Dionísio 
se confessa fã da goloso.

— Eu mesmo, há um ano, como to-
dos os dias. É sensacional — comenta, 
sugerindo uma taça do tinto Valpoli-
cella Ripasso, produzido com uva Bar-
bera, para acompanhá-la.

Pães feitos na casa são servidos 
com a degustação de queijos e frios, 
que chegam à mesa com taleggio, pe-
corino sardo, gorgonzola, presunto de 
Parma, salame toscano e mortadela 
com pistache.

Para quem quer um jantar à italia-
na, o menu de Nicola não decepciona, 
com pratos de massa fresca de produ-
ção própria. O cliente pode optar en-
tre o tortelli de burrata com molho de 
tomate cereja e manjericão; o risotto di 
mare ou di funghi; camarões dourados 
com bacon, molho e salada verde; e 
massa della nonna com presunto, as-
pargos, rúcula e burrata; além de osso-
buco, tagliata e  peixe do dia.

Inspirada nas enotecas italianas, a casa é uma das poucas do 
Rio que tem o vinho como protagonista, servido com degustações 
de frios, carpaccios, masssas ou bruschettas

Bruschetta partenopea
(para 20 unidades)

Ingredientes
1 pão ciabatta de 150g
80g de tomate-cereja
80g de queijo burrata
Folhas de manjericão
Sal, azeite e pimenta a gosto

Modo de Preparo
Corte o pão ciabatta ao meio e coloque no 
forno até que fique torrado.
Corte o queijo burrata em pequenos pedaços 
e o tomate-cereja em quatro.
Tempere os tomates com azeite e sal, e co-
loque-os sobre o pão tostado. Depois, colo-
que os pedaços de burrata cuidadosamente 
sobre os tomates. Por último, jogue as folhas 
de manjericão.
 
Sugestões de vinhos para harmonizar: os tintos 
Dolcetto d’Alba ou Montepulciano d’ Abruzzo, 
ou o branco Greco di tufo.

Bottega carioca

Serviço 
Bottega del Vino

Rua Dias Ferreira, 78, Leblon  
Tel: (21) 2512-6526 

De segunda a quinta, das 17h à 1h. 
Sextas e sábados, das 12h à 1h30. 
Domingos, das 12h à meia-noite.
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Quem pensa que o clima da capital carioca não 
combina com vinho, engana-se. Assim apostaram 
e ganharam os donos, pois “existe, sim, um públi-
co interessado, apesar de muitos estabelecimentos 
não colocarem vinho em seus cardápios, só cerve-
ja’, garante Dionísio, que acaba de inaugurar com 
Nicola e Fabrizio Giuliodori (do Alessandro e Fre-
derico) outra empreitada: o restaurante Uniko, em 
pleno centro financeiro e comercial do Rio, com 
cardápio repleto de pratos típicos do Belpaese.  
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Serviço: 
Ristorante Lo Stivale

Av. Luiz Boitex Piazza, 4838 - Ponta das Canas, Florianópolis (SC)
Tel.: (48) 3284-2079

E-mail: restaurante@lostivale.com.br
De quinta-feira a sábado, das 18h à meia-noite.  

Aos domingos, das 12h às 16h

A bota em 
Florianópolis

Florianópolis – Inaugurado em 1996, o restaurante Lo 
Stivale, localizado em Florianópolis (SC), é comandado 
pelo chef italiano Gian Paolo Bonfiglioli e sua esposa 
brasileira, Helena Senhor. Com mais de 40 anos de ex-

periência no ramo gastronômico, era proprietário de dois pre-
miados restaurantes italianos na Dinamarca antes de decidir 
abrir novos caminhos no sul do Brasil.

Natural de Bolonha, Bonfiglioli conheceu Helena em 1990 
quando ela morava na cidade. Ele estava de passagem para visitar a 
família e, em pouco tempo, decidiu vender o restaurante de Cope-
nhague e investir no Brasil junto com a esposa. A escolha por Floria-
nópolis ocorreu após uma tentativa mal sucedida em Porto Alegre. 

— O Paolo não se adaptou à capital gaúcha — conta Helena, 
natural de Sarandi (RS) e neta de imigrantes italianos de Treviso. 

