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RESTAURANTES NO 
DISTRITO FEDERAL 

APOSTAM NA 
DIVERSIDADE DE 
SABORES PARA 

PIZZAS TRADICIONAIS
Nem Portuguesa, nem Margherita! As 

casas têm apostado cada vez mais em sabores 
de pizzas compostos por recheios à base de 
ingredientes especiais. Mais do que cala-
bresa, quatro queijos ou mussarela, chegou 
a vez do frango com pequi, da carne de 
javali, da rapadura e até de pétalas de rosas 
glaceadas.  “Os clientes acabam vencendo 
a resistência e passam a pedir sabores dife-
rentes”, ressalta Narciza Leão, proprietária 
do Pizza Parque, que oferece seis sabores 

especiais com ingredientes como cranberry, 
queijo brie e salmão defumado. Em alguns 
restaurantes as pizzas especiais, que têm 
na composição ingredientes importados e, 
consequentemente, preços mais elevados, 
costumam ser o chamariz para novos clien-
tes, caso da pizzaria Valentina. “Apesar de 
serem mais trabalhosas, essas pizzas atraem 
uma clientela em busca de novos sabores”, 
ressalta o sócio da casa, Robson Costa. Além 
de criatividade, para uma pizza especial é 

preciso ter uma boa farinha (de preferência 
a do tipo OO), um molho de tomate com 
acidez equilibrada e um queijo mussarela de 
boa procedência. “É possível quebrar a acidez 
do tomate com um pouco de beterraba, o que 
garante uma boa cor e o açúcar da frutose. E, 
se existe ausência de gordura residual no céu 
da boca, é sinal de que você está consumindo 
um bom queijo”, ensina o chef Ville Della 
Penna, integrante da Accademia Italiana di 
Gastronomia Storica e Gastrosofia.



352016 - Nº 22  PIZZAS&MASSAS

No Romão Carne de Sol & Pizza, em 
Vicente Pires, os sabores nordestinos são o 
forte do cardápio. A partir das 18h, é a vez 
das redondas, que não fogem da proposta 
inovadora. “Quando fizemos o cardápio, prio-
rizamos os sabores com a cara do nosso estabe-
lecimento”, explica Romão de Olinda Filho, 
proprietário da casa, que começou com seu 
pai, há 30 anos. Para quem se interessou, 
entre a lista de preparos salgados se sobressai 
a pizza de escondidinho, recheada de purê 
de mandioca, carne de sol desfiada, cebola 
roxa, manteiga de garrafa, queijo coalho e 
requeijão. “No início, os clientes acabavam 
pedindo pizzas tradicionais, mas quando 
viam esse sabor saindo do forno, ele chamava 
a atenção”, conta Romãozinho, como o pro-
prietário é chamado. Outro sabor imperdível 
tem o nome do pai do proprietário, Romão. 
“Essa não leva cebola e manteiga de garrafa. 
No lugar do purê de mandioca, colocamos purê 
de abóbora, que dá um toque adocicado, mais 
suave à pizza”, descreve. 

A Baco Pizzaria, Asa Norte e Asa Sul, 
é um dos nomes fortes quando se trata das 
redondas. Os estabelecimentos, localizados 
na 309 Norte e na 408 Sul, são os únicos 
de Brasília a fazer parte da Associazione Vera 
Pizza Napolitana e dois dos cinco estabeleci-
mentos brasileiros a aceitar pagar para poder 
usar esse título! Entre os 34 sabores vendidos 
na casa, a variedade vai de pizzas tradicionais 
a receitas autorais. Destaque para a criação do 

www.bacopizzaria.com.brwww.romaocarnedesol.com.br

No D’Lurdes, em Guará,  as pizzas fazem 
a alegria dos comensais que buscam diver-
sidade. São 42 sabores, entre eles preparos 
não tão convencionais e com ingredientes 
inusitados, que podem ser pedidos à la carte 
ou no rodízio. Destaque para a de pequi 
com cubos de frango. Meire Gontijo, sócia 
da casa, tranquiliza quem tem receio dos 
espinhos: “não tem perigo, porque preparamos 

www.dlurdes.com.br

O pedido dos clientes pela união de dois 
sabores existentes no cardápio da Fratello 
Uno impulsionou a criação da pizza de shimeji 
e camarões refogados com mascarpone, 
ervas finas e azeite trufado, com a assinatura 
do chef Dudu Camargo. A pizza, que está 
entre as mais vendidas das opções especiais, 
entrou no menu de sugestões há quatro me-
ses e há dois integra os sabores do cardápio 

fixo. “Sempre testamos as novas criações como 
sugestões. Como o público aprovou, colocamos 
definitivamente entre as nossas opções”, ressalta 
o restaurateur João Pedro Couto, que acre-
dita no potencial dos sabores inventivos na 
gastronomia da cidade. 

