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 TRADIÇÃO NAPOLITANA EM TAUBATÉ, NO VALE DO PARAÍBA
Muito tradicional em Taubaté, o restau-

rante Cozinha Peperone está apostando em 
uma série de novidades para se apresentar 
ainda mais atrativo aos clientes da casa. E 
as apostas vão muito além da renovação do 
cardápio. Para quem já conhece o restaurante, 
sabe aquela pizza que já era muito boa? Está 
ainda melhor. Isso porque, agora, a massa é 
preparada com uma farinha importada, italia-
na, seguindo uma receita que não utiliza óleo 
nem açúcar. E como é uma massa de longa 
fermentação, a porção utilizada a cada dia é 
sempre preparada no dia anterior, para chegar 
ao ponto ideal.

 “É uma massa mais elaborada, com textura, 
borda e sabor diferentes, que a gente costuma 
encontrar em restaurantes conceituados de São 
Paulo. Queríamos trazer isso para a cidade e 
conseguimos com o apoio de um consultor que 
nos ajudou a chegar até essa farinha, produzida 
em um dos maiores moinhos italianos”, conta 
o empresário Marcus Alam Zehuri. Segundo 
Marcus, o incremento da massa, que ainda 
será sucedido por uma reformulação dos sa-
bores oferecidos na casa, é uma das medidas 
adotadas pela pizzaria para conseguir a certi-
� cação da AVPN (Associazione Verace Pizza 
Napoletana), de que a pizza do restaurante 
segue a tradicional receita de Nápoles.

Com a mesma massa da pizza, a Cozinha 
Peperone prepara também uma nova entrada 
chamada de Rotolina. Trata-se da massa as-
sada enrolada (formando um copinho), com 
recheios diversos. Experimente a de abobrinha 
com alecrim!

Outra novidade é a costelinha ao molho 
barbecue e a batata frita com cheddar e bacon, 
ambas introduzidas no cardápio para incre-
mentar a mesa de quem frequenta o happy 
hour da casa para tomar um chopinho.

De segunda a quinta, duas promoções têm 
movimentado a Cozinha Peperone. A primei-
ra é o “Chope em Dobro”. Na matemática, isso 
signi� ca que cada copo vai sair por pouco mais 

de R$ 3. E a segunda é a da Heineken. A cada 
duas garrafas de 600ml, o cliente ganha a ter-
ceira. Nesse esquema, é como se cada garrafa 
custasse R$ 8, em vez de R$ 12 (que é o preço 
da bebida no cardápio). Aos que preferem 
vinho, a adega do Peperone tem cerca de 40 
rótulos de diferentes nacionalidades e preços a 
partir de R$ 49 (argentinos e chilenos). Ah, e 
sabe o que combina muito bem com o vinho? 
O “Jazz and Blues Peperone”, comandado 
pelos músicos Luís e Ale e seus convidados. 

A programação musical acontece sempre às 
quintas-feiras a partir das 20h30.
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 CERVEJA DO TIPO PILSEN É A COMBINAÇÃO CLÁSSICA PARA A PIZZA

Engana-se quem pensa que massas, como 
a pizza, a lasanha e a focaccia, só combinam 
com vinho. O segredo da harmonização dos 
pratos com as cervejas está em manter e equi-
librar os sabores, sem a anulação de um dos 
dois. A combinação mais clássica para saborear 
uma pizza são as cervejas de trigo e a do tipo 
Pilsen, pois mantêm a mesma harmonia do 
início ao � m.

Recentemente, a Baggio Pizzeria & Fo-
cacceria lançou sua própria cerveja nos estilos 
Pilsen e Weiss, incentivando novas experiên-
cias ao paladar dos clientes e diversi� cando a 
tradicional escolha pelos vinhos. A opção é 
perfeita para o clima tropical, quando o con-
sumo de bebidas geladas aumenta. “Optamos 
por cervejas com sabores equilibrados justamente 
para harmonizar com as receitas da casa. O 
principal diferencial das cervejas Baggio está na 
sua produção, pois utilizamos apenas lúpulos de 
qualidade e maltes selecionados”, explica José 
Antonio Baggio, sócio-proprietário da rede 
de pizzarias Baggio.

Especialistas em cerveja afirmam que 
a harmonia entre a bebida e a pizza pode 
acontecer de três formas: pela semelhança, 
pelo contraste de sabores ou mesmo pelo 
equilíbrio entre eles, tudo depende do gos-
to do freguês. Baggio sugere que pizzas de 
sabor leve, como a de queijos, de calabresa e 
Margherita, combinam mais com o tipo 
Pilsen. Já para as pizzas doces, como a de 

chocolate e banana, e demais sobremesas, a 
cerveja escura é uma boa opção.

