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Ambasciatore d’Italia in Mozambico 
 
Sono lieto di presentare - per la prima volta in Mozambico - una raccolta di ricette 
gastronomiche italiane curata da Enaip e tradotta in lingua portoghese con il contributo 
dell’Ambasciata. Una raccolta, certo non esaustiva, ma dedicata all’ingrediente simbolo della 
nostra cucina, la pasta, nelle sue varie espressioni regionali anche grazie ai sughi diversi che 
l’accompagnano. 
 
Si tratta di un’iniziativa che si inquadra nell’ambito della “Seconda Settimana della Cucina 
italiana nel Mondo”, promossa contemporaneamente dal 20 al 26 novembre 2017 in 108 
Paesi dal Governo Italiano e attuata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la collaborazione dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, dell’ICE - Agenzia e di oltre 40 fra enti pubblici e privati. L’obiettivo è 
quello di valorizzare la cucina italiana a livello internazionale. Due dati per tutti: l’Italia è 
ormai il primo produttore al mondo di vino e guida anche la classifica dall'Unione Europea 
della qualità certificata, con 294 prodotti agroalimentari registrati (fra denominazioni di 
origine e indicazioni geografiche).  
 
Molti gli eventi previsti in Mozambico per promuovere le nostre eccellenze in questo settore: 
esposizioni e degustazioni eno-gastronomiche, aperitivi e cinema, attività di formazione per 
bambini e adulti, gare tra Chef. Un programma ricco e articolato - coordinato 
dall’Ambasciata - con la partecipazione di ENAIP e l’ENAIP Lombardia, la Scuola Italiana 
“Giovanni Falcone”, la Società Dante Alighieri e l’Agenzia ICE di Maputo, l’Associazione 
imprenditoriale italo-mozambicana CCMI e naturalmente i nostri ristoranti e importatori in 
loco.  
 
A tutti loro va il mio personale ringraziamento per aver collaborato ad un’azione di sistema 
che dimostra chiaramente il forte impegno dell’Italia  in Mozambico nel settore 
enogastronomico, del tutto in linea con l’attuale fase di rilancio delle relazioni economiche 
bilaterali tra i due Paesi. 
 

Marco Conticelli 



 O Embaixador de Itália em Moçambique 
 
Tenho o prazer de apresentar – pela primeira vez em Moçambique – uma colecção de receitas 
da culinária italiana organizada pelo Enaip e traduzida em português com o apoio da 
Embaixada. Uma selecção, certamente não exaustiva, mas dedicada ao ingrediente que se 
tornou o símbolo da nossa cozinha, a massa, nas suas várias expressões regionais, também 
caracterizada por uma infinita variedade de molhos que a acompanham. 
 
Trata-se de uma iniciativa que se enquadra no âmbito da “Segunda Semana da Gastronomia 
Italiana no Mundo”, promovida pelo Governo italiano de 20 a 26 de Novembro de 2017, 
contemporaneamente em 108 Países e organizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros 
e da Cooperação Internacional, pelo Ministério das Políticas Agrícolas, Alimentares e 
Florestais, pelo Ministério da Educação, do Ensino Superior e da Pesquisa, com a 
colaboração do Ministério do Desenvolvimento Económico, do ICE-Agência para a 
internacionalização das empresas italianas, e de mais de 40 entidades públicas e privadas. O 
objectivo é valorizar a cozinha italiana a nível internacional. Dois dados consolidados para 
todos: a Itália é hoje o primeiro produtor mundial de vinho e lidera, igualmente, a 
classificação da União Europeia relativa à qualidade certificada, com 294 produtos agro-
alimentares registados (entre denominações de origem e indicações geográficas protegidas).  
 
São numerosos os eventos previstos em Moçambique para assinalar o evento e promover as 
nossas iguarias neste sector: exposições e degustações eno-gastronómicas, aperitivos e 
cinema, actividades de formação para crianças e adultos, competições entre Chefes de 
cozinha. Um programa rico e articulado – coordenado pela Embaixada – com a participação 
de Enaip e Enaip Lombardia, Escola Italiana “Giovanni Falcone”, Sociedade “Dante 
Alighieri”, Agência ICE de Maputo, Associação de Empresários Italo-moçambicanos-CCMI 
e, naturalmente, com a presença dos nossos restaurantes e importadores activos em 
Moçambique. 
 
A todos os participantes e organizadores é dirigido o meu sentido agradecimento, por 
colaborarem numa acção de equipa que demonstra claramente o compromisso da Itália em 
Moçambique no sector eno-gastronómico, em linha com a actual fase de relançamento das 
relações económicas bilaterais entre os dois Países. 
 

Marco Conticelli 
 
 

  



Amministratore Delegato di ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale 
 
ENAIP è lieta di collaborare con l’Ambasciata d’Italia a Maputo nell’ambito della seconda 
Settimana della Cucina Italiana nel mondo, promossa dal Governo italiano e attuata, fra gli 
altri, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana. 
 
