
52 PIZZAS&MASSAS  Nº 22- 2016

P I Z Z A R I A S 
&  C A N T I N A S

BAGGIO PIZZERIA & FOCACCERIA: PIZZAS DE FRUTAS PARA O VERÃO
Durante a estação mais quente do ano 

as pizzas com recheios leves e refrescan-
tes começam a ser procuradas. A Baggio 
Pizzeria & Focacceria tem sugestões para 
aproveitar o verão: quem gosta de doces, 
pizzas de frutas e que levam sorvete; entre as 
salgadas, pizzas com tomate cereja e abacaxi 
são as preferências.

Na massa, sai o tradicional molho de 
tomate e entra recheios de frutas coloridas e 
refrescantes. Uma das tradicionais pizzas do-
ces do verão é a Califórnia, que leva pedaços 
de abacaxi, pêssego, cereja, figo e ameixa. 
Mas, para quem não abre mão do sorvete, 
a pizza de banana com bolas de sorvete de 
creme, polvilhadas com açúcar e canela 
é a combinação perfeita. Tem também a 
tradicional goiabada com queijo, que pode 
levar doce de leite ou banana.

Há também as opções de pizzas sal-
gadas, como a Havaiana, que combina 
queijo mussarela, presunto e abacaxi. Para 
a opção vegetariana e de recheios leves, as 
pizzas de rúcula, escarola, tomates cerejas 
ou de legumes (como berinjela e abobrinha) 

frutas e até nozes, deixando tudo saboroso 
e nutritivo.

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 filosofia 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 rece-
bido o título de “Melhor Pizza de Curitiba” 
na edição 2011. Em 2010, a Baggio passou 
a operar pelo sistema de franquias. Na ca-
pital paranaense, há unidades nos bairros 
Água Verde, Juvevê, Champagnat, Jardim 
da Américas, Ecoville e Xaxim. Já na região 
metropolitana de Curitiba, 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.

desempenham bem o papel. São muitas 
alternativas para os diversos paladares. 
Mas quem prefere um prato ainda mais 
leve e refrescante, a Baggio também serve 
saladas que harmonizam verduras, legumes, 

www.pizzariabaggio.com.br 
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AVENIDA PAULISTA SUGERE PIZZA DE ATUM BRANCO PARA O VERÃO

A massa leve e saborosa com delicados 
anéis de cebola roxa marinados e azeitonas 
Azapa faz sucesso na Avenida Paulista Pizzeria 
durante a estação mais quente do ano. A 
pizza chamada Atum Branco do Mar do 
Norte (R$ 90 - grande; R$ 72 - individual)  
é ideal para ser degustada com vinho branco 
seco, leva um toque especial do peixe de 
aspecto rosado claro e com um suave sabor 
defumado.

Antes de chegar na pizza, a iguaria segue 
um longo trajeto. Todo ano, o peixe espanhol 
migra para o golfo da Biskaia, no Norte da 
Espanha. Só quando está em sua melhor 
forma é pescado artesanalmente. Então, é 
cozido em água salgada e conservado em 
um azeite espanhol puro, o que garante um 
sabor diferenciado.

O Avenida Paulista Pizza Bar, mais 
famosa pizzaria de Curitiba, com filial em 
Brasília,  oferece bufê variado à la carte no 

almoço. Ao anoitecer, dispõe de um cardápio 
com 40 sabores de pizzas, massas, carnes, 
saladas e frutos do mar. Entre os destaques 
da casa estão Lasanha de Mignon ao Molho 
Branco, e a premiada pizza Avenida Paulista, 
composta por molho de tomate, mussarela, 
rúcula e tomate seco. Outra opção é a pizza 
Tartufata, feita com molho de tomate, funghi 
secchi, rúcula e lascas de parmesão, aromati-
zada com azeite de trufas negras.  
www.avenidapaulistapizzabar.com.br

PIZZARIA EM SP LANÇA CARDÁPIO DO VENCEDOR DE 
“MASTERCHEF JÚNIOR”

O vencedor do primeiro “Masterchef 
Júnior”, Lorenzo Ravioli, colocou a mão 
na massa e lançou, no dia 22 de janeiro, 
um cardápio na pizzaria de seu pai, a Pizza 
Bros, em Moema. O chef mirim teve 
toda a liberdade para criar entrada, prato 
principal e sobremesa. “Ele cozinha desde 
os sete anos e quando entrou no ‘Masterchef 
Júnior’  me disse que não importava se 
ganhasse ou perdesse. O que queria mesmo 
era fazer um pequeno menu na pizzaria”, 
conta Franco Ravioli, pai de Lorenzo. “Por 
ser sua primeira pizza, ele decidiu fazer algo 
simples, então decidiu alavancar a pizza 
de calabresa que já existia”, conta Franco. 
Lorenzo incrementou com cebola roxa, 
cebolinha e parmesão, e um molho de 
pimenta para acompanhar. Para a entrada, 
o Masterchef escolheu o Cornicione - 
massa da pizza cortada em tirinhas - com 
raspas de mussarela, tomatinho assado ao 
alecrim e pesto tradicional. A sobremesa 
é Morango Flambado, manjericão e mel 
com sorvete de creme. O pai garante não 
ter dado nenhum palpite na criação do 

cardápio. 
Campeão na primeira edição do progra-

ma voltado para as crianças, Lorenzo já tem 
planos para o futuro: o pequeno cozinheiro 
e a família estão estudando possibilidades de 
fazer um livro e outros projetos na área, além 
de eventos. Mas seu grande sonho, porém, é 
abrir seu próprio restaurante. 
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BRÁZ LANÇA JOSEFINA - A PIZZA DA ESTAÇÃO

É difícil imaginar uma pizza que combine 
com o típico dia quente do verão do Rio 
de Janeiro, mas a Bráz, rede paulistana que 
já conquistou diversos prêmios em terras 
cariocas, acaba de provar que é possível. E o 
melhor: sem cair no clichê das redondas lotada 
de verduras e legumes, para as quais tantos 
adoradores da iguaria italiana torcem o nariz.

