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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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Pasta per lei,
pasta per tutti
Brincando, o restaurante Giuseppe conquista uma
clientela diferenciada no centro comercial do Rio

R

io de Janeiro - Quem anda pela Rua Sete de Setembro, no Centro do Rio de Janeiro, não imagina a grandiosidade do Giuseppe. Com ambiente que lembra as
cantinas italianas, o restaurante foi um dos pioneiros
a reunir comida de alto nível e serviço rápido, num bairro onde
o relógio dita as regras. Com 17 anos no mercado, o estabelecimento acaba de passar por uma reforma, assinada por Fernanda Pessoa de Queiroz, que valorizou e definiu ainda mais os
seus vários ambientes. Paredes de treliças e sofás encostados
nas laterais, pérgula iluminada, jardim de inverno com plantas
e espelhos. Claraboias e paredes de tijolinhos. No salão principal, uma fonte com a imagem do deus Baco.
— O segredo é saber brincar com os diversos aspectos dos
ambientes. Assim como gostamos de misturar um móvel antigo
de família com uma poltrona super moderna. Esse equilíbrio
é um exercício que o arquiteto deve sempre ter em mente,
respeitando e preservando o
passado, mas sem perder o olhar
no futuro — explica Fernanda.
A marca faz parte da holding
Best Fork e foi criada pelo advogado
e administrador de empresas,
Marcelo Torres, que, acostumado
a almoçar no centro da cidade,
resolveu abrir ele próprio um
negócio. Hoje, Torres conta com
sete empreendimentos, dentre
eles, Giuseppe Grill e Laguiole,
este último localizado dentro do
Museu de Arte Moderna, no bairro
do Flamengo.
Bisneto de italiana, o restaurateur
O restaurante Giuseppe
não esconde seu fascínio pela terra
após a reforma
de Leonardo Da Vinci.
— Essa paixão surgiu a partir de um amigo, chamado Gastone,
que era italiano. Eu cheguei em Roma e, ali, nasceu a minha paixão
pela Itália. Nem sei quantas vezes já viajei. Sempre trago muitas
ideias de lá. Ir pra Itália é sempre muito bom — conta.
O apreço pela alta gastronomia vem desde cedo. Durante a
infância, acompanhava a baiana Zozô na cozinha.
— Eu sou ligado à gastronomia desde que eu tinha uns
seis anos de idade. Sempre gostei de comer bem e comecei a
observar a minha avó cozinhar. Ele me ensinou muita coisa —
revela Marcelo.
Ensinamentos bem apreendidos. No menu, o dono
autodidata usa e abusa da criatividade, elaborando pratos
exclusivos. E cada um recebe uma homenagem, como foi o caso
do “Spaghetti per Mariana”, em referência à sua filha.
A receita mistura rúcula, camarões e pimenta dedo de moça
e é uma das mais pedidas pelos clientes. Para acompanhar, a
casa oferece uma carta com cerca de 200 rótulos nacionais e
importados, vindos das melhores vinícolas.

Spaghetti Per Mariana

Rendimento: 1 porção.
Tempo de preparo: 15 minutos.
Descrição: Espaguete com molho de camarões, rúcula e pimenta dedo de moça.

Ingredientes: 180g de spaghetti cozido; 180g de camarões descascados; 20g de rúcula; 50g de tomate sem
pele e sem semente cortado em tiras; 50ml de creme de
leite fresco; Pimenta dedo de moça picadinha a gosto; 8g
de alho; 5ml de azeite; Sal a gosto.
Modo de preparo: Refogue o alho no azeite. Em seguida,
acrescente os camarões e deixe dourar. Depois, junte o
creme de leite fresco, o tomate, a rúcula, a pimenta picadinha e o sal e misture. Quando o molho estiver no ponto, acrescente a massa e sirva!
— A culinária daqui recebe a influência de pratos brasileiros.
Não temos um menu baseado numa região específica da Itália.
Cada região tem um tipo de comida: risotto no norte, massa no
sul, pizza em Nápoles. O grande charme da Itália é essa mistura.
Giuseppe conta ainda com o happy hour a partir das 16h e o
clube do Wisky, onde os 500 clientes cadastrados podem deixar as
garrafas com os nomes para serem consumidas no dia seguinte.
O porquê do nome? O dono explica.
— Meu nome é Marcelo José e sou devoto de San Giuseppe.
Simplicidade que contrasta com o seu público diferenciado,
que paga sem contestar.
Giuseppe: Rua Sete de Setembro, 65, Centro (102 lugares).
Tel.: (21) 3575-7474. Horário de funcionamento: segunda a sexta,
das 12h às 16h; happy hour até às 22h.
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O italiano
moderno
Restaurante aposta na bistronomia e no
aprimoramento da cozinha italiana, com
pratos criativos a preços competitivos