ENAIP  considera la “Settimana” un’importante occasione per ribadire il valore della 
formazione professionale nel promuovere gli indirizzi più richiesti dal mercato del lavoro e 
più competitive a livello nazionale e internazionale. Siamo convinti del resto che la cultura 
italiana del “food&wine”, anche legata alle nuove pratiche e tecniche del settore 
agroalimentare, sia il miglior biglietto da visita del nostro Paese all’estero. 
 
In questo quadro la delegazione dei nostri studenti a Maputo, sapientemente guidata da un 
qualificato chef/docente dei corsi di ristorazione di ENAIP, collabora alla preparazione di 
piatti e menù che fanno parte della cucina italiana di qualità, anche con l’obiettivo di 
diffondere e valorizzare la tradizione eno-gastronomica delle Regioni italiane.  
 
La caratteristica principale della cucina italiana è la sua estrema semplicità, con molti piatti 
composti da 4 fino ad 8 ingredienti.  I cuochi italiani fanno affidamento sulla qualità degli 
ingredienti piuttosto che sulla complessità di preparazione. I piatti e le ricette, spesso, sono 
stati creati dalle nonne più che dagli chef, ed è per questo che molte ricette sono adatte alla 
cucina casalinga. Molti piatti che una volta erano conosciuti solo nelle regioni di 
provenienza, si sono diffusi in tutto il paese e a livello internazionale.  
 
Più di 290 tra DOP (Denominazione di Origine Protetta,) IGP (Indicazione Geografica 
Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) sono la straordinaria eredità di una cultura 
alimentare costruita nei secoli, mattone dopo mattone, quali il Grana Padano, il Parmigiano 
Reggiano, il Prosciutto di Parma e la Mozzarella sono fra i prodotti più imitati al mondo, con 
risultati ben lontani dagli originali, frutto in alcuni casi di centinaia di anni di esperienza. 
 
Anche questa pubblicazione può quindi contribuire a diffondere e valorizzare la tradizione e 
la cultura eno-gastronomica delle Regioni italiane. 

 
Antonino Ziglio  

  



Administrador Delegado de ENAIP NACIONAL Empresa Social 
 
A ENAIP tem imenso gosto em colaborar com a Embaixada da Itália em Maputo no âmbito 
da “Segunda Semana da Gastronomia Italiana no Mundo”, evento promovido pelo Governo 
italiano e realizado, entre outros parceiros, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação Italiana. 
 
A ENAIP considera que a “Semana” representa uma importante ocasião para reafirmar o 
valor da formação profissional em promover as especializações mais solicitadas pelo 
mercado de trabalho e entre as mais competitivas a nível nacional e internacional. Aliás, 
estamos convencidos que a cultura italiana do vinho e da gastronomia, internacionalmente 
referida como “food&wine”, também ligada às novas práticas e técnicas do sector agro-
alimentar, constitui o melhor cartão de visita do nosso País no estrangeiro.  
 
Neste contexto, a delegação dos nossos estudantes em Maputo, sabiamente liderada por um 
acreditado chefe de cozinha/docente dos cursos de restaurantes e hotelaria da ENAIP, irá 
colaborar na preparação de pratos e ementas que fazem parte da culinária italiana de 
qualidade, também com a intenção de divulgar e valorizar a tradição eno-gastronómica das 
Regiões italianas.   
 
A característica principal da cozinha italiana é a sua extraordinária simplicidade, com muitos 
pratos confeccionados a partir de 4 até 8 ingredientes. Os chefes italianos confiam totalmente 
na qualidade dos ingredientes mais do que na complexidade da preparação. Os pratos e as 
receitas, muitas vezes, foram criados pelas avós mais do que pelos chefes, e é por isso que 
muitas receitas são naturalmente adequadas para a cozinha caseira. Muitos pratos que 
antigamente eram conhecidos apenas nas regiões de origem, tornaram-se conhecidos em todo 
o País e a nível internacional.  
 
A Itália conta com mais de 290 distinções entre DOP (Denominação de Origem Protegida), 
IGP (Indicação Geográfica Protegida) e STG (Especialidade Tradicional Garantida) que 
representam a extraordinária herança de uma cultura alimentar construída através dos séculos, 
tijolo a tijolo: são exemplos disso o Grana Padano, o Parmigiano Reggiano, o Prosciutto di 
Parma e a mozzarella, produtos italianos entre os mais imitados no mundo, com resultados 
muito afastados dos padrões originais, fruto, nalguns casos, de séculos de experiência. 
 
Deste modo, também esta brochura pode contribuir na divulgação e valorização da tradição e 
cultura eno-gastronómica das Regiões italianas.  
 

    Antonino Ziglio 
      



Nota prévia 
 
As receitas que se encontram a seguir, parte integrante do percurso formativo dos alunos da 
ENAIP, sector gastronomia, foram por mim seleccionadas e oportunamente adaptadas para a 
finalidade do curso, ou seja, divulgar a gastronomia italiana nesta parte do mundo e torná-la 
inteligível e utilizável para o maior número de pessoas (por exemplo, nalguns casos a base 
utilizada para referir a bochecha (guanciale) é a de vitela ou de novilho, em lugar do produto 
original que é de porco, enquanto noutros casos sugere-se a utilização de azeites 
aromatizados em lugar do produto fresco).  
A sêmola de trigo duro, as farinhas, o azeite extra virgem, os queijos DOP, o arroz, 
juntamente à produção enológica de qualidade, permanecem instrumentos inimitáveis nas 
mãos dos chefes de cozinha que queiram representar a verdadeira essência da cozinha 
italiana.  
 

