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Pizza P2

O segundo estabelecimento visitado foi 
a Pizzaria P2. Mais uma vez, o conforto dos 
clientes não faz parte das preocupações dos pro-

prietários. Um lugar pequeno, com três mesinhas 
altas na parede e um dúzia de lugares no balcão, 

onde se pode ser melhor atendido e ver diretamente 
toda a elaboração dos produtos. O cardápio é um pouco 

mais variado e inclui alguns pratos de massas.
Os ingredientes são importados da Itália e, segundo o diário 

Haaretz, trata-se da melhor pizza de Jerusalém. Uma massa � na e 
crocante e um recheio satisfatório, mas não chegando a ser gene-
roso. Os ingredientes são realmente de primeira qualidade e a casa 
não segue a risca as normas kosher, ou seja, oferece diversos tipos 

de recheios que não obedecem ipsis 
litris a lei judaica. Uma das mais 

conhecidas regras nessa dieta 
é a proibição de misturar, 
na mesma comida ou re-
feição, alimentos de carne 
ou frango com alimentos 
de leite e derivados. Por 
exemplo, se alguém está 

ingerindo um frango em 
sua refeição, este não poderá 

ter como acompanhamento 
uma lasanha de queijo, bem como 

um chocolate ao leite de sobremesa. Quando se fala em não mis-
turar leite e carne, os judeus praticantes separam panelas, talheres, 
louças e até a pia para cada um desses grupos de alimentos. Um 
judeu ortodoxo não consome queijo até 3 horas depois de comer 
carne, por exemplo, visto que este é preparado com leite (em outros 
costumes ainda espera-se 6 horas)!  Para os apreciadores de pizzas, 
adeus farto recheio de mussarela derretida em cima de qualquer 
carne! Camarões, frutos do mar ou qualquer embutido derivado 
do porco, nem pensar! Na Pizzeria P2 eles se permitem alguns 
pecados e os clientes tem opções de pizza com pepperoni ou com 
um excelente presunto italiano.

A massa é boa! Se você estiver em Jerusalém e não aguentar mais a 
comida judaica, comer uma pizza na P2 pode ser uma boa alternativa.

* O Guide Michelin, muitas vezes apelidado de Guide Rouge, é um anuário/
diretório gastronômico, hoteleiro e turístico, lançado no início do século XX, 
pela empresa de pneus Michelin. Ele seleciona a cada ano, de acordo com 
seus critérios, hotéis (mais de 4.650 em 2010), restaurantes (mais de 3.400) 
e localidades que oferecem  alojamento e alimentação, sobre os quais fornece 
informações e avaliações (textos curtos, três linhas no máximo). É um dos mais 
antigos e mais famosos guias de restaurantes do mundo. Foi vendido, de acordo 
com o editor, cerca de 30 milhões de cópias entre 1900 e 2004. A cada ano, os 
seus avaliadores, mais ou menos anônimos, atribuem as celebres estrelas Michelin 
(uma, duas ou três) aos melhores restaurantes do país. Ganhar ou perder uma 
estrela tem consequências diretas, bené� cas ou desastrosas, sobre os negócios de 
cada restaurante avaliado.
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P I Z Z A R I A S  A O  R E D O R  D O  M U N D O

COM CERTEZA NÃO É O MELHOR LUGAR PARA SE 
COMER PIZZA ... NEM QUALQUER OUTRA COISA!

Com certeza, Israel não é um país onde a gastro-
nomia ocupa um lugar de destaque. As normas 

Kosher e outras crenças ancestrais, para não dizer me-
dievais, impedem o � orescimento de uma culinária de 
destaque. Segundo o próprio Haaretz, um jornal diário 
israelense, fundado em 1919 e publicado em hebraico, o 
famoso Guide Michelin*, referência mundial em termos 
de culinária, só teria uma chance ín� ma de um dia 
existir em Israel... o número de páginas apresentando 
restaurantes dignos de � gurar nele não passaria de 
quatro! Somente três restaurantes de Tel-aviv (quatro 
a cinco em todo o país) poderiam, eventualmente, 
ser merecedores de uma estrela, segundo os rigorosos 
critérios do Guide Michelin. O restaurante Mul Yam, 
do chefe Yoram Nitzan, o qual trabalhou com grandes 
chefes franceses, mereceria, sim, ao menos uma estrela 
no conceituado guia; os ingredientes 
usados são selecionados e oriun-
dos das melhores fontes. O 
homard  (homard  não é 
lagosta!) é importado do 
Canadá, as vieiras e as 
ostras vêm da França, 
etc., etc.

Experimenta-
mos duas pizzarias 
em Jerusalém, nada 
de extraordinário, 
ao contrário, a Pizza 
Flora e a Pizzeria P2. 
A segunda, trabalhava 
exclusivamente com 
matérias-primas impor-
tadas da Itália e, felizmente, 
não seguia as normas Kosher!

Pizza Flora

A Pizza Flora é um lugar acanhado, descon-
fortável e com pouquíssimas mesas. Parece mais 
um bar de estudantes que outra coisa. Nada de 
decoração lembrando nem sequer de longe a 
Itália, aliás, nem decoração tem. O cardápio é 
tão minimalista quanto o ambiente e a limpeza 
da cozinha, a vista  dos clientes, não convence. 

Aqui nenhuma pizza tem recheio contendo algu-
ma carne, ou seja, nada de calabresa, pepperoni ou 

similar. As pizzas são todas derivadas da tradicional 
Margherita. Não recomendo, porque a decepção seria 

total, desde a entrada até a saída. A pizza? Muita gente 
faz melhor em casa!
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