PIZZARIAS
& CANTINAS
OS RESTAURANTES ABBRACCIO LANÇARAM PICCOLI PIZZAIOLI PARA O
DIA DAS CRIANÇAS

O fim de semana das crianças no Abbraccio
Cucina Italiana foi repleto de atrações exclusivas para a família. Nos dias 10, 11 e 12 de
outubro, os restaurantes promoveram o projeto Piccoli Pizzaioli, onde as crianças podiam
preparar suas próprias pizzas. Ao escolher a
tradicional Pizza Mozzarella (R$ 20,00) do
menu infantil, o piccolo recebeu a massa e o
molho e, com auxílio de um passo a passo,
montou os ingredientes para a produção da
pizza, que erá levada ao forno do restaurante
para depois ser servida. Para entrar ainda mais
no clima da brincadeira, todos os pequenos
receberam o kit Piccoli Pizzaioli, composto
por um avental e um chapéu de chef.
A diversão não parava por aí: recreadoras
ficaram nos restaurantes, das 12h às 16h,
garantindo muitas atividades para as crianças,
como pintura facial, escultura de balões,
jogo da memória com palavras em italiano
e forminhas para brincar com massinha de
pizza. Jogos para se divertir e interagir com a
família, como jogo da velha, em que as peças
eram azeitonas e tomates e, o jogo da pizza,
com cartela de adesivo que permitia brincar
de montar pizza eram outras atrações disponíveis. Os restaurantes também entregaram

fotos customizadas dos bambini para os pais
registrarem o momento de diversão.
Enquanto os filhos se divertiam, os pais
podiam aproveitar o melhor da cozinha
italiana com as receitas de sabores marcantes
da rede. Opções ideais para famílias, aos
sábados e domingos, das 12h às 18h, foram
os pratos que servem de três a quatro pessoas,
como o carro-chefe da rede, Fettuccine
Abbraccio (R$ 69,00), generosa porção de
Fettuccine ao molho Alfredo, com tiras de
frango grelhado, cogumelos salteados, ervilhas

e pecorino romano.
As atrações estavam disponíveis nos três
restaurantes da rede, localizados no Shopping
Vila Olímpia e Shopping Marketing Place,
em São Paulo, e no Shopping Iguatemi em
Campinas.
A rede de restaurantes de inspiração italiana Abbraccio veio transformar o comum
em extraordinário. Com uma cozinha aberta
que permite aos clientes acompanharem a
preparação dos pratos, o conceito une a intensidade do aroma e dos sabores característicos
da culinária italiana com uma experiência
sensorial única. Destaque para a hospitalidade,
atendimento caloroso e um mix de produtos
que são releituras de clássicos com um toque
contemporâneo. A rede pertence ao grupo
Bloomin’ Brands. Com sede em Tampa, na
Florida, Bloomin‘ Brands, Inc. é uma das
maiores empresas de restaurantes casuais do
mundo, com cerca de 90 mil colaboradores
e mais de 1.400 restaurantes em 20 países. A
companhia é detentora das marcas Abbraccio,
Outback Steakhouse, Fleming’s Prime
Steakhouse & Wine Bar, Bonefish Grill e
Carrabba’s Italian Grill.
www.abbracciorestaurante.com.br
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PIT STOP DI PIZZA: CADA EMBALAGEM EQUIVALE A 5% DE DESCONTO
NOS PRODUTOS
O pit stop promovido pela Di Pizza Delivery, de Campo Grande, MS, chamou a atenção de muita gente que passava pela avenida
Afonso Pena no último dia 2 de outubro.
Foram entregues mais de dois mil pedaços
de pizza dentro de uma embalagem especial
e, além do cliente poder degustar um pedaço
de pizza, ele ainda podia levar a embalagem a
qualquer uma das lojas da pizzaria e ganhar
5% de desconto nos produtos. Conforme o
proprietário José Neto, a ideia é fazer outros
pit stop e entregar mais oito mil pedaços de
pizza, porém, em outros locais da Capital.
“Queremos atingir todo o tipo de público e
nosso objetivo é o de mostrar a qualidade do
que vendemos”, comenta. Segundo Neto, as
pizzas e o famoso Mega Lanche, são prepara-

com pão de hambúrguer e é servido com
600 gramas de batata frita. Há 13 anos em
Campo Grande, a Di Pizza está localizada em
dois endereços, na avenida Júlio de Castilho
e no bairro Coronel Antonino, na avenida
Presidente Castelo Branco e está para inaugurar a 3º loja no Jardim Leblon.