S

ão Paulo – Localizado no bairro de Santa Cecília, região central da capital paulista, o Così oferece pratos
da cozinha italiana moderna. À frente do espaço está
o chef Renato Carioni, que teve passagens pelos premiados Ritz (Londres), Enoteca Pinchiorri (Florença), Château
Chèvre d’Or (Cannes) e Cantaloup (São Paulo).
Ele se mostra decepcionado com a gastronomia italiana
praticada em São Paulo.
— Está completamente deturpada e mal-adaptada. Ainda
vivemos a gastronomia italiana antiquada, ainda se faz o que
os imigrantes trouxeram. Não se preocuparam em modernizar,
nem em aprimorar a qualidade das matérias-primas para deixar a gastronomia mais atual. Aqueles que conhecem os bons
restaurantes na Itália sabem o que estou dizendo — frisa.
A ideia de abrir o local surgiu em meados de 2008, quando
ele e o sócio Leonardo Recalde procuravam um lugar para montar um restaurante.
— Quando encontramos o imóvel, onde hoje em dia é o
Così, nos encantamos e sabíamos que mesmo sendo um lugar
fora do “circuito gastronômico” de São Paulo, tinha muito a ver
com a proposta que queríamos fazer, que é a da bistronomia —
conta à Comunità.
A bistronomia defende uma cozinha de excelência e autoria
a preços competitivos — e esta é a aposta do Così desde a sua
abertura. O chef procura inovar com pratos inéditos acompanhados de um toque despojado.
— As inspirações para o cardápio são um mix das minhas
experiências, da minha carreira, muita técnica francesa e muito do frescor italiano com soluções brasileiras, pois temos que
nos adaptar à matéria-prima local — revela o chef.
Outro diferencial da casa é a Mesa do Chef. O espaço foi
criado exclusivamente para aqueles que optarem pelo menu
degustação, no jantar, composto por seis pratos.
— A Mesa do Chef é o lugar onde me divirto! Lá posso
criar, variar e surpreender os clientes! Sirvo um menu de seis
etapas, onde as únicas coisas que pergunto aos comensais é
se não gostam de alguma coisa em particular ou se têm algum
tipo de alergia. O menu é composto por pratos que não fazem
parte de nosso cardápio e variam de acordo com os produtos
da estação, com minhas ideias e o tipo de cliente que sirvo —
explica Carioni, acrescentando que a mesa é uma extensão da
cozinha do Così por ser mais alta, com seis banquetas, de onde
pode-se ver o preparo dos pratos, permitindo ao chef explicar
aos clientes o que está fazendo.
Ele ainda conta as novidades: além do novo cardápio lançado no final de 2013, a casa reserva outras surpresas pela frente.
— Nosso menu da noite será composto por um antepasto,
um primo piatto, um secondo piatto e uma sobremesa, e terá um
preço fixo. Esse menu mudará semanalmente — anuncia.
O Così também apresenta uma adega com cerca de 350 rótulos, entre tintos, brancos e rosés.

Cannelloni de pato com
molho de beterraba agridoce
Ingredientes:
200g de massa (lasanha) pré-cozida
Para o recheio:
4 coxas de pato confitadas e desfiadas; 80g de manteiga;
1 cebola cortada finamente; 2 dentes de alho picados; Sal,
pimenta do reino e cheiro-verde a gosto.
Para o molho:
2 beterrabas cozidas; 100g de manteiga; 1 cebola picada;
200 ml de vinagre branco; 200 ml de água; 200 g de açúcar;
350 ml de creme de leite fresco; sal e pimenta a gosto.
Modo de preparo
Para o recheio, refogue a cebola e o alho na manteiga,
acrescente as coxas e o cheiro-verde, deixe esfriar um pouco, forme os cannelloni e reserve.
Para o molho, refogue a cebola e as beterrabas na manteiga, acrescente o vinagre, a água e o açúcar, e deixe cozinhar
por mais ou menos 20 minutos. Depois, adicione o creme
de leite, o sal e a pimenta. Bata no liquidificador até que
fique bem lisinho e homogêneo. Sirva em seguida.

Serviço:
Così
Rua Barão de Tatuí, 302 – Santa Cecília – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3826-5088
De segunda a quinta, de 12h às 15h, e das 19h às 23h.
Sextas de 12h às 15h e das 19h à meia-noite. Sábados de 12h às 16h
e das 19h à meia-noite. Domingos, de 12h às 17h.
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contemporâneo
Com estilo mediterrâneo da decoração aos pratos,
Sallvattore aposta na gastronomia italiana
contemporânea em ambiente cercado de natureza

S

ão Paulo – Uma casa cercada pela natureza, com maritacas e clima tranquilo. Em meio ao agitado bairro do
Itaim Bibi, é possível encontrar este ambiente bucólico
na casa do restaurateur Jan Milan. Responsável por vários restaurantes de sucesso, como a pizzaria Monte Verde, Milan é um apaixonado pela gastronomia italiana, mas somente
em 2005 decidiu investir em uma casa que remetesse à Itália
mediterrânea. Foi assim que nasceu o Sallvattore, cujo nome
foi inspirado na rua em que está localizado, a Salvador Cardoso.
O gerente Claudio Nogueira conta de onde veio a inspiração para a decoração da casa, que harmoniza com a natureza
privilegiada do bairro.
— O restaurante foi decorado pelo arquiteto Sig Bergamin
em tons de azul e branco, que também lembram o Mediterrâneo — explica.
O salão com pé direito alto é bem iluminado e possui uma
combinação de móveis e peças rústicas e modernas, com muitas flores ao redor. As mesas localizadas no terraço são disputadas pelos clientes tanto no almoço quanto no jantar, pois é
delas que se pode apreciar a arborizada rua, tendo o canto dos
pássaros como trilha sonora.
A casa reúne o que há de melhor na culinária italiana contemporânea. Segundo Nogueira, a ideia é estar atento à nova
Itália, que moderniza pratos tradicionais.
— A tendência gastronômica em todo o mundo hoje é
adaptar pratos tradicionais, então estamos sempre prestando
atenção neste novo tipo de gastronomia.
Claudio Nogueira também ressalta que o cardápio da casa
é condensado, permitindo aos clientes escolherem opções selecionadas.
— Não temos um cardápio extenso, mas ele é variado dentro do que oferecemos. Assim os clientes não têm dúvidas na
hora de escolher.
O menu destaca as massas e os risotos, onde o tagliatelle
com molho de gorgonzola e pistache e o risoto de camarão e alho
poró são os mais pedidos. Na cozinha comandada pelo chef
Bira de Oliveira, também há espaço para as carnes, como o confit de pato com risoto de laranja e alecrim e a paleta de cordeiro,
que têm a preferência dos clientes. Já o linguado grelhado ao
molho de uvas e amêndoas com risoto ao Prosecco é o mais pedido
pelas mulheres, por se tratar de um prato leve e saboroso, para
comer “sem culpa”.
Para adocicar o paladar, há sobremesas como a pera bêbada
(mergulhada em vinho tinto) com sorvete de canela e uma versão moderna do clássico Romeu e Julieta — espuma de queijo
branco com goiabada cascão quente.
De acordo com Nogueira, o grande diferencial da casa é tratar seus clientes de forma exclusiva, o que faz com que a casa
tenha um público bastante fiel.
— Somos um restaurante único em São Paulo, onde os
clientes também se sentem únicos — finaliza.