A casa onde hoje funciona o restaurante, na praia de Ponta 
das Canas, no norte da ilha de Florianópolis, inicialmente era 
para ser a residência do casal. 

— Nós compramos a casa para morar e aos poucos fomos 
iniciando o restaurante, servindo pratos simples como massas 
com molho matricciana e carbonara — explica Helena. 

Hoje, o Lo Stivale, que utiliza apenas ingredientes genuina-
mente italianos, todos importados, com exceção das carnes e 
dos peixes, é considerado o melhor estabelecimento italiano do 
estado de Santa Catarina pelo Guia Quatro Rodas, o melhor da 
cidade pela revista Veja e um dos quatro melhores italianos do 
sul do Brasil segundo a revista Viagem. Outro reconhecimento 
importante recebido recentemente é o selo Ospitalità Italiana, 
promovido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Turísticas da 
Itália (Isnart), que certifica a alta qualidade e autenticidade 
dos produtos e serviços italianos oferecidos. 

Buonfliglioli e Helena supervisionam rigorosamente todos 
os serviços da casa, desde a produção dos pratos, servidos à 
moda italiana, com opções de entrada, primeiro e segundo 
pratos, risotos e sobremesas, passando pela carta de vinhos, 

que lista 130 ró-
tulos nacionais e 
estrangeiros, até o 
atendimento aos 
clientes, em um es-
paço tipicamente 
italiano: aconche-
gante, com jardim 
interno com fonte 
de água e mesas 
em um terraço 
com vista para o 
cinturão verde ao 

redor do restaurante. O casal também supervisiona a compra 
dos ingredientes, todos trazidos da Itália, desde massas até os 
azeites trufados e de oliva. Um prato que celebra a união entre 
a paixão italiana pela gastronomia e as belezas naturais do mar 
de Florianópolis é o Risotto al Profondo Mare.  

Casa comandada pelo chef Gian Paolo Bonfiglioli 
oferece pratos que aliam a gastronomia italiana 

aos frutos do mar catarinense

Risotto al Profondo Mare (para 4 pessoas)

Ingredientes: 
100g de lula em anéis; 200 g de camarão limpo; 100 g de 
berbigão; 100 g de vieira; 100 g de mariscos; 1 e ½ xícara 
de vinho branco seco; 2 colheres de sopa de cebola picada; 
2 colheres de sopa com manteiga; 3 colheres de sopa de 
azeite de oliva; 2 colheres de sopa de molho de tomate; 
380g de arroz Carnaroli; 1 e ½ litro de caldo de peixe;  
1 colher de sopa de salsinha picada; sal e pimenta a gosto.

Modo de fazer:
Refogue a lula em metade do azeite por alguns minutos. 
Junte o camarão, as vieiras e os mariscos e refogue mais 
um pouco. Adicione a metade do vinho, coloque o molho 
de tomate, abafe, cozinhe por alguns minutos e reserve. 
Doure a cebola em metade da manteiga, junte o arroz e 
refogue por alguns minutos. Adicione o restante do vinho 
branco e deixe evaporar o vinho em fogo alto. Junte aos 
poucos o caldo de peixe, quase em ponto de fervura, me-
xendo de vez em quando (à medida que o arroz for secan-
do, adicione mais caldo). Após 12 minutos, junte os frutos 
do mar. Cozinhe por mais cinco minutos e retire do fogo. 
Acrescente a salsinha picada, o restante da manteiga e do 
azeite, misture bem e sirva imediatamente. 
 
Observação do chef:
Ao risoto com frutos do mar não deve ser adicionado o 
queijo parmesão, pois o queijo mata o sabor dos mesmos. 
Buon appetito!



Ta
de

u 
B

ru
ne

lli

saporid’italia
JanaínaPereira

Serviço: 
Benedictine

Rua Dr. Mario Ferraz, 37 – Itaim – São Paulo | Tel.: (11) 3034-3125
De segunda a quinta das 12h às 15h30, das19h à meia-noite.  
Sexta de 12h às 15h30 e das 19h à 1h. Sábados das 12h à 1h. 