A novidade atende pelo nome de Josefina 
(R$ 68, média / R$ 76, grande) e fica em 
cartaz até o final de março como a pizza da 
estação. A inédita massa integral fininha faz 
com que a borda fique crocante ao sair do 
forno. Mas o pulo do gato está na cobertura.

Segundo o sócio Eduardo Cunha, primei-
ro a massa vai para o forno com mussarela e 
molho de tomate. Antes de ir para a mesa, 
ganha uma camada de stracciatella, um leve e 
cremoso queijo de búfala que fica em tempe-
ratura mais amena do que o restante da pizza, 
e folhas frescas de manjericão. “Pensamos 
em agradar a todos com um sabor único, que 
pudesse ser apreciado durante todo o verão. E 
conseguimos”, comemora.

A concepção da massa ficou por conta do 
especialista em panificação, Raffaele Mostac- www.brazpizzaria.com.br

cioli, que se preocupou tanto com o paladar 
quanto com fatores nutricionais. O delicado 
queijo stracciatella é uma exclusividade da 
Tuttolatte para a Bráz.

Além da Josefina, duas outras novas 
redondas entraram no menu da rede, estas 
com vida longa: a Pomodorino (tomatinhos 
cereja e parmesão) e a Da Vila (com alho 
poró e presunto cru). A sugestão da casa para 
acompanhar é investir nas caipirinhas que 
chegaram ao cardápio em outubro - a de uva 
verde com manjericão é sucesso garantido -, 
criada pelo bartender Fabio La Pietra. O vinho 
toscano da casa (Mazzei 2012) é outra aposta 
certeira, principalmente com pedidos que 
tenham embutidos e queijos de sabor mais 
marcante. As novidades estão disponíveis em 
toda as unidades da rede.
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COZINHA ITALIANA COM PORCO PRETO E MARISCO PORTUGUÊS 
FEITA POR NEPALÊS

O restaurante Come Prima apresenta 
novos pratos com técnicas italianas, mas 
ingredientes nacionais. Tanka Sapkota - 
também conhecido como Giovanni - já 
era o mais italiano dos nepaleses, mas 
agora tornou-se o mais português dos 
italonepaleses. Parece confuso, mas tem 
uma explicação simples: um dos seus 
restaurantes, o Come Prima, em Lisboa, 
apresenta um novo menu, no qual o chef 
mantém-se fiel às técnicas e receitas ita-
lianas, mas usa ingredientes portugueses.

Um dos produtos que Tanka está tra-
balhando com mais entusiasmo é o maris-
co. Assim, a nova carta passa a ter, em um 
espaço destacado, pratos como spaghetti 
nero com carabineiro do Algarve. O in-
terior da cabeça, onde está concentrado 
todo o sabor, é aproveitado para criar um 
espaguete que, diz Tanka, “é ainda melhor 
que o próprio carabineiro”. Outra criação 
da qual fala com orgulho usa igualmente 
o spaghetti nero, mas desta vez com cama-
rões do Algarve, e percebes das Berlengas. 
Tanka conta que andou a procura dos 
melhores fornecedores para garantir que 
conseguiria ter os melhores mariscos das 
diferentes regiões de Portugal. Entre os 
pratos há também ravioli de santola com 
queijo de Serpa, um clássico italiano que 
é o espaguete com amêijoas de Óbidos e 
vinho branco, e uma impepata (ou salpi-
cado) de mexilhões de Lagos.

Há igualmente um prato de carne, 
porque Tanka queria trabalhar o porco 

preto português. Criou, assim, um 
rigatoni com ragu de porco preto do 
Alentejo. A carne é cozida longamente, 
a baixa temperatura, explica, para que se 
“desfaça na boca” e é servida com ervas 
frescas e queijo de cabra de Serpa.

O trabalho com produtos por- 
tugueses foi algo que Tanka começou 
a desenvolver por causa do seu outro 
restaurante, a pizzaria Forno d’Oro, 
também em Lisboa. A carta do Forno 
d’Oro tem também uma secção dedicada 
a pizzas com produtos portugueses que, 
segundo o chef, têm tido grande sucesso. 
Daí a ideia de tornar o Come Prima 
também mais português.

No entanto, para Tanka Sapkota, é 
fundamental, ao mesmo tempo, reafir-
mar as raízes italianas do seu projeto. 
Para isso, tem procurado o reconheci-
mento de instituições italianas. Com um 
grande sorriso, anuncia que no último 
ano conquistou o Atestado de Hospita-
lidade Italiana, atribuído pelo Governo 
da Itália, o de Pizza Certificada Italiana, 
atribuído pela Associação Pizza Verace 
Napolitana, e o atestado de Excelência 
Italiana, dado por uma entidade privada 
que confirma o Come Prima como “res-
taurante de matriz italiana”.

Desde sempre que Tanka tem uma 
grande preocupação com a qualidade 
dos produtos que utiliza, se bem que até 
agora se centrasse sobretudo nos italia-
nos. Foi ele quem, em 2012, se lembrou 
de organizar uma pequena festa para os 
seus clientes assistirem à abertura de um 
enorme queijo Parmigiano-Reggiano e 
é ele quem, todos os anos na época das 
trufas, faz uma série de jantares, sempre 
muito concorridos, onde a estrela é a 
excepcional trufa branca de Alba.