Tagliatelle com molho
de gorgonzola e pistache
Ingredientes:
200g de tagliatelle
120g de gorgonzola
250ml de creme de leite fresco
50g de manteiga
60g de pistache picado
Sal e pimenta a gosto
Modo de preparo:
Cozinhe a massa e reserve. Misture o creme de leite e o
queijo gorgonzola numa panela e leve ao fogo brando, mexendo sempre até que vire um creme espesso. Acrescente
a manteiga e, se necessário, o sal. Misture com a massa e
sirva salpicado de pistaches por cima. Rende duas porções.

Serviço:
Sallvattore
Rua Salvador Cardoso, 131 - Itaim Bibi – São Paulo (SP)
Tel.: (11) 3078-8686
De segunda a sexta, de 12h às 15h e de 18h às 24h.
Sábados de 12h às 15h e de 18h à 1h.
Domingos e feriados de 12h à meia-noite.
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Caserecci al
Ragù d’Agnello
(massa caserecci al
molho ragu de cordeiro)
Massa
1 kg de farinha de semolina
6 ovos inteiros
50 ml de água filtrada
Sal a gosto

Um pedaço da
Itália em Niterói
Premiado restaurante constitui ótima opção para os apreciadores
de massas, pizzas e antepastos na cidade vizinha ao Rio

N

Fotos: Rodrigo Silva

iterói – A ideia de abrir o Da Carmine em 2001 surgiu de forma natural, já que os irmãos calabreses
Carmine e Bruno Marasco pertencem a uma família
há muito tempo ligada à gastronomia.
— Meu interesse pela culinária vem desde que me entendo
por gente e foi algo natural na minha vida. Começou em
casa. Meu pai teve uma trattoria, depois uma pizzaria —
conta o chef Bruno, relembrando o início da carreira.
A casa, situada no bairro de Icaraí, possui um amplo salão com capacidade para 90 pessoas, decorado com fotos de
cidades italianas e pratos decorativos da Associação Boa Lembrança, da qual faz parte. O variado menu é recheado de pratos
da cozinha mediterrânea, das saladas aos antepastos, como a
linguiça calabresa e os pães preparados na casa, assim como
focaccias, carpaccios, bruschetas e os assortiti di affettati.

Molho
½ kg de polpa de cordeiro
100 g de cebola picada
100 g de cenoura picada
50 g de aipo picado
2 dentes de alho
1 litro de molho de tomate
50 ml de vinho tinto
Sal e pimenta a gosto
Folhas de louro
Modo de preparo
Refogue os vegetais, acrescente a carne, cozinhe por alguns minutos, adicione o vinho tinto e deixe evaporar.
Acrescente o molho de tomates e deixe cozinhar em fogo baixo por uma
hora. Cozinhe a massa, escorra, tempere com molho e polvilhe com uma
pitada generosa de queijo pecorino.

— A cozinha mediterrânea é a mais perfeita e completa do
mundo, pois possui massa, carnes e verduras. Aqui temos de
tudo. Ninguém vem aqui e fica sem comer — ressalta Carmine.
Outro destaque da casa fica por conta das massas e das pizzas. O restaurante já recebeu os prêmios de Melhor Italiano de
Niterói e Melhor Massa e Pizzaria do jornal O Globo. As pizzas
vão das clássicas, como diavola, napoletana, ortolana e prosciutto e funghi, às especiais, como a da Carmine, que leva mussarela, cogumelos prataioles frescos e azeite de trufas brancas.
O menu da casa fica a cargo de Bruno, responsável pela grande variedade de pratos. Ele estudou no Instituto Alberghiero di
Guardia Piemontese, em Turim, além de ter passado por famosos restaurantes torinesi como o Cavallo di Bronzo, Tre Galline
e Del Cambio. Além disso, trabalhou por sete anos na Princess
Cruise, uma das maiores companhias de cruzeiro do mundo.
Uma das especialidades da casa, recomendada pelo chef, é o risoto de rabada. A receita que tem seu toque especial e lhe rendeu
grande reconhecimento, tendo sido premiada em Turim. Para
quem aprecia um bom vinho, a casa possui adega climatizada,
onde o cliente tem a opção de escolher entre 220 rótulos nacionais e importados. Se o cliente desejar, pode levar para casa
produtos exclusivos desenvolvidos pelos Marasco, entre massas,
antepastos, tortas salgadas e doces, pães e o típico gelato italiano, na loja Emporio Del Gusto, ao lado do restaurante.
Serviço:
Da Carmine
Rua Mariz e Barros, 305 - Icaraí – Niterói (RJ)
Tel.: (21) 3617-6109 / 3602-4988 / 3602-4943
Almoço de terça a domingo, de 12h às 16h.
Jantar de segunda a domingo, de 18h às 23:30h.
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Pizza Franco Ravioli

