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Gastronomia >>Pratos&Drinques

Italianos
Trezecasasdo
Riocumprem
requisitosda
Câmarade
Comércioda
Itáliaerecebem
selode
‘Ospitalità
Italiana’

de carteirinha

LíviaBreves

Para ser considerado um
italiano legítimo, é preciso
muito mais do que ofere-

cer massa feita em casa, chamar
abobrinha de zucchine e ter
uma toalha quadriculada à me-
sa. É o que garante a Câmara de
Comércio Italiana, responsável
pelo Programa de Certificação
de Qualidade dos Restaurantes
Italianos no Mundo, que conce-

de a tal carteirinha a casas que
cumprem à risca dez manda-
mentos. No Brasil, o projeto co-
meçou em São Paulo — que te-
ve 30 cantinas agraciadas — e
acaba de chegar ao Rio: ontem,
13 casas receberam o certifica-
do de “Ospitalità Italiana”. São
elas: Alessandro & Frederico
(Ipanema, Leblon e São Conra-
do), Da Brambini, Fasano Al Ma-
re, Fratelli (Barra, Leblon), Giu-
seppe, La Fiducia, Margutta (Ipa-

nema e Centro), Milano D.O.C. e
Osteria Dell’Angolo.

O quê que elas têm que as
outras não têm? Cardápio tradu-
zido sem erros e com a maioria
dos pratos seguindo receitas ori-
ginais; pelo menos um funcio-
nário que fale a língua fluente-
mente; carta de vinho com, no
mínimo, 30% de rótulos vindos
de lá; cozinheiros com expe-
riência in loco; não ter um pro-
duto sequer que imite o italiano,

tudo deve ser D.O.P (Denomina-
ção de Origem Protegida)....

— Todos os restaurantes que
receberam o selo nesta primei-
ra edição passarão por contro-
les periódicos para manter ou
perder a certificação — co-
menta Giorgio Luigi Rossi, res-
ponsável pelo projeto no Rio.

Do outro lado da bancada,
orgulho em receber a placa.

— Estou feliz pelo reconheci-
mento da nossa cozinha italiana

mediterrânea. Sou italiano, as-
sim como os ingredientes e as
receitas que uso, e fico realizado
com a valorização — conta Lu-
ca Gozani, do Fasano Al Mare.

Aqui, um parênteses para
quem estranhar o fato de o Ge-
ro, irmão mais famoso do Al Ma-
re, não estar na lista. Segundo o
chef, Salvatore Loi, como eles
estão envolvidos com a nova ca-
sa de Brasília e com a que irão
abrir, em breve, na Barra, não ti-

veram tempo para reunir os do-
cumentos. Fecha parênteses.

Dono do Alessandro & Frede-
rico, Fabrizzio Giuliodori garan-
te que boa parte do mérito pela
conquista é do chef e pizzaiolo
Gennaro Cannone, que tem re-
ceitas especialíssimas para piz-
zas. Enquanto isso, o La Fiducia
vai além dos clássicos típicos. As
dicas por ali são carnívoras, co-
mo o ravióli de vitela na man-
teiga de sálvia (R$ 51) e a paleta

de cordeiro assada acompanha-
da de molho da carne com hor-
telã e alecrim e risoto de limão
(R$ 76). Arremate com um vi-
nho indicado pelo maître e
sommelier Valmir Pereira.

No charmoso Da Brambini,
no Leme, é preparado o osso-
buco com polenta grelhada
(R$ 56), que, segundo o res-
taurateur Umberto Vegetti, é
tão tradicional na culinária
milanesa que pode ser com-

parado com a nossa feijoada.
O Milano D.O.C., italiano que

agrada especialmente os fãs da
Squadra Azzurra, é todo decora-
do com camisas de times como
Milan, Internazionale, Lazio e
Roma. Mas não é só com o fu-
tebol que ganha a clientela: ser-
ve ótimos pratos, entre eles a
paccheri allo scoglio (R$ 39),
uma receita mediterrânea de
massa com frutos do mar. Mar-
caram um golaço, não? ■
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te de oli-
va extra-
v i r gem
D.O.P. ou
um azei-
t e q u e
e s t e j a
inscrito na lista de produtos tradicionais
(MIPAAF)*.

