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F E S T I VA L  D A P I Z Z A

Em Curitiba, escolha entre oito 
sabores vegetarianos de pizzas!

A decisão de aderir a um cardápio com restrições à carne tem conquistado cada vez mais 
adeptos, o que não signi� ca que pratos saborosos como a pizza devam ser deixados de 

lado. Pensando nesse público, o Festival da Pizza Bom Gourmet, uma realização da 
Gazeta do Povo com o apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do 

Paraná (Abrasel-PR), ofereceu várias opções que levavam frutas, legumes, 
verduras e cogumelos como ingredientes principais. 

O Festival da Pizza Bom Gourmet foi realizado de 03 a 26 de 
junho e contou com a participação de 35 das melhores pizza-

rias de Curitiba. Nesta edição de estreia, os restaurantes 
ofereceram sabores especialmente elaborados para 

os seus clientes, pelo preço único de R$ 39,90. 
Bebidas e taxas de serviço foram cobradas 

à parte.
Para participar, cada casa de-

senvolveu uma receita exclu-
siva do tradicional prato 

italiano, que foi ser-
vido em formato 

grande (mé-
d i a  d e 

3 0 

c m 
de diâ-

metro)  e 
podia ser con-

sumido no local, 
pedido no balcão ou no 

serviço delivery (de acordo 
com a política de cada estabele-

cimento).
Con� ra as  oito opções de pizzas sem 

carne disponíveis no festival.
Ratatouille, da Abaré Pizzaria (molho de tomate, 

mussarela, berinjela e abobrinha refogadas no forno, 
fatias de tomate seco, rodelas de mussarela de búfala, queijo 

parmesão e orégano).
Margherita, da Cantina do Délio Cucina Casalingua (mussarela 

e mussarela de búfala, manjericão e tomates).
Mussarela de búfala com tomate seco e/ou a pizza do Patrão, da Cantina 

e Pizzaria Baviera (mussarela de búfala, tomate seco, pimentão e azeitonas, na 
primeira opção, e mussarela, rodelas de tomate, cebola, champignon, azeitona preta e 

manjericão fresco, na segunda opção).
Venice, da Forneria Copacabana Iguaçu (aspargos, ovo e trufas).

Ochio di Bue, da Funiculì Pizza, Pasta e Panini (molho de tomate, mussarela, pasta de trufas 
negras e ovo no forno).

Notre Dame, do Limoeiro (cogumelos de Paris, tomate cereja, mussarela e manjericão fresco).
Batel Soho, do Piola (burrata, manjericão, tapenade, tomates frescos e mussarela).