Tadeu Brunelli

Ingredientes
Da massa
1 massa comprada pronta ou caseira
Do molho tártaro
100g de maionese tradicional
Meia cebola extremamente ralada
Meio pepino picado
1/3 de cenoura média picada
Da cobertura
200 gramas de queijo stracchino
8 fatias de tomate caqui
8 folhas de rúcula
24 fatias de rosbife caseiro
8 colheres de chá de molho tártaro

Para comemorar
um mês de pizza
Pizzaria pioneira da capital paulista faz festival
em homenagem à redonda até o início de agosto

S

ão Paulo – O Dia da Pizza é comemorado desde 1985 na capital
paulista. A data foi instituída pela
Secretaria de Turismo da cidade,
por ocasião de um concurso estadual que
elegeu as melhores receitas de mussarela e marguerita. Graças ao sucesso do
evento, sua data de encerramento, 10 de
julho, foi escolhida como a data oficial de
comemoração da redonda. A Pizza Bros,
uma das pizzarias mais famosas da capital paulista, aposta na comemoração
deste dia. Para isso, a casa do chef Franco
Ravioli convidou quatro pizzaiolos renomados para criarem coberturas especiais servidas até 3 de agosto no Festival
Gourmet de Pizza com Coberturas Frias.
— Nossos clientes podem esperar
por um Festival diferente, com sabores
e texturas diversificadas, saindo do tradicional, mas com bom gosto, pois os
chefes trabalharam para criar combinações gostosas e surpreendentes — avisa Franco Ravioli, acrescentando que o
evento acontece há alguns anos, sempre
neste formato de convidar chefs de restaurantes paulistanos para criarem pizzas diferentes.
Inaugurada em 1986 com um pequeno delivery na Rua Oscar Freire, nos Jardins, a Pizza Bros foi conquistando clien-

tes e se tornou pioneira em pizzas em
formato individual e aperitivo. Nestes
28 anos, a casa passou por vários endereços. Em 2002, inaugurou a unidade em
Higienópolis e em 2008 chegou a Moema, bairros onde se encontra até hoje.
Durante o Festival da Pizza, serão oferecidas cinco receitas no jantar das unidades de Higienópolis e Moema. Além de
Franco Ravioli, que criou uma pizza com
queijo stracchino, rosbife caseiro, tomate,
rúcula e um leve toque de molho tártaro,
foram convidados os chefs Marco Renzetti, da Osteria del Pettirosso; Adriano
Kanashiro, do Restaurante Momotaro;
Sandra Valéria, do Bistrô da Sara; e Tássia
Magalhães, do Restaurante Pomodori.
— Eu procuro me inspirar em pratos, sanduíches e canapés. Eu gosto de

Modo de preparo
Do molho tártaro
Juntar a maionese com a cebola, o
pepino e a cenoura.
Do rosbife
Tempere 800 gramas de lagarto com
40 ml de óleo, sal e pimenta a gosto, 2
dentes de alho e um ramo de alecrim.
Asse em forno tradicional a 150 graus,
por aproximadamente 45 minutos, de
forma que fique rosado por dentro e
assado por fora. Retire do forno, congelar e fatiar em finíssimas fatias. Pode-se usar também rosbife de padaria.
Da pizza
Pegue a massa e passe o molho. Em seguida, coloque as fatias de queijos stracchino.
Coloque no forno e espere dourar a massa. Retire e cubra com o rosbife as fatias
de tomate, a rúcula e uma colher de chá
de molho tártaro em cada fatia de pizza.
comer. O Festival tem o objetivo de ousar,
fazer algo inusitado — revela Ravioli.
Os clientes também poderão apreciar
os sabores do cardápio tradicional, como a
Genova (pesto tradicional, tomates, queijo
de cabra, azeitonas sem caroço e manjericão). A casa também oferece versões light,
como a Caprese (mussarela de búfala, tomatinho cereja, ervas e manjericão), e as
doces, como a Damasco (mozzarella, queijo
brie, mel, tiras de damasco e amêndoas). A
seleção de antepastos também se destaca,
sem falar nas saladas, massas, carnes e risotos — tudo tipicamente italiano.
Serviço:
Pizza Bros Higienópolis
Praça Vilaboim, 55 – São Paulo (SP)
Tel: (11) 3822-1374. De segunda a quinta:
de 12h às 15h e de 18h à 00h30. Sextas de
12h às 15h e de 18h à 1h30. Sábados de
12h30 às 17h e de 18h à 1h30. Domingos de
12h30 às 17h e de 18h à 00h30.
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Italioca, um
casamento
gastronômico
Com petiscos típicos dos botecos cariocas e
pratos clássicos da culinária italiana, casa
fundada por um italiano e uma brasileira
faz sucesso em bairro turístico do Rio