Domingo de 12h às 18h.  
www.restaurantebenedictine.com.br

Infalíveis 
clássicos

São Paulo – Uma varanda de pé direito alto, quadros do 
fotógrafo Luiz Tripolli nas paredes, decoração simples. 
Logo na entrada, é possível perceber o toque intimista 
do novo restaurante italiano da capital paulista, o Bene-

dictine. Localizado no badalado eixo Itaim-Jardim Paulistano, 
a casa é a mais nova empreitada do chef e agora também em-
presário Marcilio Araújo. Depois de 12 anos à frente do Grupo 
Le Vin, de especialidade francesa, Marcílio abriu seu próprio 
restaurante, em sociedade com a empresária Cecília Ribeiro.

— Nossa intenção é homenagear a Ordem Beneditina, fun-
dada na Idade Média por São Bento, em Núrsia, na Itália — 
conta Cecília. 

O interesse do mineiro Marcilio Araújo pelo país veio mais 
forte quando o chef abriu o Figurati, nos Jardins. 

— Viajei diversas vezes para o país para fazer pesquisas e 
me encantei pela gastronomia italiana. Fiquei maravilhado ao 
ver como as pessoas conseguem fazer pratos incríveis e ricos 
de produtos e ingredientes, mas ao mesmo tempo com uma 
simplicidade visível no preparo — revela.

Com o fim das atividades do Figurati no início deste ano, ele 
agora volta a se dedicar exclusivamente à gastronomia italiana. 
Com ambiente amplo, o Benedictine é dividido em diferentes 
espaços da entrada ao salão maior ao fundo. No cardápio figu-
ram receitas clássicas de diversas regiões da Itália, preparadas 
por Marcilio Araújo e por seu braço direito Arthur Lins. Ambos 
trabalham juntos há seis anos.

O chef aponta como destaque da casa as massas artesanais 
feitas com prensas importadas. 

— Temos o torchio, que permite fazer receitas como o pic-
ci, massa fresca com linguiça e cogumelos porcini. Outros equi-
pamentos auxiliam na preparação de raviólis e outras massas 
frescas produzidas diariamente no pastifício do restaurante. 

Um bar de ostras frescas vindas de Florianópolis está dis-
ponível todos os dias na entrada. Durante este mês de novem-
bro, a casa oferece pratos feitos com trufas brancas. Para isso, 
o chef passou os últimos dias de outubro na Itália, caçando a 
valiosa iguaria para fazer receitas especiais. 

Outro ponto forte do Benedictine é a salumeria. 
— Damos ênfase a em-

butidos e queijos de alta 
qualidade importados da 
Itália para compor o car-
dápio — informa Marcílio. 

Com 230 rótulos, a 
carta de vinhos, na qual 
predominam os italianos, 
foi elaborada por Carlos 
Gustavo Lima, sócio do 
restaurante e com mais 
de 10 anos de experiência 
na área. Lima conta como 
foi feita a seleção: 

Munida do torchio, a mais nova entre as casas 
italianas da capital paulista enfatiza os pratos 

mais clássicos da gastronomia do país

Gnudi di spinaci e ricotta alla Fiorentina
(Inhoque de espinafre e ricota à fiorentina)

Ingredientes: 200g de espinafre cozido; 200g de ricota 
fresca; 80g de farinha de trigo; 10 g de cebola finamente 
cortada; 8g de queijo parmesão ralado na hora; 1 gema de 
ovo; 100g de manteiga sem sal; ceboulette finamente cor-
tada a gosto; pinoli torrados a gosto; noz moscada a gosto; 
pimenta branca moída na hora a gosto; 36 folhas de sálvia 
fresca; sal refinado a gosto; flor de sal a gosto.

Modo de preparo: Em uma tigela de inox, junte o espi-
nafre, a ricota ralada, a cebola, a noz moscada, a pimenta 
branca moída na hora, o parmesão, o ceboulette e as ge-
mas. Confira o tempero com sal refinado, misture tudo e 
adicione a farinha de trigo. Faça pequenas bolas e cozinhe 
em água fervente salgada até que os inhoques venham à 
superfície.  Derreta a manteiga até obter uma coloração 
dourada e forme espumas, adicione as folhas de sálvia e 
retire do fogo. Sirva o inhoque com manteiga, sálvia, par-
mesão ralado na hora e os pinoli. Salpique a flor de sal.