www.fratellounopizzaria.com.br

Na Valentina Pizzaria, na Asa Norte, 
um dos pratos prediletos é a pizza Obelix, que 
leva molho de tomate, mussarela, linguiça 
de javali, manjericão e orégano. Com um as-
pecto quase idêntico ao da pizza de calabresa, 
o preparo é menos gorduroso. “Dá para notar 
desde a hora em que ela sai do forno. O gosto 
tem uma leve alteração, mas é muito similar 
ao da calabresa comum, tem muita gente que 
nem percebe a diferença”, explica Robson 
Costa, proprietário da casa. Costa aposta em 
outros preparos diferenciados em seu menu. 
“A variedade dá mais trabalho, mas compensa, 

local: a pizza de Burrata & Parma, recheada 
com burrata, presunto cru, pomodoro pelati 
e raspas de limão siciliano.   

o pequi em pedaços, já sem o caroço”. A em-
presária brinca que essa é a pizza goianinha 
e que na casa também tem a mineirinha, na 
qual o frango ganha a companhia do quiabo. 

Na sobremesa, destaque para a pizza feita 
com dois ingredientes mais do que queridos 
dos comensais: leite ninho e creme de avelã 
(Nutella ou similar!). Outros sabores que 
chamam a atenção são banana com açaí, coco 
com leite condensado, doce de leite com 
queijo minas  e rapadura com queijo coalho.  
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ela atrai clientes”, pondera. Outra sugestão 
foi criada para um concurso em São Paulo: 
a Alho Poró & Mascarpone.  “É uma combi-
nação inusitada, especialmente pelo gosto forte 
do shimeji, mas era isso que eu e minha esposa 
procurávamos quando a criamos”, relembra. 

A iguaria leva molho de tomate, mussarela, 
shimeji (temperado suavemente na manteiga 
e pimenta dedo de moça), alho porró, queijo 
mascarpone e orégano. Para quem gosta de 
combinações raras, a pedida pode ser a pizza 

Berinjela Agridoce . “A berinjela é gratinada 
com queijo parmesão, que quebra o doce e dá 
um toque especial ao preparo”, explica. Ain-
da pode experimentar a pizza de Cordeiro 
& Geleia de Pimenta (molho de tomate, 
charque de cordeiro temperado no azeite, 
pimenta dedo de moça e ervas finas, queijo 
brie, orégano e geleia de pimenta (à parte), 
ou a pizza Maçarico (molho de tomate, 
mussarela de búfala, linguiça picante, lascas 
de abobrinha, pesto de azeitonas pretas com 
uva passa e orégano) , entre outras dezenas 
de opções! 

www.valentinapizzaria.com.br

A regionalidade falou alto na hora de  
Gilberto Masi atrair a clientela para a Copa 
do Mundo na Entre Amigos Pizza Bar, no 
Lago Norte. Os sabores das redondas com 
ingredientes de diferentes partes do país fi-
caram temporariamente no menu, mas uma 
delas sobreviveu ao fim do evento e integra 
o cardápio fixo: a de jambu, tomate cereja 
e redução de tucupi. A criação do sabor de 
influência amazônica foi feita em conjunto 
com a chef paraense Mônica Nunes. “Temos 
clientes que chegam aqui só para comer essa 
pizza. São brasilienses que gostam de explorar 
ingredientes pouco difundidos na cidade”, 
ressalta o paulistano Masi. O tucupi e o 

Um dos pilares do Restaurante DuoO, 
na Asa Sul, é a sustentabilidade que integra 
grande parte dos preparos servidos na casa, 
capitaneada por Nicolas Fujimoto e Jean 
Felipe Lima. A casa carrega um conceito de 
dualidade, tendo duas ou mais perspectivas 
para cada tipo de cenário. Em sua proposta 
comercial, o DuoO se apresenta como uma 
opção gastronômica unindo culinária funcio-
nal ao sabor. O conceito de dualidade está 
presente em sua cozinha, onde os pratos são 
preparados de maneira diferente, buscando 
aproveitar ao máximo o que os alimentos 
tem a oferecer: o que habitualmente é con-
sumido e o que geralmente é descartado, 
como cascas, talos e sementes. Isso faz com 
que a casa tenha uma culinária com práticas 
sustentáveis, gerando o mínimo de desperdí-
cio. A pizza Tucano é um exemplo! É feita de 
caponata de casca de banana, mussarela sem 
lactose, orégano e molho de tomate pelati.  
“Usamos 120 kg de banana ao mês e queria 
criar um tipo que aliasse sabor ao combate ao 

 www.duoorestaurante.com.br

desperdício de alimentos”, destaca Fujimoto, 
que assina a receita da pizza, feita à base de 
farinha de arroz e biomassa de banana verde, 
também preparada na casa. A pizza Sertão 
leva carne seca, mussarela sem lactose, creme 
de abóbora, cebola roxa e molho de tomate 

pelati.  A casa também só usa mussarela de 
búfala ou mussarela sem lactose, em todas 
as suas pizzas. 