R

io de Janeiro – A “princesinha do mar” ganhou um novo
restaurante, ou melhor, um botequim italioca, como
gosta de chamá-lo a administradora brasileira Márcia
Oliveira, que auxilia o marido italiano e renomado chef
de cozinha Renato Ialenti em seu novo desafio. Em maio, o simpático casal ítalo-carioca abriu as portas do Pra Vadiar - Botequim
Italioca, em Copacabana, que acabou virando um concorrido ponto de encontro entre torcedores durante a Copa do Mundo.
Com um nome brincalhão, o casal criou um lugar informal e
descontraído, que Ialenti define em italiano como senza fronzoli
(sem frescuras). O proprietário é um rosto conhecido na Úmbria,
onde comandava o Il Cantico, classificado no guia Michelin — instalado em um lugar fora do comum, dentro da Abadia de San Pietro in Valle, do ano 700, escondida entre montanhas e patrimônio
nacional. Em 2009, impulsionado pela crise na Itália, decidiu se
mudar com a esposa para o Brasil. A partir de 2006, passou a realizar eventos gastronômicos na Embaixada italiana em Brasília.
O chef umbro admite que não foi uma escolha fácil deixar o
que havia construído na Itália, pois teve que recomeçar do zero
em um novo país.
— A escolha de abrir um restaurante mais informal é um
retorno às minhas origens, ao primeiro restaurante que abri
— conta Ialenti.
O cardápio oferece pratos tradicionais brasileiros e italianos, sem misturar as duas culinárias. Segundo ele, o segredo
do novo empreendimento é respeitar ambas as tradições.
— As duas culinárias caminham juntas, mas eu não as misturo. Tenho que respeitar o gosto dos brasileiros, não posso
impor a minha cozinha — explica Ialenti, que divide a cozinha
com o chef brasileiro Marcos Martins, com quem cria os pratos
tupiniquins. Mas o italiano se diz categórico em uma coisa: a
massa é al dente, fiel à tradição italiana.
Apesar de o ambiente remeter a um botequim carioca, a
casa não oferece somente petiscos e cerveja: é possível deliciar-se com iguarias mais elaboradas, como a variazione di agnello

O interior do simpático
botequim é decorado
nas paredes com
imagens dos craques
do futebol

Spaghetti all’Amatriciana
Ingredientes do molho
1 cebola; 250 g de panceta italiana curada não defumada;
2 latas de 400 gramas de tomate-cereja ou tomate pelado;
Azeite de oliva extra virgem; Um dedo de pimenta calabresa; 200 gramas de queijo pecorino; Sal
Modo de preparo
Pique a cebola e refogue-a com azeite de oliva extravirgem,
acrescentando a panceta e um pouco de vinho branco. Adicione os tomate-cereja e deixe cozinhar com sal e pimenta. Segundo a versão da região Úmbria, adicione pequenas folhas
de maggiorana. Cozinhe a massa al dente e salteie com os outros ingredientes do molho. Acrescente uma abundante porção de queijo pecorino ralado. Salteie mais uma vez e sirva.
(pernil de cordeiro em duas texturas). Não faltam massas e risotos, com receitas romanas (terra natal do chef) e umbras (onde
ele cresceu), como carbonara, e cacio e pepe (queijo pecorino e
pimenta-do-reino). O spaghetti all’Amatriciana é um dos carros-chefes. Entre os risotos, destacam-se o de funghi porcini; com
aspargos; e o de camarão (aspargos verdes e bisque de camarões).
Para quem quer matar a saudade da porchetta (leitão assado),
existem opções, como a que leva batatas ao forno e legumes grelhados, e o sanduíche de porchetta (tradicional assado de porco
com ervas), que chega à mesa com queijo e abacaxi.
Entre os petiscos, há muita variedade, que incluem bruschettas e supplì ao telefone (bolinho de risoto à bolonhesa
recheado com mussarela de búfala). Não faltam opções clássicas brasileiras, como frango a passarinho, moqueca, picanha,
caldinho de sururu ou de feijão, além da feijoada aos sábados.
Com paisagens do Rio, imagens de sambistas e de craques
do futebol nas paredes, o Italioca atrai muitos clientes, inclusive pela ampla carta de cervejas artesanais e de vinhos, que
detalha com um mapa a origem e as características dos rótulos,
a maioria italianos. O casal criou um ótimo lugar “para vadiar”
e “curtir a vida” — bem ao estilo da cidade.

Pra Vadiar - Botequim Italioca
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 1241 Loja D – Rio de Janeiro
Tel.:(21) 2287-4226
De terça a domingo, de 9h à meia-noite
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Polpetone
Ingredientes do polpetone
- 1 kg de carne moída fina (filé mignon)
- 250 g de pão de forma umedecido
no leite
- 100 g de queijo parmesão
- 2 ovos inteiros
- 400 g de mussarela cortada em pedacinhos
- Sal
- Pimenta do reino a gosto
Ingredientes do molho
- Uma lata de tomate pelado
- 250g de cebola
- 100 ml de azeite
- Sal
- Pimenta do reino

A vez do Sul

Grupo Fasano, famoso pelas receitas da Itália setentrional,
muda a rota e aposta nas receitas clássicas das regiões
meridionais do país em seu novo empreendimento

S

ão Paulo – O Grupo Fasano —
responsável por alguns dos principais restaurantes italianos do país,
entre eles Gero, Parigi, Nonno
Ruggero, Emporio Armani Caffè e Fasano
— inaugurou uma nova casa no final de
2013, a Trattoria Fasano. Localizada no
bairro paulistano do Itaim, é o resultado
de mais uma parceria entre o restaurateur
Rogério Fasano e o arquiteto Isay Weinfeld. Mas, ao contrário das demais casas
do grupo, cujo foco sempre foi a cozinha
do Norte do país, a Trattoria chegou com
uma proposta diferente.
— A ideia surgiu da vontade de Rogério Fasano em resgatar receitas clássicas
para celebrar a gastronomia do sul da Itália
— informa Karina Kattan, diretora de comunicação e marketing do Grupo Fasano.
O salão principal de 210 metros quadrados e 100 lugares chama a atenção por