Para a sobremesa, Marcílio Araújo aposta em sugestões clássicas. 
— Temos tiramisú montado na hora, panna cotta e raffica 

di vento, uma espécie de rabanada italiana molhada com bebi-
da à base de laranja e acompanhada por sorvete de baunilha.

Durante a semana, no horário do almoço, o restaurante 
oferece um menu executivo com entrada, prato principal e so-
bremesa, sempre focando nos grandes clássicos da gastrono-
mia italiana.  

O restaurante Benedictine é, decorado com 
imagens do fotógrafo Luiz Tripolli, conta com 

um bar de ostras frescas vindas de Florianópolis
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Serviço: 
Casa Cabral

Rua Deputado Lacerda Franco, 604 
Vila Madalena – São Paulo

Tel: (11) 4371-0313
De terça a sábado, de 10h às 19h

Domingo, segundas e feriados, de 10 às 
15h (apenas rotisseria e sanduíches aos 

feriados e domingos)

Com jeito caseiro

São Paulo – Em janeiro deste ano, 
chegou ao charmoso bairro da 
Vila Madalena a Casa Cabral – Ro-
tisseria & Pastifício, parceria do 

chef Du Cabral com a consultora Roberta 
Lowndes, que traz um novo conceito de 
venda de pratos e alimentos. Baseada nas 
tradicionais rotisserias, oferece receitas 
clássicas italianas para serem consumidas 
no local ou em casa. 

— Minha família é toda italiana, en-
tão para mim foi uma coisa natural traba-
lhar com a gastronomia de lá. A ideia de 
abrir a rotisseria veio da vontade de ofe-
recer uma boa comida por um preço jus-
to, para todo o tipo de público. E o que as 
pessoas comem aqui pode ser levado para 
suas casas — explica o chef Du Cabral, 
que começou a trabalhar em restaurantes 
aos 17 anos, na tradicional cantina San 
Marco, na Mooca.

O cardápio fixo de  rotisseria conta 
com antepastos, massas frescas artesa-
nais e carnes, onde a estrela é a porchetta. 
Há também pescados e guarnições, além 
de tortas salgadas e doces que podem ser 
vendidas inteiras, por peso e servindo de 
10 a 12 pessoas, e em pedaços individu-
ais. As quatro opções diárias à la carte, de 
segunda a sexta-feira, mudam de acordo 
com a sazonalidade dos ingredientes. Um 
diferencial são os sanduíches artesanais: 
— Eles são uma boa opção para um lan-
che da tarde, mas fazem tanto sucesso 
que muitas pessoas pedem no almoço 

Nova casa aberta na Vila Madalena oferece receitas clássicas em clima 
caseiro, cardápio fixo de rotisseria e massas de produção artesanal

Porchetta
Ingredientes
1 porchetta (aproximadamente 8-9 Kg)
2 colheres de sopa de zimbro
6 limões sicilianos (suco)
1 maço de tomilho
1 maço de sálvia
3 cabeças de alho (batidos sem azeite)
Sal e pimenta do reino 
Barbante para amarrar
 
Modo de preparo
Em uma assadeira, disponha o sal e a 
pimenta do reino, apenas um pouco 
para temperar um dos lados da por-
chetta. Coloque-a por cima, e dispu-
nha o sal, a pimenta do reino, o zim-
bro previamente amassado, o tomilho 
e a sálvia desfolhados, o alho apenas 
batido sem azeite e o suco dos limões. 
Deixe na geladeira por 12 horas. No 
dia seguinte, retire-a da geladeira 
e amarre-a, formando uma espécie 
de rocambole. Para assar, pré aque-
ça o forno a 200ºC por 10 minutos, 
coloque a porchetta e deixe assando 
por quatro horas, coberta com papel 
alumínio. Retire o papel alumínio e 
deixe formar a pururuca por mais 45 
minutos. Antes de servir, deixe a car-
ne descansar por alguns minutos.