Aos 18 anos, Tanka viajou do Nepal 
para a Alemanha onde ia estudar Direito. 
Mas rapidamente desistiu desse plano 
e acabou por trabalhar lavando pratos 
em um restaurante. Foi o início de uma 
história de amor com a cozinha italiana 
que, mais tarde, já em 2007, foi apren-
der mais a fundo, durante dois anos, 
na Itália. Chegou a Lisboa em 1996 e 
trabalhou inicialmente no La Trattoria.
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 A GASTRONOMIA ITALIANA PRIMOROSA DO MAMMA GEMA, 
EM BENTO GONÇALVES

Trattoria em italiano é um restau-
rante simples, de comida caseira, como 
uma taberna.  A proprietária, Dona 
Clege conta: “Quando o Altemir Pessali 
(seu marido), o ex-zagueiro, precisou parar 
de jogar futebol profissionalmente, devido 
a uma lesão, resolvemos que era a hora 
certa de realizarmos um antigo sonho: 
abrir um restaurante. Eu fechei as portas 
do meu consultório dentário e entramos 
de cabeça no projeto. Escolhemos abrir 
uma trattoria”.

No dia 30 de outubro de 2002, 
foi aberta a Trattoria Primo Camilo -  
homenagem ao nonno (avô) de Pessali e 
o qual não chegou a conhecer, mas que 
como ele, adorava receber e fazer amigos 
ao redor de uma boa mesa. “Oito anos de-
pois, continuamos tão entusiasmados que 
decidimos abrir outra trattoria, agora, no 
Vale dos Vinhedos”. O Vale dos Vinhedos, 
na Serra Gaúcha, está localizado entre 
os municípios de Bento Gonçalves, 
Garibaldi e Monte Belo do Sul. É ali 
que se concentra a maior produção de 
vinhos finos do Brasil. Sua cultura, sua 
história e seu charme, com bons hotéis, 
pousadas e restaurantes, tornam o Vale 
referência no turismo nacional e interna-
cional, com seus roteiros de enoturismo 
e gastronômicos. Assim, no dia 30 de 
outubro de 2010, foi aberta a Trattoria 
& Armazém Mamma Gema, que fun-
ciona de terça-feira a domingo, sempre 
ao meio dia. Recebeu esse nome devido 
a uma coincidência entre Pessali e sua 
esposa, Clege. Ambos tinham mães com 
os mesmos nomes e quatro filhos, o que 
levou a composição da logomarca, com 
quatro patinhos ao redor da mãe. Loca-
lizado junto ao Complexo Enoturístico 
Villa Michelon, bem no coração do 
Vale dos Vinhedos, nas margens de um 

lago e rodeado por lavandas coloridas, o 
restaurante tem capacidade para atender 
200 pessoas, simultaneamente, e espaço 
para eventos sociais e corporativos. O 
Armazém possui produtos típicos da 
região, sendo um dos melhores locais da 
cidade para quem busca vinhos do Vale 
dos Vinhedos e cidades vizinhas. O am-
biente é climatizado, possui rede WiFi, 
estacionamento, segurança e estrutura 
completa para jantares e coquetéis. 

Cada receita procura recriar os 
sabores das receitas das mammas, mas 
com um toque pessoal dado por Pessali.  
Os proprietários querem que os clientes 
se sintam como eles mesmo se sentem 
quando estão na cozinha da mamma, 
com aquela mesa cheia de gente, todos 
falando ao mesmo tempo, saboreando 
comidinhas deliciosas e aquele sentimen-
to gostoso de aconchego. 

A casa oferece cardápio a la carte, 
mas é melhor optar pela Sequência de 
Massas, com preço fixo de R$ 65, um 
verdadeiro festival! Entrada da estação, 
salada, sequência de massas, risoto, fran-
go com ervas e um sorvete artesanal com 
calda de vinho ou brigadeiro de colher!  
www.mammagema.com.br
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MAMMA JAMMA E SUAS PIZZAS RÚSTICAS ENCANTA O RIO DE JANEIRO

Reduto de saborosas pizzas no Jardim 
Botânico, montadas sobre massa de fermen-
tação natural e assadas no forno à lenha, o 
negócio ganhou filial no CasaShopping. O 
ambiente charmoso segue em parte o padrão 
da matriz, com balcões negros e nichos em 
estilo american diner - na zona Sul, somam 
se ao cenário a bela mangueira aproveitada 
pelo projeto, que cresce no meio do salão, 
e a varanda com mesas sobre o deque de 
madeira. A inauguração do novo endereço 
inspirou três coberturas. Uma delas leva 
shiitake, cogumelo-de-paris, cebola carame-
lada, pimenta-do-reino e manjerona, além 
de azeite trufado. Outra pedida recente é 
coberta de fatias finas de berinjela, cebola 
caramelada, mussarela de cura especial e um 
toque de alecrim. Para provar o carro-chefe, 
peça pela mamma jamma, com mussarela de 
cura especial e calabresa artesanal, gratinada 
com queijo parmesão.

Não só de pizza vive o Mamma Jamma, 
o cardápio também é composto por massas, 
saladas, divinas sobremesas e uma carta de 
azeites preparada pelo azeitólogo Marcelo 
Scofano, que selecionou sete rótulos de extra 
virgens, além dos 12 azeites sazonais, para 
os clientes regarem as redondas à vontade.

Agora para o verão, o Mamma Jamma 
apresenta novidades, como o Pão Português, 
preparado com presunto, mussarela de cura 
especial, cebola e azeitonas; tem também 
o pão rústico de alho poró, uma deliciosa 
combinação de alho-poró com cream cheese 
gratinado e mussarela no forno à lenha, e 
como não poderia faltar, Pizza di Spinaci 
& Formaggio di Capra, feita com espinafre 
salteados, molho de tomate natural, mussa-
rela de cura especial, queijo de cabra e ovo 
estrelado.