dos com a consultoria de uma nutricionista.
Diferente de muitos lugares onde os
lanches são pequenos e custam caro, a Di
Pizza criou o Mega Lanche que equivale a
oito x-saladas e pode chegar a pesar 3,5 quilos.
O Mega Lanche é considerado o maior
lanche da Capital, preparado especialmente

www.facebook.com/dipizzadelivery

LA GRASSA, UM PEDACINHO DE BOLONHA EM MOEMA!
A cantina La Grassa homenageia a
região da Bolonha com receitas típicas
e produtos caseiros. A casa investe em
massas e antepastos fatti in casa, mantendo a tradição italiana no modo de servir
comida. Tudo isso em um ambiente que
remete à famosa cidade. A carta de vinhos
contempla cerca de 50 rótulos, pesquisados cuidadosamente para harmonizar
com os pratos servidos no restaurante.
Um dos grandes destaques do local é o
bar de antepastos de produção própria,
que são vendidos aos clientes por peso

ou em tábuas especiais. Entre as delícias
encontradas no balcão estão itens, como a
sardella, caponata de berinjela, alcachofras
marinadas, involtini de abobrinha e shiitake
grelhado. O cardápio oferece sete opções de
entradas, variando entre saladas, como a caprese com tomates maduros fatiados, búfala
temperada, tapenade de azeitonas pretas,
rúcula selvagem e azeite de manjericão, e o
carpaccio, com lâminas de rosbife caseiro,
molho de gorgonzola, migas rústicas, lascas
de pecorino, alcachofra assada e torrada de
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ervas. O menu da casa privilegia as massas
artesanais, feitas no dia, em receitas tradicionais. São sete opções de pastas frescas
longas, como o Tagliolini Negro, com
massa de tinta de lula, molho de tomate
com lulas e camarões salteados, vinho
branco e manjericão; o clássico Tagliatelle
à bolonhesa, feito com quatro tipos de carnes cozidas lentamente com vinho, tomate,
leite e ervas o Pappardelle ao Ragú, massa
larga de agrião, ragú de ossobuco, tomate
e ervas. Dentre as sobremesas, destacam-se
pratos como a torta da Nonna, Panacotta
de baunilha e o Tiramissú tradicional.
A casa cobra R$ 30,00 para abertura de
rolhas de vinhos externos.
A La Grassa foi eleita pela Veja SP
Comer & Beber 2014/2015, voto do júri,
como a 3º melhor Cantina / Trattoria da
cidade.
Domingo é dia de pizza e, por isso,
no dia 11 de outubro, a cantina La Grassa
abriu, das 20h às 23h30, exclusivamente
no jantar, para servir, além do cardápio fixo
da casa, um menu caprichado com quatro
sabores dessa especialidade da cozinha
italiana. Em porções individuais, as pizzas
foram servidas nos sabores Marguerita,
Calabresa, Rúcula com tomate seco e
Mussarela de búfala ou Abobrinha com
bacon e parmesão.
www.lagrassa.com.br

PIZZAS DOCES NA VILLA ROMA
A Villa Roma Pizzaria, localizada
no Tatuapé, em São Paulo, SP, ofereceu
opções de pizzas doces no Dia das Crianças. O cardápio tinha pizzas como os
sabores Lindt (chocolate ao leite coberto
de Lindt); Kinder ovo (chocolate ao
leite coberto de pedaços de Kinder); e
M&M (chocolate ao leite com cobertura

de M&Ms).
Os chocolates ganharam ainda mais
destaque na massa mais crocante e extra
fina, principal diferencial da casa, que não
usa leite, ovos e óleo na produção da massa.
A casa fornece luvas descartáveis, disponíveis nas mesas, para que o cliente saboreie
também as fatias com a mão.