— comenta Du Cabral, que prepara ain-
da  menus comemorativos para o Natal, 
Réveillon, Páscoa, Dia dos Namorados, 
Dia das Mães e até mesmo para as férias. 

A casa também oferece retirada dire-
ta de pedidos (take away) e um serviço 
de consultoria para ajudar no cálculo da 
quantidade correta que deve ser compra-
da, de acordo com o número de pessoas e 
de dias de consumo dos alimentos, o que 
evita o desperdício. 

— Todas as massas são feitas aqui, 
não compramos nada fora. Os ingredien-
tes são frescos, e nunca vendidos congela-
dos. Se o cliente quiser um prato específi-
co, que não está no cardápio, a gente pode 
fazer também —ressalta Cabral.

O clima caseiro da casa não está ape-
nas nos pratos. Os 20 lugares são decora-
dos com azulejos brancos, lousa pintada 
e prateleiras feitas de madeira de demo-
lição. A pequena área externa possui um 
ombrelone que dá charme às mesas do ter-
raço. Aos fins de semana, ali fica exposto 
o forno “televisão de cachorro”, de onde 
saem os assados. Para beber, há cervejas 
importadas e vinhos tintos, brancos e es-
pumantes selecionados. Todos os rótulos 
são climatizados e vendidos a preço de 
loja, tanto para consumo no local quanto 
para serem levados para casa.  
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Serviço: 
Prima Bruschetteria 

Rua Rainha Guilhermina, 95 loja C, 
Leblon – Rio de Janeiro 

Tel.: (21) 3592-0881  
De segunda a quarta, das 12h à  

meia-noite; quintas e sextas, de 12h à 1h; 
sábados, de 11h à 1h; e aos domingos,  

de 11h à meia-noite.

Além dos antepastos

Rio de Janeiro – O que une dois 
publicitários e um engenheiro? A 
paixão pela gastronomia e uma 
ideia, quando criaram o Prima 

Bruschetteria, inaugurada no Baixo Leblon, 
na zona sul carioca. Dois anos depois, foi 
aberta outra sede no Fashion Mall, um 
shopping a poucos quilômetros dali.

— Em 2009, fiz uma viagem gastro-
nômica pela Itália, quando estava na fila 
para entrar em uma pizzaria. Vi que todo 
o mundo pedia uma bruschetta de entra-
da e uma pizza inteira por pessoa — con-
ta o publicitário e sócio Erik Nako, que 
ficou impressionado com a variedade de 
bruschettas do cardápio, “quase tanto 
quanto as pizzas”. Foi assim que, junto 
com o engenheiro Cristiano Lanna e o 
publicitário Andre Korenblum decidiram 
homenagear a famosa, criativa e versátil 
entrada italiana. 

As lojas têm dois elementos em co-
mum: as cores (preto, vermelho e verde) 
e o material (madeira). Os detalhes cha-
mam atenção, como as luminárias feitas 
com fundo de garrafa e o uniforme dos 
funcionários com boina e suspensórios.

O carro-chefe é a bruschetta, mas o 
cardápio também tem massas, risotos, 
antepastos e até um bufê.

 — Quando começamos, havia 25 ti-
pos de bruschettas no cardápio, agora 
temos 17. Diminuímos para dar espaço a 
outros pratos — explica Erik, categórico 

Casa especializada em bruschettas comemora quatro 
anos e ainda surpreende com novas receitas

Bruschetta de Caponata
Ingredientes:
Caponata de berinjela  
300g berinjela  
80g/6 colheres de sopa  
de azeite extravirgem  
uma pitada de orégano seco  
duas colheres de sopa alho 
descascado e picado  
meia cebola picada  
meia colher de sopa de salsinha picada  
quatro colheres de sopa de alcaparras  
120 g de azeitonas verdes 
duas colheres e meia de sopa de 
vinagre branco 
uma lata de 400g de tomates pelados 
sal e pimenta do reino a gosto

Bruschetta 
4 fatias de pão italiano  
meio dente de alho  
8 colheres (sopa) de  
caponata de berinjela  
4 pitadas de salsa picada  
azeite extravirgem