E para fechar com chave de ouro, a 
sobremesa, Delícia Deleite, uma massa ex-
tremamente crocante aberta ao meio, com 
dupla camada de doce de leite argentino, 
amêndoas e gotas de chocolate belga branco. 
www.mammajamma.com.br

 NOVO RESTAURANTE EM CUIABÁ UNE GASTRONOMIA ITALIANA, 
AMERICANA E ÁRABE COM PREÇOS DE NO MÁXIMO R$ 50

Um restaurante que une a culinária 
italiana, árabe e americana - e brevemente 
várias outras! - chegou ao Jardim Imperial, 
em Cuiabá, no último dia 15 de janeiro. 
Criado por um tecnólogo em rede de com-
putadores, apaixonado por gastronomia, e 
um advogado que trabalhava com vendas, 
a World Foods nasceu para ser um local de 
gastronomia internacional e pretende ter, no 
futuro, comida de pelo menos cinco lugares 
do mundo. (Um especialista em tudo!!!).

Rafael Faria, o tecnólogo, sempre gostou 
de cozinhar: “Apaixonado por gastronomia, 
sempre gostei de inventar pratos e alimentar as 
pessoas. Sempre cozinhei para familiares e ami-
gos, minha casa mais parecia um restaurante. 
A cada prato novo, recebia comentários como: 
“você tem que ganhar dinheiro com isso”, “você 
precisa abrir um restaurante” e assim a ideia 
foi ganhando força”, contou. 

Foi depois que ele conheceu Thomas 

Craveiro, o advogado que buscava alterna-
tivas contra a crise e queria abrir o próprio 
negócio. “Partiu dele a iniciativa e a ideia de 
abrir algo relacionado ao ramo alimentício em 
nosso bairro. Como já conhecia meus dotes (ou 
meu talento) (risos), ele me procurou e apresen-
tou seu projeto. Foi, então, que iniciamos nossa 
parceria e surgiu o conceito da World Foods”. 

Após três meses procurando o local 
adequado, os amigos começaram a investir 
no restaurante. Hoje, após a inauguração, 
eles já conquistaram seu público no bairro. 
Para eles, isso é resultado da forma com que 
tratam o público e a versatilidade do cardá-
pio. “Não temos em Cuiabá um restaurante 
que agrade vários públicos ao mesmo tempo. 
Na verdade, nossa intenção é ter pelo menos 
cinco tipos de gastronomia mundial, além do 
cardápio vegetariano, por isso o nome World 
Foods. Acreditamos que um restaurante deve, 
primeiramente, agradar ao público. Seguimos 

ao máximo as receitas originais dos países, 
porém sempre adaptamos para o paladar do 
nosso público”, afirma Rafael. 

É Rafael, também, que assina as recei-
tas do cardápio. Dentre elas, estão opções 
italianas como canelone, rondelli, lasanhas 
e massas diversas, opções americanas, como 
hambúrgueres e cachorros quentes gourmet, 
e opções árabes, como kebabs e kafta. As 
sobremesas também são diversas e tudo 
varia de R$ 10 a R$ 47,90. A World Foods 
fica na Avenida das Palmeiras, 941 - Jardim 
Imperial.
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PIZZAS GOURMET NA PIZZARIA DEDO DE MOÇA

Quem gosta de pizza adora experimentar 
novos sabores. Em Vinhedo, SP, fica uma pizza-
ria que sempre faz incursões gastronômicas para 
inovar e criar pizzas diferentes e, assim, agradar 
o paladar dos clientes mais exigentes. Não é 
à toa que já conquistou vários prêmios pela 
qualidade de suas pizzas. Trata-se da Dedo de 
Moça Pizzaria, que fica no Jardim Santa Rosa.

Prestes a completar 12 anos, em julho, a 
Dedo de Moça mescla pizzas tradicionais com 
outras mais elaboradas. A proprietária Priscila 
Klopfer Leme está sempre em busca de novi-
dades. E sempre ouve as sugestões dos clientes 
para tentar inovar. A gerente da casa, Natália 
Gomes Ferreira, disse que a pizza mais pedida 
pelos clientes é a Veneza, feita com rodela 
de tomate caqui, mussarela de búfala fresca, 
folha de manjericão e pesto de azeitona preta. 
Também caiu nas graças dos frequentadores 
a pizza Flamarion, com queijo brie, geleia de 
pimenta e damasco. Em homenagem à cidade, 
foi criada a pizza Vinhedo, mas a marca regis-
trada da casa é a pizza Dedo de Moça, que leva 
linguiça defumada, pimenta calabresa e cebola. 
Para quem não dispensa sobremesas nem na 
hora de comer uma pizza, há opções como o 
petit gateau, mousse branco e preto e mousse 
de chocolate.

Por causa da excelência de suas pizzas, a 
Dedo de Moça foi premiada por cinco anos 
consecutivos pelo Guia 4 Rodas. Também 
foi premiada como a melhor pizza da cidade 
pela Veja Campinas Comer e Beber, por três 
anos consecutivos. 
www.pizzariadedodemoca.com

O ambiente da pizzaria é bem rústico. 
O forno à lenha e o bar são feitos de tijolos à 
vista. O teto é de madeira. Essa combinação 
deixa o ambiente bem aconchegante. A casa 
tem lugar para 60 pessoas. Além do atendi-
mento no salão, oferece o serviço delivery para 
entrega em casa.

EM BRASÍLIA, DF, PIZZARIA FRATELLO UNO E RESTAURANTE SANTÉ 13 
OFERECEM DELICIOSAS OPÇÕES DE BRUSCHETTAS

Se tem um aperitivo que agrada, e mui-
to, aos brasileiros é a bruschetta. Além de 
saborosa, é de simples preparo, feita com 
pão temperado no alho e azeite e harmo- 
niza com diversos recheios. Combina 
perfeitamente para ser a entrada em um 
requintado jantar, pode ser servida antes 
de uma pizza e, também, para receber ami-
gos em casa. O termo bruschetta deriva 
do italiano “bruscare”, que significa tostar 
sobre brasas. Muito apreciada em todo o 
território italiano, a bruschetta surgiu na 
Antiguidade entre os trabalhadores rurais, 
que aproveitavam o pão que sobrava de 
um dia para o outro, criando um delicioso 
prato. Depois de séculos, o aperitivo segue 
conquistando o paladar dos italianos e 
ganha novos admiradores pelo mundo.