A Baggio Pizzeria & Focacceria teve início 
em 1999, no bairro Água Verde em Curitiba, 
e está entre as três maiores pizzarias do Sul 
do país em número de pizzas vendidas. Com 
a � loso� a de levar aos clientes um pouco da 
cultura italiana de um jeito bem brasileiro, a 
Baggio é indicada pelo Prêmio Bom Gourmet 
como uma das melhores pizzarias curitibanas, 
tendo recebido o título de “Melhor Pizza de 
Curitiba” na edição 2011. Em 2010, a Baggio 
passou a operar pelo sistema de franquias. Na 

capital paranaense, há unidades nos bairros 
Juvevê, Champagnat, Jardim da Américas, 
Ecoville e Xaxim. Já na região metropolitana 
da capital, as franquias estão nas cidades de 
Pinhais e São José dos Pinhais. E no Estado 
de Santa Catarina, em Joinville, Blumenau, 
Balneário Camboriú, Brusque e São José. 

www.pizzariabaggio.com.br 

RESTAURANTE FAZ RODÍZIO DE MASSAS EM GUARULHOS POR R$ 39,90
Quando se pensa em rodízio de comida 

italiana a primeira opção que surge são as 
pizzas. Porém, na cantina Primo Piatto, 
em Guarulhos, SP, é possível experimentar 
os nhoques, os espaguetes, as lasanhas e as 
outras massas do cardápio nesse sistema, 
no domingo. O rodízio de massas funciona 
apenas nesse dia da semana, no horário do 
almoço, ao preço de R$ 39,90 por pessoa 
(crianças pagam R$ 18,90). 

O restaurante tem fácil acesso: � ca próxi-
mo a Praça IV Centenário, logo na entrada da 
cidade para quem vem pela rodovia Presiden-
te Dutra (saída 223). Por isso, vale também 
visitar a aconchegante cantina de segunda a 
sábado e saborear os pratos separadamente. 
O nhoque Barrichello (foto) traz a massa 
acompanhada de molho vermelho suave, 

pedaços de presunto e brócolis. A porção 
individual sai por R$ 32,90, mas se você 
pretende reservar espaço para a sobremesa 
ou não come muito, vale dividir o prato, 
pois é bem servido.

Para a entrada, há uma mesa com di-
versos tipos de queijos. Além das massas, a 
cantina também oferece pratos com carnes, 
aves e pescados. 

www.piatto.com.br
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FRATTI LOUNGE PIZZERIE CELEBRA A PERFEITA COMBINAÇÃO DE 
MASSA FINA COM RECHEIOS INCRÍVEIS

Fratti é a mais nova casa de pizza 
em São Paulo, inaugurada em agosto de 
2015, pelos sócios Priscila e Gustavo, que 
fazem questão de estar presentes na casa 
diariamente. Localizada na rua Oscar 
Freire, entre a Av. Rebouças e a rua Arthur 
de Azevedo, a casa nos brinda com pizzas 
de massa � na coberta por incríveis com-
binações de ingredientes. Além de pizzas, 
a Fratti Lounge Pizzerie serve também 
entradas, saladas e, durante o dia, serve 
pratos executivos para o almoço.

Um belo sobrado da década de 30, 
em um clima intimista e sofisticado, 
serve como cenário acolhedor para esta 
celebração. Logo na entrada, a belíssima 
Adega expõe os rótulos e acomoda con-
fortavelmente 10 pessoas, perfeita para 
casais. O salão principal tem sofás de 
encosto baixo e, ao fundo, pode-se avistar 
o especialíssimo forno, capaz de assar 
cinco pizzas simultaneamente, usando 
lenha ou gás.

Um dos pontos de maior rigor da 
casa é a atenção que se dá ao preparo da 
massa usada nas pizzas e aos ingredientes 
que são selecionados a dedo nos melhores 
fornecedores da cidade. Para atingir com 
perfeição o ponto considerado ideal, a 
massa passa por um processo de fermen-
tação de 24 horas! Na hora do preparo, 
os pizzaiolos se dedicam a criar uma base 
super� na, crocante e irresistível, onde 
serão combinados incríveis recheios.

Um dos diferenciais dessa pizzaria é a 
possibilidade de escolher três sabores, que 
vem em nove pedaços.  Sugere-se experi-
mentar a de Abobrinha, a de Alcachofra e 

a de Sete Queijos! Composta de gorgonzola, 
parmesão, ricota, brie, chèvre, mascarpone e 

bleu. A de Abobrinha vem acompanhada 
de pasta de ricota ao invés da trivial mus-
sarela! Deu um sabor diferente na pizza de 
abobrinha! A de Sete Queijos realmente é 
leve, e a de Alcachofra é divina!