conta de sua decoração trabalhada com
elementos de madeira e couro. Outros detalhes que emolduram a casa são vasos, flâmulas e um acervo de uniformes dos times
de futebol italianos. O restaurante conta
também com uma área externa composta
por 30 lugares e uma sala privê com capacidade para 16 lugares.
O perfil diferenciado da Trattoria de
privilegiar a gastronomia do Sul, ao contrário das outras casas, não altera a qualidade dos pratos e serviços.
— Tudo isso é aliado ao impecável
atendimento e serviço sofisticado, próprio
do olhar atencioso de seu restaurateur Rogério Fasano — garante Karina Kattan.
Para resgatar as receitas sulistas, não
espere encontrar no cardápio pratos como
risoto e polenta, típicos do Norte, e sim receitas onde a berinjela e a alcachofra são as
estrelas. O menu, feito sob os cuidados de

O salão principal com
100 lugares chama
a atenção pela sua
decoração trabalhada
com elementos de
madeira e couro

Preparo do molho de tomate
Refogar no azeite a cebola cortada em
julienne; adicionar o tomate pelado e
cozinhar por uma hora. Temperar a
gosto com o sal e a pimenta do reino.
Preparo do polpetone
Misturar todos os ingredientes, exceto a mussarela. Dividir a mistura da
carne em porções de 200g e, com a
ajuda das mãos, abrir um espaço na
carne para preencher com cerca de
50g de mussarela. Fechar o polpetone e colocar no molho de tomate feito
antes para cozinhar junto, no forno,
por 20 minutos.
Rogério Fasano, que contou com a colaboração do chef Luca Gozzani, está sob o comando diário do chef Zé Branco, que já foi responsável pela cozinha do Gero. Entre seus
destaques, estão a melanzane alla parmigiana
(berinjela com molho de tomate, manjericão
e mussarela), prato de origem siciliana, e o
romano spaghetti alla carbonara (com parmesão, gema de ovo e guanciale ou pancetta). Este, aliás, é um dos pratos preferidos
da clientela, ao lado do polpettone al forno,
receita napolitana. Para quem não quer ingerir muitas calorias, a dica é o gnudi di ricotta e spinaci al burro e salvia, que permite
aproveitar as sobremesas sem culpa, como a
sfogliatina di papaya (mil folhas de papaia) e
a torta della nonna (recheada de creme patissiere). Tudo isso acompanhado de um bom
vinho da elogiada adega da Trattoria.
Trattoria Fasano
Rua Iguatemi s/n (entre as ruas Joaquim
Floriano e Horácio Lafer) – São Paulo - SP
Tel. (11) 3167-3322
De segunda a quinta, de 12h às 15h e de
19h às 24h. Sextas e sábados, de 12h às
16h e de 19h à 1h. Não abre aos domingos.

saporid’italia

VanessaCorrêa

Pérola Negra
Ingredientes
200g de massa tipo penne grano duro
300g de tomate sem pele e sem sementes
80g de pancetta picada
40g de azeitonas pretas fatiadas
10 unidades de mussarela de búfala
(tipo cerejas de leite)
2 dentes de alho picado
120 ml de vinho branco seco
Folhas de manjericão fresco
Sal e azeite
Queijo pecorino romano ralado

Viagem no tempo
Famosa pelos antepastos e pelas combinações de massas, a
Pasquale Cantina mantém a tradição da culinária da Puglia

S

ão Paulo – “Quem deixa a terra
natal carrega consigo o tempo, e o
tempo para ele não passa.” A frase
estampada no cardápio do Pasquale Cantina, de autoria do proprietário Pasquale Nigro, resume de maneira perfeita
a filosofia do restaurante. O chef nasceu
em Minervino Murge, uma “cidade muito pequena, onde não dá nem para fazer
uma escola de samba”, descreve ele, um
apaixonado por samba que ajudou a fundar a escola Pérola Negra, em São Paulo.
O italiano deixou a cidade, localizada na
região da Puglia, aos cinco anos de idade,
quando se mudou para o Brasil com a família. A gastronomia não foi sua primeira
escolha profissional: formado em direito e
economia, trabalhou com administração e
seguros antes de começar a fazer antepastos, em 1997, seguindo as receitas do avô,
que era dono de restaurante.
O sucesso dos antepastos o levou a
abrir uma cantina em 2001, no bairro
de Pinheiros. Para conseguir acomodar a
clientela que não parava de crescer, dez
anos depois, o restaurante mudou-se
para a Vila Madalena. Ali, ele recebe, de
segunda a sábado, clientes à procura de
entradas como sardella, alicella e caponata, além de embutidos como mortadela e
a sopressata, espécie de salame típico do
sul da Itália. Os amantes de queijos podem encher seus pratos com pedaços de
parmesão, gorgonzola, caciocavallo e burrata. O bufê de antepastos é cobrado por
quilo e pode ser acompanhado de pães.