Na Pizzaria Fratello Uno (103 Sul 
e 109 Norte) são servidas três fatias de 

pão italiano dourado no azeite extra 
virgem e alho, acompanhada de salada 
verde. As apetitosas opções de recheio 
são: Bruschetta Fratello (pomodori pelati, 
mussarela especial, berinjela agridoce, 
queijo parmesão e orégano); Bruschetta 
Parmegiana (pomodori pelati, berinjela 
assada, mussarela de búfala, parmesão e 
orégano); Bruschetta Pesto (pomodori pe-
lati com pesto verde, parmesão e orégano); 
ou, ainda, a Bruschetta Mista, combinação 
dos três sabores acima.  

www.fratellounopizzaria.com.br

O Restaurante Santé 13 (413 Nor-
te) oferece o Trio de Bruschette, com 
recheio de tomate e manjericão ao pesto 
de castanha, ou a Quadra de Bruschette, 
com os saborosos recheio de salmão com 
alho-poró, mix de cogumelos, berinjela 
picante e tomate com manjericão.
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PIZZARIA INCREMENTA CARDÁPIO, CRIA NOVOS COMBOS E FAZ 
PARCERIA COM BEN & JERRY’S

A Vezpa Pizzas começa 2016 com 
novidades. A rede, 50% napolitana, 50% 
nova-iorquina e 100% carioca, lança novos 
sabores nesta temporada e apresenta um 
cardápio reformulado, com novas opções 
de combos. Entre as opções salgadas estão 
as pizzas de presunto de Parma com rúcula 
e a de peito de peru com brócolis.

Além disso, a Vezpa apresenta uma sobre-
mesa irresistível, o Iceberg Italiano. A delícia 
é a combinação de uma fatia de pizza doce, 

acompanhada de sorvete Ben and Jerry’s e, 
para finalizar, gotas de chocolate e Nutella.

A marca lança ainda um novo site, refor-
mulado e com todas as opções de combos e 
promoções disponíveis. O usuário poderá 
conhecer detalhes sobre os sabores, tamanhos 
de pizzas, além de conferir informações sobre 
as novidades da Vezpa e suas loja.

As ações fazem parte do novo momento 
da marca, que encerrou 2015 com excelentes 
resultados. A rede triplicou de tamanho nos 
últimos dois anos, fechou o ano passado em 
plena expansão. Com seis anos de história e 
oito lojas no Rio de Janeiro até novembro, 
a marca inaugurou seu primeiro restaurante www.vezpa.com.br

BACO LANÇA PIZZA EXCLUSIVA (?) COM FIOR DI LATTE
A Baco Pizzaria, de Brasília, DF, está 

com uma novidade que foca nas tradições da 
culinária mediterrânea. O chef e pizzaiolo Gil 
Guimarães está oferecendo a exclusiva pizza de 
“Fior di latte & Due Pomodoro”. A pizza é feita 
com fior di latte, mozzarella típica italiana, 
desenvolvida em parceria com um produtor 
artesanal, além de ingredientes como tomate 
Giallo e tomate Sweet Grape, produzidos na 
fazenda Silvander, em Corumbá de Goiás, 
parmesão, basílico, azeite e flor de sal. Só 
para a mozzarella, foram cerca de dois meses 
de pesquisas, conversas e testes. “O tempo de 
duração entre a ordenha do leite e o consumo 
final é de no máximo cinco dias”, explica.

A “Fior di latte & Due Pomodoro” custa 
R$ 59 e estará disponível no cardápio do Baco 

comumente encontrada em nosso país! O legíti-
mo tomate-uva é o Sweet Grape, o qual possui 
características bastante marcantes, diferente de 
outros tomates tipo grape ou até dos tomates 
cherry, tipo cereja. O tomate Giallo (amarelo em 
italiano!) nasce em penca e é bastante encontrado 
na Bahia!  

enquanto durarem os ingredientes (!?). 
Obs.: Para os que não sabem, Fior de latte 

não é uma mozzarella produzida com leite 
de búfala, mas, sim, de leite de vaca, a mais www.bacopizzaria.com.br

fora da capital, em Niterói, e encerrou o ano 
com 11 pontos de venda. 
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BOTAFOGO, NO RIO,  GANHA UMA NOVA PIZZARIA COM CHOPE ARTESANAL, 
A BIRRERIA ESCONDIDO, CA  

O pessoal do Boteco Colarinho e do 
PUB Escondido já tem uma nova casa em 
Botafogo, a recém-inaugurada Birreria Es-
condido, CA., que segue, digamos, a filosofia 
de ter várias torneiras de chope. No Birreira, 
que é dedicada às pizzas, são 16 torneiras, 
que podem tornar as pizzas  feitas pelo Chef 
Pizzaiolo Agaciano Brito, que no currículo 
tem a premiada Pizzaria Braz, ainda mais 
deliciosas.

A nova casa está na Rua Voluntários da 
Pátria, em Botafogo, e o foco está nas cervejas 
on tap Premium especiais, a exemplo da casa 
de Copacabana.