Modo de Preparo
Caponata: Corte a berinjela em cubos 
de 1,5 a 2 cm. Pique a salsinha com os 
talos, o alho e a cebola. Esprema os to-
mates pelados para que se desfaçam 
um pouco (ou passe uma faca com cui-
dado dentro da lata). Em uma panela, 
doure os cubos de berinjela no azeite. 
Adicione orégano, cebolas e alho, re-
fogando bem para que murchem, mas 
sem deixar o dourar alho. Acrescente 
alcaparras e azeitonas. Faça a deglaça-
gem com o vinagre e, quando este eva-
porar, acrescente o tomate pelado. Dei-
xe reduzir e engrossar. Tempere com 
sal e pimenta. Reserve na geladeira. 
Bruschetta: Grelhe as fatias de pão 
italiano em uma chapa dos dois la-
dos, até ficarem crocantes, durante 
cerca de 2 minutos para cada lado. 
Esfregue um lado com o dente de 
alho, com o pão ainda quente. Asse-
-as por 5 minutos em um forno bem 
alto. Cubra o pão com a caponata, re-
gue com azeite, polvilhe um pouco de 
salsinha picada e sirva.

com os clientes, que “podem pedir para 
tirar algum ingrediente da receita origi-
nal, mas não trocá-los, pois, às vezes, a 
combinação não fica boa e não garante a 
qualidade”. 

O pão italiano é exclusivo, feito com fer-
mento especial desenvolvido pelos chefs.

— Com as pontas do pão que não uso 
para as bruschettas, faço uma série de 
receitas, como torradinhas para o bufê, 
inhoque de pão, pudim e bolinho de pão 
tipo arancini — diz. 

As bruschettas variam das mais tradi-
cionais, como pomodoro (tomate italiano 
e manjericão), pomodoro e funghi (tomate 
italiano e cogumelos) e caponata de berin-
jela, às mais sofisticadas, como queijo de 
cabra com presunto de Parma e rúcula, 
salmão defumado, mascarpone e redução 
de balsâmico. 

A carta de vinhos privilegia os rótulos 
italianos. O diferencial é o vino della casa, 
servido aberto em pichets — jarrinhas ita-
lianas de 250 ou 500 ml. Para refrescar, 
a sugestão é o spritz servido em taças ou 
em jarra. 

Erik não tem ascendência italiana, mas 
se considera um “italiano convertido”:

 — Os judeus dizem que uma pessoa 
convertida vale um judeu e meio, pois é 
uma pessoa que não foi obrigada a ser, 
mas alguém que escolheu ser. Então um 
italiano convertido vale um italiano e 
meio — ironiza.  
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Stracotto di Stinco  
(stinco de boi assado ao vinho tinto  
servido com polenta a quatro queijos)

Ingredientes: 
2 quilos de stinco bovino com osso (ossobuco inteiro)
sal, azeite, limão e pimenta do reino a gosto
2 litros de vinho tinto

Modo de fazer:
Temperar os dois quilos de stinco bovino com osso (osso-
buco inteiro) com sal, azeite, limão e pimenta do reino a 
gosto. Em seguida, levar ao fogo em uma frigideira para 
apenas selar. Depois colocar a carne em uma forma com 
vinho tinto até ela ser coberta por inteiro. Leve ao forno 
para assar por 12 horas em baixa temperatura (80º graus). 
E sirva quente com polenta a quatro queijos. Para preparar 
a polenta, ao meio litro de água com sal fervendo, acres-
centar 200 gramas de polenta bramata e deixar cozinhar 
por uma hora em fogo baixo. Depois de cozinhar, acrescen-
tar os quatro queijos a gosto.
Para o molho da carne, reduzir o vinho tinto do próprio as-
sado em fogo alto até chegar ao ponto desejado (cremoso).

Serviço: 
Positano Ristorante 

Al. Tietê, 665 – Jardins – São Paulo - SP
Tel.: (11) 3064-1109

De 2ª a 6ª, almoço de 12h às 15h, e jantar de 19h à meia-noite. Aos 
sábados, de 12h à 1h e aos domingos e feriados, de 12h às 23h.