No fundo da pizzaria existe um local 
bem agradável para a realização de even-
tos, com um pequeno jardim. 

www.frattipizzerie.com
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ELEITA MELHOR  PIZZA DO RECIFE, VILLA FORIA APOSTA NO DELIVERY

O pessoal da zona Sul que curte comer 
a pizza � ninha do Villa Foria não precisa 
mais cruzar a cidade. A pizzaria inaugurou, 
há cerca de dois meses, uma unidade mais 
compacta em Boa Viagem e que conta com 
delivery para 24 bairros da região metropo-
litana. O cardápio ainda não é o mesmo da 
matriz das Graças - que conta com massas, 
carnes, peixes e saladas. Por enquanto, a 
aposta do novo endereço é nos mais de 25 
sabores de pizzas.

Apesar de ser um delivery, eles também 
têm opção para quem deseja comer no local, 
com algumas mesas e capacidade para 40 
pessoas. A proposta de serviço é express, onde 
o cliente retira o pedido direto do balcão, sem 
serviço de garçom. Mas o atendente também 
está lá, se você precisar de uma ajudinha. O 
serviço acaba sendo mais cômodo e rápido. 
É uma boa opção até para os moradores da 
zona Norte que queiram evitar a � la de espera 
da unidade das Graças - eleita diversas vezes 
a melhor pizzaria do Recife (pela Veja Recife 
e Trip Advisor).

Fininhas e crocantes, as sugestões do 
Gastrô continuam as mesmas (até porque 
nenhum novo sabor foi lançado na unidade): 
Damasco com queijo brie , Parma com chut-
ney de manga e gengibre, Shimeji com alho 
crocante e Salmão com cream cheese, que até 
lembra um temaki. De sobremesa, aposte na 
brotinho de Ouro Branco. Uma dica: se não 

aguentar a pizza doce, coloque na geladeira 
para comer no dia seguinte. Vai parecer um 
crostini de chocolate… Incrível!

No delivery, são 24 bairros atendidos: 
Boa Viagem, Pina, Setúbal, Piedade, Graças, 
Espinheiro, A� itos, Rosarinho, Jaqueira, 
Casa Forte, Parnamirim, Ilha do Leite, Torre, 
Torreão, Madalena, São José, Encruzilhada, 
Mustardinha, Prado, Santo Antônio, Brasília, 
Teimosa, Mangueira, Cabanga e Imbiribei-
ra. As entregas são de terça a domingo, das 
18:00 às 23:00. 

Para o lançamento, o delivery está com 
a promoção Pizza do Dia, com um sabor 
diferente a R$ 35,90 - Marguerita (terça), 
Portuguesa (quarta), Frango com Catupiry 

(quinta), Peperoni ao pesto (sexta), Cala-
bresa (sábado) e Mussarela (domingo). Há 
também outra oferta, que o cliente ganha 
refrigerante grátis de dois litros na compra 
de qualquer pizza grande por telefone, válida 
todos os dias da semana. 

www.villaforia.com.br
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ALÉM DO SABOR E LEVEZA, PIZZARIA DA CIDADE INOVA 
COM PROMOÇÕES

A Pizzaria da Cidade, em Campo Grande, MS, está com 
promoções tão boas quanto as 26 opções de sabores que têm no 
cardápio. As promoções são Fidelidade, Quinta Doce e Sábado 
Clássico. A promoção Fidelidade funciona da seguinte maneira: 
juntando oito imãs da pizzaria, o cliente tem direito a trocar 
por qualquer pizza, seja clássica, gourmet ou doce. Na Quinta 
Doce, todas as quintas- feiras, na compra de uma pizza gourmet, 
o cliente ganha uma pizza doce. No Sábado Clássico, as pizzas 
clássicas como Mussarela, Marguerita, Portuguesa, Calabresa e 
Napolitana, custam apenas R$ 25.

O diferencial das pizzas da Cidade começa pela massa e vai 
até os ingredientes, que são frescos e de qualidade. Segundo o 
proprietário Dax Peres Goulart, a massa é � na e crocante, feita 
para comer com guardanapo. “A massa é secreta e leva 14 ingre-
dientes, sendo um deles a maçã, que possui enzimas que dissolvem 
a proteína do trigo, dando mais leveza, e � ca mais fácil de ser 
digerida”, explica.

Os nomes das pizzas gourmet e doces também são bem 
interessantes, pois foram “batizadas” com personagens e pontos 
turísticos como uma homenagem à Campo Grande, mostrando 
todos os pontos que a cidade tem.

Quem prepara as pizzas é o proprietário e as massas são feitas 
artesanalmente. “As bordas são trançadas e eu produzo três tipos de 
massa: a secreta, a de baunilha e de chocolate. O molho também sou 
eu que faço e é fresco, que não vai ao forno e leva tomate, cebola, 
manjericão, não é aquele molho pronto”, conta.

