
Festa italiana em Curitiba 

 

A festa era dos proprietários dos restaurantes Cantina do Délio, Villa Marcolini e Campania Ristorante que 

comemoraram a certificação Ospitalità Italiana, concedida pela Câmara Italiana e pelo Istituto Nazionale 

Richerce Turistiche da Itália (Instituto de Turismo Italiano – ISNART). Típica noite onde tudo dá certo, 

estava uma beleza, comida boa, todo mundo feliz pela merecida conquista, mas, passado alguns dias do 

evento, eu não esqueço da crostata de amêndoas e amarena com molho de pistache siciliano preparada e 

servida pelo anfitrião, Fabiano Marcolini. Ele é um craque mesmo, então, o que eu fiz? Corri para tentar 

descobrir se ele ainda estava com a programação de cursos no seu restaurante e quando seria o que mais 

me interessa no momento: os doces. Vou ter de esperar até novembro, mas fiquei tranquila em saber que 

vou aprender um pouco com o mestre, veja programação abaixo (no leia mais). Volto a comentar a festa 

que deixou  Rafael Strujak, Fabiano Marcolini e Délio Canabrava numa alegria só. O cônsul da Itália no 

Paraná e em Santa Catarina, Saltavore Di Venezia, prestigiou o jantar realizado a seis mãos no Villa 

Marcolini. 

O objetivo do projeto “Marchio Ospitalità Italiana: Ristoranti Italiani nel Mondo” é valorizar a cultura 

gastronômica italiana fora da Itália. De acordo com a assessoria, para conseguir a certificação, os 

restaurantes foram avaliados em dez quesitos exigidos pelo órgão do governo italiano, dentre eles ter o 

menu escrito em língua italiana, ter uma carta de vinhos com no mínimo 20% de rótulos italianos, 

apresentar uma decoração do ambiente que remeta a cultura do país da bota e utilizar em suas receitas 

alguns produtos originários de lá. Apenas os três conseguiram. 

No jantar: purê di favas com chicória, azeitonas pretas e cebola fresca; polenta com mascarpone e molho 

de funghi porcini (entradas); bracciola farcita con prosciutto di Parma, da Emilia Romagna, uma bisteca 

suína recheada com queijo Parmeggiano Reggiano, proscitutto di Parma e tomates secos, servida com  

gnocchi artesanal na manteiga de sálvia muito saborosa; e a inesquecível crostata de amêndoas e 

amarena com molho de pistache siciliano, na minha foto. Os vinhos ficaram por conta da Porto a Porto, 

parceira dos restaurantes, Caldora Yume Montelpuciano D’Abruzzo DOC e Valpolicella, da região de 

Verona, e o vinho doce Marsala, produzido na região da Sicília. 

As aulas com o chef Fabiano Marcolini, no formato workshop e com degustação, são realizadas no Villa 

Marcolini às segundas feiras, às 19 h. Tem duração aproximada de quatro horas. Quem cozinha são os 

alunos coordenadospelo chef. Os módulos são individuais e não seqüenciais. Dois novos temas para este 

ano: sopas e soufflés e festas e Natal. Confira programação completa. 

Programação para 2011: 

19 de setembro – Sopas e Soufflés26 de setembro – Culinária Italiana – jantar completo 

10 de outubro – Massas e Molhos24 de outubro – Risottos 



7 de novembro – Pães , Pizza e Foccacia21 de novembro – Doces – Confeitaria Clássica Européia 

5 de dezembro – Festas e Natal 

As pré-inscrições podem ser feitas pelo e-mail alaide@marcolini.com.br oupelo telefone 41 3322 9362. 

As inscrições são antecipadas mediante pagamento no Villa Marcolini,no Fabiano Marcolini Alimentari ou 

depósito bancário no valor de R$ 160,00 por pessoa 
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