Receita 
infalível

Ex-maître, ex-sommelier e ex-chef do Piselli estão 
à frente do Positano, casa recém-inaugurada 

na capital paulista batizada em homenagem ao 
balneário da Costa Amalfitana

São Paulo – Sob o comando de dois ex-funcionários 
do restaurante Piselli — o maître Fernando Matos e 
o sommelier Sergio Santos — e dos sócios investido-
res Beto Giorge e Sylvio Simões, o Positano é o novo 

restaurante italiano de São Paulo, inaugurado no final do ano 
passado. Localizado no bairro dos Jardins, possui três ambien-
tes, varanda, salão e bar, que apresentam um espaço moderno 
projetado pela arquiteta Cristiane Moura. 

— Eu e o Fernando Matos trabalhamos quase oito anos no 
Piselli, e chegamos ao um ponto que precisávamos crescer, pro-
gredir. Vimos que lá não tínhamos mais espaço para que isso 
acontecesse, então decidimos abrir nosso próprio restaurante 
— conta o sócio Sergio Santos. 

Segundo Santos, a ideia surgiu há cerca de dois anos.  
— Foi como muitas das ideias que surgem em uma mesa de 
bar. A única diferença é que estávamos bebendo um bom vinho 
— brinca.

O nome da casa é uma homenagem ao balneário italiano, 
situado na Costa Amalfitana, na província de Salerno, na re-
gião da Campânia.  

— Abrir o Positano em 2013 era quase impossível, mas tí-
nhamos  essa  missão para chegarmos a 2014 em nossa  pró-
pria  casa.  E este  é  um ano muito promissor, ano festivo, de 
Copa do Mundo — comenta Sérgio Santos. 

O cardápio apresenta receitas clássicas criadas pelo chef 
Boris Melon, natural de Turim, no Piemonte. Ele pilotou as 
caçarolas do Piselli por dois anos, e agora retorna com exclu-
sividade ao Brasil para chefiar a cozinha do Positano. Entre as 
entradas, primeiro e segundo pratos, merecem atenção a sa-
lada de frutos do mar ao molho de limão siciliano e rúcula, o 
gnocchi ripieno (recheado com queijo fontina ao molho de patê 
de trufas), os raviólis recheados de bacalhau fresco ao molho 
de anchova e o stinco bovino assado ao vinho tinto, servido com 
polenta a quatro queijos.

Há também risotos como o trevigiano (arroz carnaroli com 
gorgonzola e radicchio) e o erbe e gamberi (arroz carnaroli com 
ervas finas com carpaccio de camarão ao molho de mariscos). 
Entre as sobremesas típicas, se destaca o pudim de cacau e 
amareto, recheado de panacota com molho de pêssego.

Durante a semana é servido um menu executivo, das 12h 
às 15h, composto de entrada, prato principal e sobremesa, 
pelo valor de R$ 39 por pessoa. A casa também apresenta 
uma elaborada carta de drinques e uma adega com cerca de 
120 rótulos. 

— São Paulo é o primeiro destino de turistas este ano, para 
a Copa do Mundo. Teremos 15 das 32 seleções  hospedadas no 
estado e milhões de turistas passarão pela cidade. Por isso, era 
tão importante abrir a casa em 2013, para estarmos prepara-
dos e aproveitarmos tudo isso — finaliza.
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Batata trufada com ovo  
caipira e crispies de Parma  

Ingredientes: 
Três batatas do tipo asterix inteiras 
5 dentes de alho 
tomilho e alecrim a gosto  
1 colher de sobremesa de azeite de trufa 
50 gramas de presunto de Parma 
1 ovo caipira 
sal grosso a gosto