jambu, folha que provoca dormência na 
boca, bastante consumida pelos indígenas 
do Norte do país, são comprados na Feira 
do Guará e vêm de cidades como Belém e 
Manaus. 

www.entreamigospizzabar.com.br
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Há um ano, a frustração com os ser- 
viços de entrega de pizza até o Park Way se 
transformou em oportunidade de negócio 
para Narciza Leão. Era o início da Pizza 
Parque, serviço de delivery que opera na 
região sul de Brasília. A seleção de ingredien-
tes importados, como farinha italiana 00, 
salmão defumado e amêndoas, caracteriza os 
sabores especiais da marca. Antes de abrir o 
negócio, a empresária fez curso de pizzaiolos 
em São Paulo e contou com a consultoria 
de um chef paulistano. Entre as sete opções 
especiais está a Caliandra, que leva queijo 
brie, nozes, molho de cranberry e rúcula 

www.pizzaparque.com

baby. “Busquei como referências receitas dos 
chefs Claude Troigrois e Jamie Oliver, dois 
profissionais que são muito inspiradores para 
mim”, afirma Narciza. O delivery oferece 
outros sabores inusitados, como a Sucupira, 

que leva brócolis, aliche e pimenta dedo de 
moça, e a Jacarandá, feita com mortadela 
italiana e queijo emmental. O cardápio  
enxuto com combinações inusitadas também 
caracteriza o serviço de entrega criado por 
Narciza. “A ideia é oferecer algo de qualidade 
sem precisar ter um cardápio extenso. Apesar de 
arriscar pouco, nossos clientes têm dado espaço 
a sabores que fogem do convencional”. 

A bela vista e a decoração da casa já 
criam uma atmosfera romântica para quem 
vai à Avenida Paulista Pizzeria, na Asa 
Sul. Uma receita dá charme a qualquer 

www.avenidapaulistapizzabar.com.br

data: a pizza de pétalas de rosas glaceadas. 
“No lugar do queijo, usamos sorvete de creme, 
polvilhamos farofa crocante e finalizamos 
com as pétalas glaceadas”, explica a gerente 
Angela Chiconato. “É uma pizza adocicada, 
devido ao processo, porque as pétalas passam 
ao sorvete. No fundo é possível sentir o sabor 
da flor”, detalha. A casa trabalha ainda com 

outros sabores pouco convencionais, como 
La madona medieval. A pizza se destaca pelo 
formato oval. “É uma pizza de aspecto rústico. 
Ela leva molho de tomate, rúcula, tomate seco, 
pimentões e aceto”, descreve Angela. Já em 
outro formato incomum, mas sem abrir mão 
da massa da pizza, o local trabalha também 
com o pacchetto (R$ 48), massa de pizza 
dobrada e recheada. “Ela não chega a ficar 
totalmente fechada, mas abafa os ingredientes, 
deixando-os mais suculentos”, explica Angela. 
São dois sabores: o de escarola - escarolas 
temperadas com alho, azeitonas pretas, 
castanhas e tomate seco -, e o de calabresa - 
calabresa pré-assada, mussarela, cebolas em 
rodelas e molho de tomate. 

Mineiro que se preze adora goiabada 
com queijo. O clássico virou uma redonda 
na Pizza do Zé, no Laguna Mall, em Águas 
Claras. A combinação faz homenagem à 
mãe do proprietário, José Wilson Alves, e 
se chama Dona Lurdes. O recheio mistura 
mussarela, goiabada cascão, queijo coalho 
e banana. Outro preparo que se diferencia: 

à moda da casa, à base de alho, escarola, 
abobrinha, alho poró, tomate cereja, cebo-
la, bacon em fatias finas e parmesão fresco. 

Também podem experimentar a pizza Seu 
França, que leva molho artesanal de tomates, 
mussarela especial sem lactose, carne de sol, 
queijo coalho e banana da terra. Para o pro-
prietário, as redondas de sabores incomuns 
são um diferencial na pizzaria: “Temos as 
tradicionais, mas, para mim, se você vai servir 
uma pizza de sabor tradicional, ela tem que sair 
da média”, afirma. As massas oferecidas no 
local são: tradicional, pan, extrafina, integral 
e sem glúten. 

www.pizzadozeh.com.br
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