Para as pizzas tudo foi pensado para ser 
perfeito. O chef Agaciano Brito, que tra- 
balhou por 10 anos na Braz, aprendeu técnicas 
que, aliadas a sua paixão, formou o seu perfil 
como pizzaiolo. Segundo ele, “os ingredientes 
são muito importantes para o resultado final 
da pizza” (grande descoberta!!!), por isso a 
farinha utilizada é cultivada no Brasil, em 
Santa Catarina, moída e peneirada três vezes; 
a massa é vedada e mantida na geladeira por 
24 horas a uma temperatura de três graus, 
tudo para que fique muito mais leve. Já o 
molho é feito com o tomate italiano San 
Marzano, menos consistente e quase sem 
acidez, o tempero é bem equilibrado para 
agradar a todos. O forno também foi feito 
para finalizar as redondas da melhor maneira 
possível: produzido artesanalmente com 
massa e tijolos refratários que funcionam 
como um espelho, refletindo mais calor para 
todos os lados do forno, assim as pizzas são 
assadas igualmente por inteiro.

São 20 sabores das redondas, sendo oito 
tradicionais, como Mussarela, Margherita,  
Frango com Catupiry e Portuguesa; e 12 
especiais, entre elas a Carbonara (molho de 
tomate, mussarela, pecorino, grana padano, 
pancetta, ovo e orégano), Tacchino (molho 
de tomate, peito de peru, alho-poró e Catu-

piry), Venneto (molho de tomate, mussarela, 
aspargos frescos, calabresa, parmesão e oréga-
no) e Basílica (molho de tomate, mussarela, 
linguiça Berna, cebola e orégano), além das 
quatro doces, como a de Banana (creme de 
confeiteiro, banana, canela e merengue ita-
liano) e a de Doce de Leite, com amendoim 
crocante. Uma dica para quem quer dar um 
toque pessoal à sua redonda é experimentar 
a pizza múltipla escolha; nessa opção, que 
entrará no cardápio em breve, o recheio é por 
conta do cliente, mas a massa e o molho con-
tinuam os mesmos. Outra novidade são as 
pizzas em fatias servidas no balcão externo da 
casa, uma experiência mais informal e rápida.

Para os que preferem petiscos para 
acompanhar os chopes, as boas pedidas são: 
IPA Fries (batata rústica marinada por oito 
horas em cerveja IPA, acompanha de ketchup 
caseiro), BBQ Chiken Wings (coxinhas de 
asa de frango puxadas no barbecue picante, 
acompanhas molho Ranch e maionese de 
leite caseira), Gulas de Mignon Escondido 
(aperitivos de gulas de mignon ao molho 

de queijo com redução de cerveja IPA) e 
as Bruschettas tradicional (tomate, alho e 
manjericão) ou de Parma (gorgonzola com 
Parma ).

No ambiente, dividido em dois andares, 
chama a atenção o forno feito artesanalmente 
e as 16 torneiras de chope, que ficam em 
uma parede de vidro. A decoração moderna 
e urbana possui cadeiras arrojadas de metal, 
abusa de encanamentos aparentes e cimento 
queimado, dando um ar contemporâneo, 
intimista e com muita personalidade ao local. 
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PIZZARIA GRAÇA DI NAPOLLI LANÇA PIZZA DE ALTO VERÃO

No período mais quente do ano, o paladar 
pede sabores diferentes. Por isso, a premiada 
Graça di Napolli, em Santana, zona norte de 
São Paulo (prêmio Gula 2015 de melhor pizza-
ria do Brasil e a melhor de São Paulo, segundo 
o júri da Comer & Beber 2014, da Veja São 
Paulo)  lança cobertura mais leve para o alto 
verão. Com massa finíssima, de fermentação 
natural e grãos especiais, a Capri é preparada 
com molho de tomate italiano, creme de ricota 
do chef, abobrinha e lascas de ricota defumada.

Por ter como ingrediente principal a ricota, 
que tem baixíssimo teor de gordura em compa-
ração aos queijos tradicionais, a pizza preparada 
pelo chef pizzaiolo Sudário Silva possui um 
sabor leve e tem menos calorias. Além disso, 
traz diversos benefícios para a saúde, pois a 
ricota é rica em cálcio, magnésio e potássio. “O 
nosso desafio é inovar sempre. Por isso trouxemos 
uma cobertura mais leve, mas com muito sabor. 
No período mais quente do ano o organismo pede 
por refeições nutritivas, mas agora sem abrir mão 
de comer uma boa pizza”, explica Tony Martin, 
sócio da Graça di Napolli.

Pizza com toques de alta gastronomia em 
ambiente despojado. Gourmet, mas sem deixar 
de lado o gosto e a “graça” de uma pizza com 
massa caseira, com ingredientes de preparo 
artesanal. Assim é a Graça di Napolli, pizzaria 
localizada em Santana, zona Norte de São Paulo, 

inaugurada em junho de 2014, e que já faturou 
o prêmio de melhor pizzaria da cidade, segundo 
o júri da premiação Comer & Beber, de 2014, 
da Veja São Paulo, e melhor pizzaria do Brasil, 
pelo Prêmio Gula 2015, um dos principais 
rankings de gastronomia do país. O nome é 
uma homenagem à matriarca da família dos 
sócios, a napolitana Dona Graça, e também à 
Napoli, considerada o berço mundial da pizza. 
Grafada, no caso da nova casa, com dois “l”, 
“Napolli”, por uma superstição dos sócios. No 

comando está um expert no assunto, o paulis-
tano Sudário Silva, eleito o melhor pizzaiolo do 
Brasil e considerado um dos melhores do mun-
do. Vencedor do campeonato brasileiro, ele já 
representou o país no Campeonato Mundial 
de Pizzas. Formou-se pela Associazione Verace 
Pizza Napoletana, em Nápoles, e lá descobriu 
que o segredo de uma boa pizza é a equação  
harmônica entre visual, aroma e sabor. Para isso,  
o diferencial é a massa, de preparo artesanal, 
com fermentação natural e vários dias de 
descanso. Um dos atrativos são pizzas com 
ingredientes inusitados como alho negro, geleia 
de vinho Malbec, alcachofra e legumes conser-
vados em temperos especiais. Seleção cuidadosa 
para aguçar os sentidos. A casa conta, ainda, 
com cartas especiais de cervejas artesanais e 
azeites, que harmonizam com as pizzas.