Modo de fazer:
Colocar as batatas em um tabuleiro, inteiras e com casca. 
Junte o tomilho e alecrim, o sal grosso e três dentes de 
alho inteiros, apenas amassados com a mão. Asse as ba-
tatas em forno médio até que estejam macias. Retire do 
forno e reserve. Coloque o presunto de Parma em outro ta-
buleiro, com as fatias bem esticadas e asse a 180 graus por 
cerca de oito minutos, para ficar crocante. Retire do forno 
e reserve. Frite os dois dentes de alho restantes, picados, 
até ficarem bem dourados. Reserve. Amasse as batatas 
apenas com as mãos e corte em pedaços irregulares. Fri-
te em óleo bem quente até ficarem douradas. Escorra em 
papel toalha para tirar o excesso de óleo. Tempere com sal, 
alho frito e azeite de trufa, e reserve. Em uma frigideira, 
frite o ovo caipira de modo que a gema permaneça inteira 
e mole, e não deixe passar do ponto. Disponha as batatas 
no prato de servir, coloque o ovo por cima, com cuidado 
para a gema não estourar. Depois decore com os crispies 
de parma crocantes e, se quiser, com mais um fio de azeite 
de trufa por cima da gema.

Serviço: 
Stuzzi Bar 

Rua Dias Ferreira, 48 – Leblon – Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2274-4017

De terça a quarta, das 19h à 1h; de quinta a sábado,  
das 19h às 3h; domingo, a partir das 13h.

Um lugar para 
stuzzicare

Depois de fazer estágio em Lecco, chef de cozinha 
Paula Prandini traz para elegante bairro do Rio 

pequenas porções de suas raízes italianas

Rio de Janeiro – Foi em plena Rua Dias Ferreira, o 
ponto central dos restaurantes do Leblon, um dos 
bairros mais chiques do Rio, que a chef de cozinha 
paulistana Paula Prandini resolveu cultivar as suas 

raízes italianas, que deram fruto: o Stuzzi Bar, um lugar para 
degustar a ótima gastronomia, tomar um aperitivo e escutar 
boa música, é um sucesso desde 2011, quando foi inaugurado. 
À frente do empreendimento, também está a premiada restau-
rateur Luciana Almeida. 

A oriunda Paula contou à Comunità detalhes de sua apren-
dizagem na Itália, onde estudou no conceituado ICIF:

— Foi uma experiência maravilhosa. Três meses de curso 
intensivo, de 8h às 18h, seis dias por semana e depois mais três 
meses de estágio no Il Griso, restaurante de Lecco, pequena 
cidade da região da Lombardia. A decisão de entrar na socieda-
de do Stuzzi foi uma junção de motivos. As minhas raízes são 
italianas, e eu aprendi a cozinhar primeiro a comida italiana.

Os stuzzichini (petiscos) italianos são os mais famosos da 
casa. Ótimos para estimular o paladar, acompanhar drinques 
especiais e degustar com vinhos selecionados. Paula aposta nas 
tradicionais receitas italianas com novos sabores e texturas, 
como a bruschetta de pato confit com marmelada de cebola roxa. 
Para harmonizar, a adega conta com mais de 40 rótulos de vinho. 
O barman Vitor Barros, ex-Sofitel, prepara saborosos drinques 
como o yamí, uma redução de jabuticaba gastrix com vinagre e 
mel, vodka absolut, graviola e limão e flor comestível; o perfetto 
lemone –  Bourbon, limoncello, siciliano, néctar de maracujá e pimen-
ta; e o Stuzzi spritz, servido em charmosas jarras de um litro.

Entre as massas artesanais, há o ravioli de mussarela de búfa-
la com tomate cereja e manjericão. Outra sugestão é risoto de co-
gumelos mistos trufados e a panelinha de frutos do mar grelhados 
ao perfume de limão siciliano. Também são boas pedidas o trio 
arancini com chutney de tomate — bolinho de risoto típico da 
Sicília, preparados com recheios com ragu de carne, camarão 
com mascarpone, mussarela de búfala e presunto.

Para o happy hour, a dica é o antepasto servido em uma 
tábua de pães, peperonata, abobrinha e berinjela em conserva, 
tomate confitado, crostini de patê toscano, spiedini de queijo de 
cabra, lascas de Grana Padano e azeitonas crocantes recheadas. 

Doces? Não faltam 
no menu. Experi-
mente o pirulito lecca 
lecca de palha italiana 
com pistache, gela-
to de baunilha e cal-
da de chocolate; tira-
missù de frutas ver-
melhas ou mousse de 
nutella com crocante 
de avelã.   
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