● 8. A casa deve contar com pelo
menos um funcionário da cozinha
que comprove já ter trabalhado
em um restaurante na Itália.

● 9. A casa deve fazer uma de-
claração de compromisso com
a não utilização de produtos
de imitação italiana.

● 10. Manutenção dos produ-
tos D.O.P. utilizados e de todos
os demais requisitos de certi-
ficação.

● 1. Pelo menos uma pessoa no restauran-
te deve falar italiano.

● 2. O ambiente deve conter um ou mais
elementos e traços que remetam à Itália.

● 3. O cardápio deve estar escrito também
em italiano e — o mais im-
portante — sem erros de
g ra f i a (pa rece óbv io,
mas...).

● 4. Vence a maioria: o
cardápio deve conter pe-
lo menos 51% de pratos
e receitas de tradição
italiana.

● 5. Os ingredientes de
pelo menos cinco re-

ceitas típicas italianas devem ser
descritos no menu.

● 6. A carta de vinhos deve conter ao me-
nos 30% de vinhos italianos D.O.P.

● 7. O restaurante deve ter disponível azei-

>> Alessandro &
Frederico: Ipanema: Rua
Garcia D’Ávila 134-D —
2521-0828. Seg a qui, das
9h à 1h; sex e sáb, das 9h
às 2h; dom, das 9h à 1h.
São Conrado: Fashion Mall,
Estrada da Gávea 899, loja
101 — 3322-4777.
Diariamente, das 11h30m
às 2h. Leblon: Rio Design
Leblon. Av. Ataulfo de Paiva
270, loja 112 — 2512-
8921. Diariamente, das
11h à 1h. C.C.: Todos.

>> Da Brambini: Av.
Atlântica 514-B, Leme —
2275-4346. Diariamente,
do meio-dia à 1h. C.C.:
Todos.

>> Fasano Al Mare: Hotel
Fasano. Av. Vieira Souto
80, Ipanema — 3202-
4000. Seg a sex, do meio-
dia às 15h30m e das 19h
à 1h; sáb, do meio-dia e
meia à 1h30m; dom, do
meio-dia e meia à meia-
noite. C.C.: Todos.

>> Fratelli: Barra: Av.
Sernambetiba 2.916 —
2494-6644. Diariamente, do
meio-dia à 1h. Leblon: Av.
General San Martin 983 —
2259-6699. Seg a sex, das
18h à 1h; sáb e dom, do
meio-dia à 2h. C.C.: Todos.

>> Giuseppe: Rua Sete de
Setembro 65, Centro —
3575-7474. Seg a sex, do
meio-dia às 16h e das 17h
às 22h. C.C.: Todos.

>> La Fiducia: Rua
Duvivier 21, Copacabana
— 2295-7474.
Diariamente, do meio-dia à
meia-noite. C.C.: Todos.

>> Margutta: Av. Henrique
Dumont 62, Ipanema —
2259-3887. Seg a sex, das
19h às 2h; sáb e dom, do
meio-dia às 2h. C.C.: Todos.

>> Margutta Cittá: Av.
Graça Aranha 1, 2o- andar
— 2563-4091. Seg a sex,
das 11h às 16h. C.C.:
Todos.

>> Milano D.O.C.: Rua
Gomes Carneiro 132,
Ipanema — 2522-0303.
Seg a qui, das 19h até o
último cliente; sex a dom,
do meio-dia até o último
cliente. C.C.: Todos.

>> Osteria Dell’Angolo:
Rua Paul Redfern 40,
Ipanema — 2259-3148.
Seg a sex, do meio-dia às
16h e das 18h às 1h; sáb e
dom, do meio-dia às 1h.
C.C.: Todos.