www.gracadinapolli.com.br

OPERETTA CRIA PIZZA E SOBREMESA ESPECIAIS HARMONIZADAS 
COM VINHO 

Para comemorar a sua reinauguração, 
a tradicional Pizzaria Operetta oferece 
um combinado especial com pizza, vinho 
e sobremesa. Para isso, criou um sabor 
inusitado de pizza, batizada de Amalfita-
na. A novidade é elaborada com massa de 
fermentação leve, com farinha italiana, e 
cobertura de molho de tomates frescos San 
Marzano (menos ácidos do que as outras 
variedades), lascas de pêra, gorgonzola, 
presunto Parma italiano e nozes salpicadas, 
que pode ser harmonizada com o vinho 
chileno Toro Salvaje Carmenere ou Toro 
Salvaje Shiraz. A sobremesa é um delicioso 
sorvete de manjericão com calda de frutas 
vermelhas levemente apimentada.  A pro-
moção inclui uma pizza grande Amalfitana, 
uma garrafa de vinho e duas sobremesas 
pelo preço bem interessante de R$ 96 

(serviço não incluso).
Uma das mais tradicionais redes de 

pizzaria da cidade, a Operetta, acaba de 
reinaugurar sua casa de Moema. Depois de 
uma bela reforma e mudanças no cardápio, 
a nova pizzaria agora conta com um salão 
aconchegante e um segundo andar dedica-
do para festas, reuniões e eventos corpora-
tivos. As estrelas da casa são as pizzas, que 

combinam a tradição italiana com recheios 
diferentes e combinações inusitadas. A  
receita da massa foi reformulada e agora é 
elaborada com farinha italiana de fermen-
tação lenta, para não perder a qualidade, a 
crocância e a leveza. O molho é feito com 
tomates frescos tipo San Marzano, com 
menos acidez do que as outras variedades. 
www.operetta.com.br
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SBARRO BRASIL LANÇA PIZZA VEGETARIANA E INAUGURA 
TEMPORADA DE DESCONTOS

Conhecida por oferecer a autêntica 
New York Style Pizza, com fatias acima 
da média e sabores variados que remetem 
aos Estados Unidos, a rede nova-iorquina 
Sbarro, presente no Mooca Plaza Shopping 
e no Top Center Shopping, acaba de in-
cluir um novo sabor em seu cardápio. A 
pizza Vegetariana, com brócolis, espinafre, 
tomate e mussarela, passou a ser vendida 
nas unidades da capital paulista no dia 15 
de fevereiro. O lançamento visa atender 
a uma crescente demanda por itens que 
atendam ao público adepto de uma dieta 
vegetariana, ou àqueles que buscam sim-
plesmente uma dieta mais balanceada e 
saudável. “Temos uma procura constante de 
nossos clientes por sabores novos. Especialmen-
te nos meses de verão, a busca por opções mais 
leves se faz notar com força. E há um público 
vegetariano em franco crescimento no país. 
Por isso, lançamos a pizza Vegetariana, que 
passará a ser um item fixo de nosso cardápio”, 
destaca Marcelo Calderon, um dos sócios 
diretores da marca no Brasil.

Além da pizza Vegetariana, os clientes 
que forem à Sbarro nos próximos dias po-
derão contar com uma agressiva campanha 
promocional. Trata-se da “Temporada de 
Descontos”, no Mooca Plaza Shopping, e 
da “Promoção Volta às Aulas”, no Top Cen-
ter Shopping. Em ambas, serão distribuídas 
cartelas com cupons destacáveis, cada 
um com uma combinação promocional 
diferente. “Em tempos de crise financeira, a 
preocupação em economizar nas refeições fora 
de casa é geral. Já oferecemos diversas opções 
de combos a preços bem interessantes, mas 
agora, com os descontos, estamos baixando 
ainda mais os valores”, afirma Marcelo.

Válida todos os dias e até 1° de maio de 
2016 - ou enquanto durarem os estoques -, 
o cupom é composto por 12 ofertas que são 
descartáveis e que devem ser apresentadas 
na hora da compra. Vale destacar que 
as cartelas serão distribuídas apenas nos 
próprios pontos de venda.

Com sede em Columbus, OH, USA, 
a rede de culinária ítalo-americana conta 
com quase 60 anos de experiência servin-
do a autêntica NY pizza, além de outros 
pratos típicos.

A Sbarro é conhecida pela qualidade 

Brasil, a rede chegou em 2013, no Cen-
tro-Oeste, onde conta com três unidades 
atualmente. Em 2015, foram inaugura-
das as primeiras lojas em São Paulo, no 
Mooca Plaza Shopping e no Top Center 
Shopping, respectivamente. 

dos pratos, feitos com ingredientes selecio-
nados cuidadosamente. Um dos destaques 
da marca é a massa da pizza, puxada à mão 
diariamente, o molho de tomate, que é pre-
parado de forma artesanal na cozinha de cada 
loja, além dos demais pratos de inspiração 
ítalo-americana. O carro-chefe da rede é a 
pizza estilo New York, vendida em fatias ou 
inteira, caracterizada pela saborosa massa fina 
e crocante, cujo tamanho é bem acima do 
tradicional no Brasil. A rede também conta 
com os irresistíveis Strombolis (pãezinhos  
recheados em diversos sabores) e os Sticks (nos 
sabores Garlic e Pepperoni). Além disso, os 
clientes podem optar pelos pratos de massas, 
como espaguete, almondegas e baked zitti.

Hoje, a Sbarro conta com mais de 800 
restaurantes, espalhados em 33 países. No www.sbarrobrasil.com.br
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ZUPPE VOLTA AO MERCADO DE PIZZARIAS E ACIRRA A DISPUTA ENTRE 
AS REDES NO RECIFE

Nos anos 80 e 90 uma marca de pizza 
reinou no Recife e era a preferência de cente-
nas de clientes em um mercado então pouco 
explorado. Quase duas décadas depois, a  
Zuppe, que tinha unidades na Rua do Futuro 
e na Zona Sul e cuja pizza era marcada pelo 
sabor no típico forno à lenha, está de volta. 