Os antepastos atraem admiradores,
mas foram as massas que deram fama à
cantina. O cardápio oferece quatro tipos
de macarrão (penne, spaghetti, rigatoni e
orecchiette), que podem ser combinados
com mais de 20 tipos de molhos. Clássicos como o penne ao pesto fazem sucesso,
mas o prato mais pedido continua sendo
o Pérola Negra, penne com tomate picado, mussarela de búfala, alho, azeitonas
pretas, pancetta, manjericão e pecorino
romano, batizado em homenagem à escola de samba fundada com a ajuda do chef.
Para compor o cardápio, foi buscar os
sabores de sua infância.
— Quis manter viva uma tradição, fazer uma casa com comida típica e de época — explica.
Para isso, pesquisou receitas antigas e
se inspirou nos pratos servidos pelo avô
em seu restaurante.
— Ele era um grande cozinheiro e trabalhou com chefs importantes em navios.
Pasquale acredita que a função da comida vai muito além da mera nutrição: é

Modo de preparo
Encha uma panela grande com água,
acenda o fogo e deixe ferver. Salgue
a água, despeje a massa e acompanhe
o cozimento. Corte a mussarela em
metades e reserve no soro. Faltando aproximadamente dois minutos
para terminar o cozimento da massa,
doure em azeite o alho e em seguida
a pancetta, em uma frigideira própria
para saltear. Acrescente o vinho e deixe evaporar.
Adicione o tomate, as folhas de
manjericão, as azeitonas e uma pitada
de queijo pecorino romano ralado. Escorra a massa e despeje imediatamente na frigideira. Acrescente as metades
de mussarela sem o soro, salteando
até misturar bem. Disponha a massa
em um prato, acrescente mais uma pitada de queijo pecorino romano ralado e decore com folhas de manjericão.
uma forma de manter costumes e se conectar ao passado.
Isso não quer dizer, porém, que não
acompanhe a evolução da gastronomia
italiana.
— De vez em quando vou à Itália ver
o que estão cozinhando por lá — diz ele,
que mantém contato com a parte da família que permaneceu na Puglia.
As viagens ao país natal acabam rendendo novos olhares sobre pratos antigos
e estimulam a criatividade do chef, que
não se cansa de atuar na cozinha.
— Quem gosta sabe combinar os sabores sabe o que vai dar com cada combinação de ingredientes. Faço limoncello, licor de amarena, antepastos que demoram
15, 30 dias para ficar prontos. Eu gosto é
da alquimia.
Pasquale Cantina
Rua Girassol 66,
Vila Madalena – São Paulo (SP)
Tel.: (11) 3081-0333
De segunda a sábado, de 12h à 0h.
Fechado aos domingos.
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O oásis
do centro
Situado em rua no coração do barulhento
comércio carioca, restaurante serve pratos
italianos em ambiente tranquilo e acolhedor

R

io de Janeiro – Em meio ao burburinho de uma das
ruas mais movimentadas e barulhentas do centro do
Rio, no coração comercial da cidade, o Giuseppe serve, há 21 anos, pratos da gastronomia italiana com
ingredientes de primeira em um local acolhedor. A casa é uma
espécie de oásis no meio do furacão, onde você sempre encontra executivos do mercado financeiro e advogados na hora do
almoço, casais em busca de uma atmosfera para uma conversa
mais reservada e antigos clientes. Alguns inclusive almoçam
no local diariamente, atraídos também pelo serviço rápido —
quesito essencial para quem trabalha na região.
O restaurateur Marcelo Torres sempre foi apaixonado pela
cultura italiana e por causa dessa paixão abriu o Giuseppe
— Sempre estive muito na Itália. Toscana e Lácio são as
regiões das quais mais gosto. Nosso menu é bastante diversificado, mas enfatizamos a culinária italiana da Toscana para baixo — explica o proprietário, acrescentando que o toque carioca
inclui no menu pratos como picanha e estrogonofe.
Uma das marcas registradas do Giuseppe são os pratos que
levam o nome de uma pessoa homenageada. O campeão de pedidos spaghetti per Mariana é um deles, batizado com o nome
da filha de Marcelo e preparado com molho de camarões, rúcula e um toque de pimenta dedo-de-moça.
— O ravioli alla Gastone homenageia um amigo sorretino
que me mostrou muito da Itália e morreu na época em que abri
o restaurante, e a lasagne alla Marcela, com recheio de abobrinha e berinjela, molho bechamel e mussarela, é por causa da
minha esposa, que é vegetariana — completa Marcelo.
No comando da cozinha, o chef Ivanildo Ribeiro já fez diversos cursos no país inspirador. Entre os antepastos, o grana
padano é servido em lascas e acompanhado por mel de trufas,
sem falar nas diversas saladas, como a insalata di Parma (alface americana, rúcula, agrião, presunto Parma e tomate-cereja)
e a caprese (tomates frescos, mussarela de búfala e manjericão,
regados com azeite extra virgem). A novidade entre as massas
exclusivas, ou seja, as “paste Giuseppe”, são os capeletti da Maria Clara, com uma delicada massa fina e recheio de edamame
com lâminas de trufas. Há também diversas opções de peixes,
a exemplo do Black Cod Giuseppe e do filetto di pesce Santorini; e
de carnes, como a trippa alla Fiorentina (dobradinha preparada
com molho pomodoro acompanhada de arroz com brócolis) e
o filetto Verona (filé mignon grelhado, temperado com azeite
extra virgem, alecrim, sal e pimenta, acompanhado de batatas gratinadas e brócolis sautées). Diariamente, a seleção Viva
l’Italia traz o prato do dia, como os raviolini verdi às quartas, e
a battuta di filetto con tagliatelle ai quattro formaggi às sextas.