Com a intenção de ser diferente, Dax inovou até na caixa da 
pizza, que não é igual a que se vê por aí. O sabor e a crocância das pizzas 
da Pizzaria da Cidade são inigualáveis. A Pizzaria da Cidade 
está localizada na rua João Pessoa, 490, bairro São Francisco. A 
pizzaria abre de quinta à domingo das 18h às 23h, com opções 
de entrega e/ou comer no local, que é muito aconchegante. 
Dependendo da localidade, não é cobrado taxa de entrega. 

O cliente tem duas opções de massas para pizzas doces: 
baunilha e chocolate. Todas as quintas-feiras de dezembro, 
na compra de uma pizza gourmet, o cliente ganha uma 
pizza doce 

Promoção Fidelidade: juntando oito imãs o cliente pode 
trocar por qualquer pizza, seja clássica, gourmet ou doce

www.pizzariadacidade.net 
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AMIGOS QUE SE CONHECERAM EM COMUNIDADE ALTERNATIVA CRIAM 
PIZZARIA ZAPI ZEN  COM MENU “ZEN”

Na Zapi Zen Pizzaria, desde o nome 
até o cardápio, o conceito remete ao lado 
“zen” da vida. A pizza Patagônia tem a 
abobrinha como ingrediente principal. Na 
Galápagos, o manjericão e o champignon 
são o destaque. Praticamente todos os 
ingredientes são orgânicos e ao invés de 
serem assadas, as pizzas vão para a chapa.

O empreendimento, que caiu no gosto 
dos turistas de Bonito, MS, foi ideia dos 
amigos Tânia Boaventura, de 58 anos, e 
Ernani Werlle, de 50 anos. Companheiros 
inseparáveis e de espírito aventureiro, eles 
abriram o negócio inspirados no estilo de 
vida que partilham juntos, em mais de 20 
anos de amizade. Os dois se conheceram 
ainda no ano de 1991, na primeira comu-
nidade alternativa da região metropolitana 
de Curitiba. A a� nidade foi instantânea 
e deu início a parceria dos amigos. “Eu 
já trabalhava com a venda de produtos 
orgânicos, legumes, e o Ernani sempre teve o 
domínio do trabalho com a terra. Sempre foi 
o menino do dedo verde”, brinca Tânia. Por 
15 anos, eles dividiram as tarefas em sítios 
e chácaras, produzindo orgânicos e dando 
aulas de educação ambiental. Até toma-
rem caminhos diferentes, mas mantendo 
� rme o laço de amizade. “Moramos juntos 
por muito tempo, mas por decorrência do 
trabalho, nos afastamos durante um tempo”, 
conta Ernani. Sempre em contato com a 
natureza, ele trabalhou pelo país como 
jardineiro, paisagista e até como técnico de 
reserva em Manaus. Enquanto isso, Tânia 
se dedicou à moda em uma empresa de 
confecções, quando surgiu a oportunidade 
de ir para Bonito. Antes da mudança, ela 
já havia residido com os � lhos, Uli e Tui 
Boaventura, em outras oito cidades.

 “Uma amiga quem sugeriu que eu me 
mudasse para Bonito. Eu achei que seria 
viável e convidei o Ernani”, ela disse. E o 
amigo aceitou de imediato. Em janeiro do 
ano passado Ernani já havia se mudado 
para a cidade e em junho de 2014, os 
amigos inauguraram a pizzaria ao lado do 
� lho de Tânia, Uli Boaventura, de 20 anos.

O espaço na Zapi Zen é aconchegante 
e semelhante ao de restaurantes vegeta-
rianos tradicionais. No cardápio são 13 
variações de sabores, como a Kilimanjaro 

ou a Anhumas, que tem berinjela e pimentão 
de ingredientes.

Os wraps também entraram no menu, 
são sanduíches feito à base de creme de 
requeijão, com castanhas e rúcula na com-
posição. As massas são individuais e o cliente 
também pode optar pela versão tradicional 
ou integral. Os preços variam de R$ 16,00 
até R$ 23,00.

 “Tanto no nome quanto no cardápio quise-
mos que a proposta da pizzaria sempre remetesse 
as sensações de tranquilidade, de contemplação 
a natureza”, comentou Uli. E a ousadia no 

cardápio, pouco vista em cidades do inte-
rior, tem atraído principalmente os turistas 
da cidade. ”A pizzaria recebe todo tipo de 
cliente, mas pelo menos, 90% dos clientes são 
de outros Estados ou até europeus”, contou o 
rapaz, que também é a� lhado de Ernani. 
Juntos, eles formam a sociedade com jeito 
de família, conforme contou o empresário.

 “Considero ela uma irmã. Moramos 
juntos há muito tempo, ajudei a criar os � lhos 
dela e criamos um parentesco de alma. Somos 
uma família, diferente do convencional”, 
concluiu Ernani.