A pizzaria desenvolveu também
jogos americanos com dez opções de
brincadeiras lúdicas, como Jogo da Velha,
Forca, Stop e Batalha Naval, para quem
quer distrair a criançada sem usar
aparelhos eletrônicos, enquanto a pizza
é preparada.
www.villaromapizzaria.com.br

PIZZARIA NADA CONVENCIONAL
Indicada e votada como uma das melhores
do grande ABC pelo júri da Veja Comer e Beber
deste ano, a Pizzaria Vittorio Veneto mostra
em seu espaço muito conhecimento e paixão.
A cidade de Vittorio Veneto foi a inspiração
para o nome da pizzaria. Está localizada na
província de Treviso, na região de Veneto,
ao norte da Itália e foi o local de partida de
26 famílias que formaram o primeiro grupo
de imigrantes que chegou a São Caetano do
Sul, em 28 de julho de 1877. Em 10 de maio
de 1984, devido a laços étnicos e culturais,
tornaram-se cidades irmãs (Vittorio Veneto
é coirmã das cidades de Criciúma, SC, e São
Caetano do Sul, SP). O chef Rafael Tralia,
um aficionado de pizzas, começou muito
cedo a estudar e se preparar para se tornar um
Chef Gourmet. Pizzaria com Chef Gourmet
pode soar estranho, afinal pizzaria remete a
pizzaiolo. O próprio Rafael explica que “o
Chef geralmente vai montar a equipe, montar o
menu e cuidar da cozinha. Um chef gourmet está
associado a uma ideia de “alta cozinha” (haute
cuisine, em francês), englobando cultura e arte
culinária, feita de forma criteriosa, com produtos de qualidade e artisticamente apresentada.
Também está relacionado a conhecimento de
bebidas e harmonizações”. E é o que se recebe
ao degustar a especialidade da casa: as pizzas.
Fazer a pizza perfeita é extremamente difícil,
pois depende de inúmeros fatores, porém eles
conseguem atingir a perfeição, trabalhando

com seriedade e alegria.
Seus frequentadores são recebidos pelo
chef que, muitas vezes, a pedido dos clientes,
deixam a seu critério a escolha do que vão
beber e comer naquela noite. “É uma relação
de amizade ”, diz Rafael que trata seus clientes
como gostaria de ser tratado, eliminado assim
as reclamações.
Hoje, a pizza que mais chama a atenção
é a de linguiça de pata negra, porém existem
inúmeras opções entre salgadas e doces. Entre
elas, convém mencionar a pizza Do Chefe
(alho poró refogado no azeite, tomate cereja,

mussarela, rodelas de abobrinha gratinada
com um toque de parmesão), a Vittorio
Veneto (mussarela, rodelas de tomate, nó de
mussarela de búfala especial, folhas de manjericão, pesto de azeitonas pretas e orégano
fresco) ou a Poró Especial (alho poró coberto
com mussarela, peperone, orégano fresco e
azeitonas pretas).

www.pizzariavittorioveneto.com.br
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NOVO MENU DO VILLA ROBERTI INVESTE NA COZINHA ITALIANA DE
VANGUARDA

O restaurante Villa Roberti, de Belo
Horizonte, BH, especializado em gastronomia italiana, está com cardápio novo e nova
carta de vinhos. Mais de 90% das opções
de pratos foi alterada. “Reforçamos o nosso
conceito italiano e valorizamos o produtor
local de Minas Gerais”, detalha a proprietária
Gilvanya Roberti. Na receita da massa, por
exemplo, além da sêmola que já era italiana,
agora também tem farinha italiana. Já o ovo,
é o caipira. Os pães também passam a ser
produzidos com farinha italiana.
O chef Lucas d’El Peloso, que recentemente passou por uma temporada de
estudos na Itália, onde conquistou o título
de Master pela Italian Culinary Institute For
Foreigners (ICIF) e estagiou com renomados
chefs estrelados no Michelin da Itália, passa
a usar mais alimentos frescos e naturais. A
equipe do restaurante garimpou embutidos
e queijos mineiros e incorporou, por exemplo, o queijo canastra real e o Gran Parma.
Outro destaque é a modernização da
cozinha. O que antes valorizava a gastronomia clássica italiana, agora explora a
cozinha de vanguarda do país. Isso significa pratos mais modernos e elaborados. A
espuma, por exemplo, é um bom exemplo
desta evolução. A apresentação ganhou
novos contornos e o chef se arriscou em
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propor visuais surpreendentes. A estética
é mais leve e os pratos ganham uma forma
artística, contemporânea. “Este novo menu
foi um grande desafio, uma tarefa para descobrir encaixes perfeitos para as novas ideias
e conceitos”, descreve o chef.
Vale experimentar o Blinis de Trigo
Sarraceno com Salmão Selvagem Defumado
(R$ 40,00). Este salmão vem do Alasca, tem
a cor natural mais avermelhada e textura

e sabor acentuado. O Casoncelli de Pato
com Laranja (R$ 60,00) é um bom pedido
para apreciar a massa da casa. O Black
Cod com Espuma de Batata e Molho Miso
(R$ 120,00) é uma boa opção para quem
quer experimentar um peixe raro nas mesas
dos restaurantes em geral. O peixe, que
também vem do Alasca, tem textura macia
e sabor inigualável.
www.villaroberti.com.br