Black Cod Giuseppe
Ingredientes
1 kg de peixe
400g de risone cozido
200 ml de creme de leite
200 g de brócolis cozido
molho Teryaki
Modo de preparo
Grelhar o peixe e reservar. Cozinhar os brócolis cortado na
ponta da faca e depois acrescentar o creme de leite. Misture.
Adicione o risone cozido e mexa até que obtenha uma consistência como de um risoto. Servir com o peixe e o molho
teriaky da maneira que desejar.
Quinta-feira é dia do italianíssimo polpettone — especialidade
da casa — que vem recheado de mussarela, cozida em molho
de tomate e ervas, acompanhado de penne.
O infalível tiramissù da casa não tira o brilho de outras sobremesas para finalizar a refeição, como o mousse al limone,
feito com limão siciliano, e o brownie de chocolate. A boa carta
de vinhos conta com 250 rótulos nacionais e importados, especialmente da Itália.
O Giuseppe é a matriz que deu origem à holding Best Fork,
que engloba seis restaurantes, entre eles Giuseppe Grill, Clube
Gourmet e Laguiole — todos situados no Rio.
Giuseppe

Rua Sete de Setembro, 65, Centro – Rio de Janeiro
Tel.: (21) 3575-7474
De segunda à sexta, das 12h às 16h.
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Tagliarini al cartoccio
Mari e Monti
Ingredientes
250 g de tagliarini cru
4 tomates pelati
12 ostras sem casca
12 mariscos sem casca
300 g de camarão descascado
200 g de lulas cortada em anéis.
ervas (salsa, alecrim, sálvia e basílico
italiano)
3 dentes de alho
30 g de alcaparras
6 azeitonas
150 g de funghi freschi
azeite de oliva
pimenta do reino e sal a gosto
8 folhas de manjericão italiano para
o molho

Mari e monti

Chef conquista capital catarinense ao unir a ótima oferta de
frutos do mar da região à tradicional cozinha mediterrânea

F

lorianópolis – Localizado na avenida mais prestigiada de Florianópolis, com vista deslumbrante
para a Baía Norte da Ilha de Santa
Catarina, o Macarronada Italiana é referência para moradores e turistas desde
1979, quando seu fundador, o italiano
Ezio Librizzi, decidiu seguir o caminho
dos tios, já famosos em Balneário Camboriú, famosa praia a 70 km ao norte de
Florianópolis, pela qualidade das massas.
Ao aproveitar a grande oferta de frutos do
mar do litoral catarinense, o chef Librizzi
consolidou a cozinha mediterrânea em
Florianópolis e uniu em um único prato
duas de suas grandes paixões: a massa e
os frutos do mar, principalmente a ostra.
Com o tagliarini al cartoccio Mari e Monti,
conquistou os manezinhos, como são chamados os habitantes da ilha, descendentes de açorianos.
— O segredo está no molho de frutos
do mar — explica o chef, nascido na pequena Varano Borghi, cidade na província de Varese, na divisa com a Suíça, que
assim explica o nome do prato: “do mar,
as ostras, camarões, lulas e mariscos; dos
montes, os funghi, as azeitonas, as alcaparras, o azeite e os temperos”.
Para ele, o mais importante é oferecer
ao público a autêntica gastronomia italiana, contrariando o tradicional frango com
polenta, típico das colônias de imigrantes
do Sul do Brasil. Librizzi, que foi vice-cônsul honorário da Itália em Florianó-

Ezio Librizzi, dono do Macarronada Italiana,
oferece aos moradores de Florianópolis e turistas
uma autêntica gastronomia italiana

polis por 22 anos, chegou ao Brasil aos 25
anos de idade e recebeu em 2001 o título
de Cavaliere dell’Ordine della Repubblica,
homenagem concedida pela governo da
Itália aos genuínos representantes da cultura italiana ao redor do mundo. O título
é fruto direto dos 22 anos de trabalho, durante os quais, além de comandar a cozinha, preocupava-se, enquanto vice-cônsul
honorário, em integrar os italianos à comunidade catarinense. A casa nasceu em
1960, em Balneário Camboriú, fundada
pelos tios, que escolheram a cidade para
descansar após a aposentadoria na Itália.
Depois, ele decidiu abrir a sua própria
casa de massas na capital catarinense.
— Hoje somos todos uma grande família — costuma afirmar, já que Campinas e Vinhedos (SP) possuem suas próprias versões do Macarronada Italiana,
comandados por membros da família, entre tios, primos e cunhados.

Preparo do molho
Bata no liquidificador metade dos tomates e reserve a outra metade para a
finalização do prato. Refogue com azeite o alho e a cebola, acrescente o suco de
tomates, sal e algumas folhas de manjericão italiano e deixe ferver. Em outra
panela, frite com azeite o funghi fresco,
as alcaparras e as azeitonas, sem acrescentar sal. Quando o molho de tomate
já estiver fervendo, coloque as ostras, a
lula, o camarão e os demais temperos,
com exceção da sálvia, e deixe ferver.
Quando o funghi, as alcaparras e as
azeitonas estiverem bem fritos e o molho de frutos do mar fervido, mistura-se
tudo numa mesma panela, tempera-se
com sal e pimenta do reino a gosto. Por
fim, acrescente a sálvia e deixe no fogo
por mais alguns instantes.
Preparo da massa
A massa deve ser cozida em seis litros
de água com sal, com o cuidado de
não deixar passar do ponto de cozimento. Ela deve ficar al dente.
Montagem do prato
Forre o prato com papel laminado, coloque a massa e despeje o molho por
cima. Corte o restante dos tomates em
quatro partes e decore o prato. Embrulhe em papel laminado em forma
de trouxinha e leve o prato ao forno
em temperatura média por 15 minutos para os aromas se difundirem. Depois é só desembrulhar e servir. A dica
é desembrulhar o prato na mesa.
Macarronada Italiana

Av. Rubens de Arruda Ramos, 2458 –
Centro – Florianópolis (SC)
Tel. (48) 3223-2666
De domingo a quinta, de 11h a 0:30h.
Sextas e sábados das 11h a 1h30.