A proposta na reabertura é outra, mas os 
novos sócios, o chef Liberato Pereira (cheff, 
com dois f, no jaleco!) e o diretor de franchising 
Tancrêdo Menezes, prometem que o 
retorno será digno da tradição da Zuppe. 
As pizzas continuarão no cardápio, mas 
corresponderão a apenas 10% das opções de 
refeições. A dupla investiu R$ 2,4 milhões 
na recém-inaugurada unidade, localizada na 
Praça do Entroncamento, com 440 metros 
quadrados. São 38 empregos diretos gerados 
e mais de 50 indiretos.  “Pela força, achamos 
interessante investir em uma marca que sempre 
esteve viva na memória do Recife. Compramos 
os direitos dos antigos donos, repaginamos a 
logomarca e agora estamos oficialmente funcio-
nando”, explicou Tancrêdo Menezes. Sobre 
o novo formato, o chef Liberato Pereira, 
que no currículo possui mais de 30 anos 
em São Paulo trabalhando em restaurantes 
conhecidos, como La Tamboullie e Gero, 
e nos Grupos Leopoldo e Fasano, além da 
parceria com chefs como Erick Jacquin, 
Silvio Lancellotti e Gian Carlo Bolla, explica 
o retorno. “As pizzas correspondem a apenas 
10% do cardápio porque a Zuppe volta com 
um novo conceito gastronômico, de cozinha 

clássica italiana com um toque contemporâneo. 
Até mesmo as pizzas terão sabores diferenciados, 
requintados”, atesta. 

No Recife, assim como no Estado de 
Pernambuco, o mercado de pizzarias é bas-
tante concorrido. Dados da Junta Comercial 
de Pernambuco (Jucepe), apontam um total 
de 166 pizzarias “abertas e ativas” somente 
no Recife. Mas por uma tabela enviada pela 
própria Junta (com endereços de pizzarias e 
considerando que muitos estabelecimentos 
atuam ainda sem regularização, além das micro 
e pequenas empresas), a lista é bem maior. 
Vale lembrar, ainda, que a Jucepe destacou 
no rol de estabelecimentos empresas que 
no objeto social do contrato tem a palavra  
“pizzaria”, podendo incluir pizzarias e também 
restaurantes e lanchonetes que servem pizzas. 
Neste contexto da Jucepe, em virtude dessas 
considerações dos dados, a Zona Norte da 
capital pernambucana concentra um número 
de 169 estabelecimentos, contra 43 na Zona 
Sul, 44 na Zona Oeste e 22 no Centro, tota-
lizando 278 estabelecimentos comerciais. No 
entanto, quando a questão envolve as franquias 
o cenário muda. De acordo com Leonardo 
Lamartine, diretor-regional da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF) na Região 
Nordeste, cerca de 100 marcas de pizzas 
atuam, hoje, em Pernambuco. O mercado, 
segundo ele, está bastante saturado. 

Onde se come mais pizza no Recife? “Cerca 
de 90% das vendas hoje no mercado de pizzas é 
fruto do delivery, que é superior às lojas físicas. 

Pernambuco é líder no número de franquias no 
Nordeste. Não dá para dizer onde se come mais 
pizzas no Recife, embora a Zona Sul talvez se 
sobressaia um pouco no consumo”, pontuou 
Lamartine. Segundo a ABF, Pernambuco 
cresceu 5,8% entre os anos de 2014 e 
2015 quanto ao faturamento de “bares, 
restaurantes, padarias e pizzarias”, saltando 
de R$ 845 milhões para R$ 894 milhões. 
“O mercado cresce por que pizzas fazem parte 
do cardápio de refeições das pessoas, mas para 
implantar uma pizzaria o valor de vendas 
tem que ser viável para sustentar o negócio”, 
destaca Lamartine. 

É neste contexto, inclusive, que a Zuppe 
em sua volta ao mercado está focando: 
franquias. Segundo Tancrêdo Menezes, a 
nova unidade terá um centro de treinamento 
específico para quem deseja se tornar um 
franqueador da marca. “A abertura da uni-
dade também servirá de piloto para definirmos 
a expansão através de franquias. Nos próximos 
dois anos, também vamos focar em shoppings 
centers, mas fora de praças de alimentação”, 
ressaltou. Segundo ele, há três opções de 
franquias: a la carte, com espaço entre 300 
e 400 metros quadrados e investimento de 
R$ 700 mil a R$ 800 mil, outro com di-
mensões entre 100 e 150 metros quadrados 
(incluindo delivery) e recursos de R$ 400 mil 
a R$ 500 mil, e mais uma, com 90 metros 
quadrados a partir de R$ 30 mil. 

Para Valter Jarocki, diretor-executivo da 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
de Pernambuco (Abrasel-PE), a tendência é 
de crescimento do setor de pizzarias no esta-
do nos próximos anos. A associação possui 
apenas 30 estabelecimentos associados, um 
número bem abaixo do total de estabele-
cimentos sugeridos pelo órgão na Região 
Metropolitana do Recife (RMR), de cerca de 
5,2 mil no setor específico de alimentação. 

“O setor de um modo geral, incluindo 
as franquias, cresce a cada ano por que pizza 
é um produto forte no cardápio. Não temos 
pesquisa apontando onde se come mais pizzas 
no Recife, até por que teríamos de filtrar os 
estabelecimentos comerciais e as lojas delivery. 
Mas é um produto com amplo crescimento no 
consumo, tanto que redes internacionais che-
garam com muita força e outras novas estão 
voltando”, completou. 
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