SCALINATA APRESENTA HAMBURGUER COM MASSA DE PIZZA PARA
COMEMORAR O DIA DAS CRIANÇAS
Para celebrar o Dia das Crianças, a Scalinata Pizzeria e Ristorante, no bairro Morumbi, em São Paulo, SP, ofereceu um prato
especial inspirado em duas guloseimas que as
crianças adoram: hambúrguer e pizza. Para
agradar os pequenos, a casa criou o burguerpizza, um lanche individual de hambúrguer
com 160g de carne bovina selecionada com
sabor e suculência, envolto em massa de
pizza e assado em forno à lenha. O prato fez

sucesso tanto com as crianças, quanto com os
pais. A casa disponibilizou dois sabores dessa
iguaria: Burguer-pizza (molho de tomate,
mussarela e bacon [opcional], acompanhado
de maionese da casa - R$ 28) e o BurguerPizza Especial (mussarela, gorgonzola e
cebola caramelizada, acompanhada de
maionese da casa - R$ 34).
Além do burguer-pizza, a Scalinata
possui um cardápio completo com pratos,

pizzas, entradas e sobremesas italianas que
atendem a família inteira, como o Gnocchi
gratinado (nhoque de batata com molho de
tomate e gratinado - R$ 34), o Risoto de
Zucchini e brie (R$ 38), até pizzas como a
tradicional Marguerita (molho de tomate,
mussarela, rodelas de tomate e folhas de
manjericão fresco - R$ 49) e a moderna
Pomodoro & Gorgonzola (tomates rústicos
assados com gorgonzola - R$ 54).
www.scalinata.com.br

VAN GOGH COMPLETA 20 ANOS NA BAIXADA SANTISTA
O nome Van Gogh, para alguns,
pode remeter ao famoso pintor holandês,
que viveu entre 1853 e 1890, mas
para outros tantos é sobre pizzaria e
restaurante santista a que se refere.
A casa, aberta em março de 1995, é
uma das referências gastronômicas da
região. A arte deles não está exposta
em telas, mas nos pratos, que se destacam por fartura e qualidade - que
há 20 anos conquistam o paladar
dos moradores da Baixada Santista
e turistas. “Queremos que os clientes
sintam satisfação em ver a comida à
mesa, pois temos satisfação em tudo o
que fazemos”, diz Oscar Martins, de 34
anos, segunda geração no negócio, que
ainda conta com a participação de seus
pais, Antonio e Ermelinda Martins.
O casal, português, se conheceu
no Brasil e sempre empreendeu na
cidade. “Meu pai é de Arouca, e minha
mãe, de Vila Nova de Foz Coa. Ele veio
para o país sozinho, aos 17 anos, trabalhar com os primos porque Portugal
vivia um momento econômico difícil”.

Em Santos, além de atuar ao lado dos parentes, foi dono de padarias, como a Tocantins e,
também, da Discoteca Lofty. “Meu pai esteve
à frente da casa de 1987 (ano da inauguração)
até 1993. Deixou a Lofty quando ainda estava
no auge porque via a necessidade de investir no
negócio, e o sócio não queria”, explica Oscar.
O empresário conta que, para a balada
continuar entre as melhores da cidade,
precisava de uma injeção financeira. Sem
poder fazer as mudanças, Antonio resolveu
procurar outra atividade. Eis que surgiu
a oportunidade, comprar um terreno na
Avenida Floriano Peixoto, 314, no José Menino - onde funciona a Van Gogh. Antonio
começou toda a reforma para transformar
o que era uma pensão em uma pizzaria e
restaurante. A obra demorou um ano para
ficar pronta. Ermelinda, que antes da Van
Gogh trabalhava em casa, passou a ter papel
fundamental na administração das contas do
estabelecimento. Foi ela, inclusive, quem deu
nome ao negócio. “Não sei por que Van Gogh.
Não há nenhuma referência com o segmento,
senão usaríamos algum nome italiano. Mas Van
Gogh é forte, tanto é que no começo as pessoas

passavam, olhavam para a casa e diziam:
‘Nossa, deve ser caro’”, conta Oscar.
O valor aplicado nos produtos,
segundo ele, sempre teve relação com o
padrão de qualidade oferecido pela casa
que, em seus primeiros anos, contava
com 35 tipos de pizza - hoje são 70 - e
pratos todos à base de frango.
O ponto em que a casa está situada, na esquina das Avenidas Floriano
Peixoto e Pinheiro Machado (Canal
1), é visto por muitos como uma das
receitas para o sucesso da Van Gogh,
que aos fins de semana chega a ter fila
de espera na porta.
A Van Gogh caiu no gosto dos
santistas, turistas e outros moradores
da região. Todos muito exigentes com
a qualidade, de acordo com Oscar.
“Os clientes, às vezes, falam que
cobramos caro, mas não dá para oferecer
qualidade por um valor mais baixo, e
sabem disso. Além disso, as pessoas veem
preço, mas não avaliam que não pagam
estacionamento, o café e que os pratos
servem muito bem”, diz.
2015 - Nº 20 PIZZAS&MASSAS
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MAURIZIO GALLO MANTÉM VIVAS AS TRADIÇÕES DA ITÁLIA
EM SUAS CANTINAS EM BH
Há um ditado popular que reza: quem
tem boca vai a Roma. O chef Maurizio
Gallo pegou o caminho contrário e deixou a
capital da Itália para vir saciar as bocas mais
famintas pela tradicional e caseira comida
italiana em Belo Horizonte. Formado em
Ciências Contábeis, Maurizio foi parar
entre as panelas e os temperos devido ao
amor pelo ofício transmitido pelo pai,
também um grande cozinheiro. Por amor
a Minas e suas montanhas - e a uma bella
belo-horizontina -, Maurizio escolheu a
capital. “Vim parar no Brasil e em BH por
causa da minha ex-mulher. Eu a conheci
cozinhando em Roma. Cheguei por aqui
em 2004 e comecei a trabalhar com eventos
particulares, sempre servindo pratos italianos.
Mas chegou uma hora em que a vaidade
falou mais alto e com incentivo e apoio dos
amigos, decidi abrir a primeira cantina, em
2009. No ano passado, ampliei a casa e abri
a segunda unidade em Lourdes para atender
à demanda que estava alta e a um público
mais jovem”, conta Gallo.
Nas duas cantinas, Maurizio preza por
servir pratos básicos e regionais da culinária italiana. De políticos a anônimos, a
clientela que comparece às casas discretas
e elegantes é cativa. Para manter o padrão
e a qualidade nos endereços, Gallo conta
com dois chefs titulares italianos de forno
e fogão. O chef é bastante simpático, gosta
de conversar com os clientes e, às vezes,
chega a dar uma palinha no piano. Para
acompanhar as deliciosas massas italianas,
as cantinas começaram a ter uma reserva

de vinhos. Para deixar o clima das cantinas
mais italiano ainda, as paredes são cobertas
com imagens tanto da Itália quanto de
grandes nomes do país, como Sophia Loren
e Marcello Mastroianni, e de times de futebol , como a da Roma - time de Maurizio.
Driblando a crise pela qual passa o Brasil,
Maurizio preferiu voltar às origens e preparar
vários produtos na própria casa.
“Hoje posso afirmar que 90% das massas
utilizadas nas duas cantinas são de produção
própria, utilizando apenas farinha, ovos, azeite
extra virgem e um pouco de água. Os cinco
tipos de pães que servimos são feitos pelos nossos
cozinheiros. Estou indo à Itália buscar uma

nova máquina de fazer massas. Foi a forma
que encontrei para evitar ter de demitir
algum funcionário”, explica o proprietário.
Entre os ingredientes que não podem
faltar na cozinha dos restaurantes de Maurizio Gallo, tomate pelado, azeite extra
virgem, pão e amor são itens obrigatórios.
“Quando estamos longe de casa ficamos
mais ligados às tradições italianas. No gosto
brasileiro as massas são mais finas. Os brasileiros privilegiam mais o molho do que a
pasta. Foi algo a que tive que me adaptar”,
conta Gallo.
O Ristorante Maurizio Gallo é um dos
seis da cidade com certificado internacional Ospitalità Italiana.

www.restaurantemauriziogallo.com.br
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