Giampietro Frescura  
Responsável pelo Sector de Restauração  

ENAIP VENETO 
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Iª PARTE – PRIMEIROS PRATOS  
 

 Abruzzo - Pennette com queijo e ovos  
 Basilicata - Macarrão com tomate no forno 
 Calabria - Fileja (macarrão) com molho de borrego 
 Campania - Pizza Napoli (Pizza napolitana) 
 Emilia Romagna - Lasanha à bolonhesa 
 Friuli Venezia Giulia - Gnocchi de batata com ameixas 
 Lazio - Gnocchi à romana 
 Liguria - Trenette ao pesto com batata e feijão-verde 
 Lombardia - Risotto à milanesa 
 Marche - Frascarelli 
 Molise - Macarrão com miolo de pão 
 Piemonte - Polenta cunsa (Xima cunsa) 
 Puglia - Orecchiette com molho de pimentos à moda da Puglia 
 Sardegna - Timbale de malloreddus no forno 
 Sicilia - Arancini sicilianos 
 Toscana - Sopa de farro da Garfagnana 
 Trentino Alto Adige - Spätzle de espinafres 
 Umbria - Esparguete à norcina 
 Valle d’Aosta - Gnocchi e fondue 
 Veneto - Macarrão e feijão 

 
 

 
IIª PARTE - CONDIMENTOS E MOLHOS PARA A MASSA 
 

 Molho de tomate fresco 
 Ragu à bolonhesa 
 Molho amatriciana revisitado 
 Pesto à genovesa 
 Aglio, olio e peperoncino (Alho, azeite e piripiri) 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

PARTE I 
 

PRIMEIROS PRATOS  



ABRUZZO 
 

PENNETTE COM QUEIJO E OVOS 

 
 
Ingredientes para 4 pessoas: 
 
340 g de pennette rigate de sêmola de trigo duro 
250 g de tomate pelado 
2 gemas de ovo (3 quando pequenas) 
120 g de queijo pecorino curado ou queijo Parmigiano Reggiano DOP ralado 
40 g de alcaparras 
1 dente de alho 
q.b. de salsa fresca, azeite extra virgem, sal e pimenta 
 
 
Preparação 
 
Aquecer o azeite numa frigideira, acrescentar piripiri (facultativo), um dente de alho triturado 
ou cortado a metade, de forma a podê-lo retirar sucessivamente, a salsa e o tomate pelado.  
Cozer em lume moderado até obter um molho homogéneo. Mexer vigorosamente, com dois 
garfos ou com uma batedeira, os ovos e uma colher de azeite, acrescentar pimenta e o queijo 
pecorino ralado ou o Parmigiano Reggiano DOP misturando tudo. 
Entretanto providenciar à cozedura das pennette em abundante água salgada, coando a massa 
quando terá alcançado a cozedura al dente1. 
Primeiro juntar o molho de tomate, depois o molho obtido com os ovos, tendo o cuidado de 
misturar gentilmente. Logo, decorar com as alcaparrar e servir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                        
1 Al dente - diz-se de massa ainda não completamente cozida. Quando experimentada, deverá colar-se ligeiramente ao dente para assim 
conservar uma agradável consistência.  



BASILICATA 
 

MACARRÃO COM TOMATE NO FORNO 

 
 
Ingredientes para 4 pessoas: 
 
350 g de macarrão de sêmola de trigo duro 
600 g de tomate maduro 
2 dentes de alho 
40 ml de azeite extra virgem 
um raminho de salsa 
80 g de queijo Parmigiano Reggiano  DOP, ralado na altura 
sal e pimenta 
 
 
Preparação 
 
Lavar o tomate (escolher de preferência o de forma redonda), e cortá-lo em fatias. Picar 
muito bem a salsa e o alho descascado e retirar o eventual rebento do interior. Deitar num 
tabuleiro bastante largo o azeite extra virgem, colocar cuidadosamente por cima as fatias de 
tomate, salpicar com a salsa e o alho triturados e regar com mais azeite. 
Inserir o tabuleiro no forno a 180º e deixar cozer o tomate por cerca de 30 minutos. Pôr ao 
lume uma panela com água abundante, salgar quando estiver a ferver e cozer o macarrão. 
Tirar a massa quando estiver al dente e condimentar com o tomate e o resto dos ingredientes, 
completando com o queijo Parmigiano Reggiano DOP, ralado na altura. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



CALABRIA 

 
FILEJA (MACARRÃO) COM MOLHO DE BORREGO 

 
 

Ingredientes para 4 pessoas: 
 
400 g de tomate maduro 
350 g de farinha de trigo duro 
300 g de carne de borrego 
1 cebola pequena 
1 ramo de rosmaninho 
250 ml de vinho branco seco 
azeite extra virgem, sal e pimenta q.b. 
Em alternativa utilizar o macarrão de sêmola de trigo duro já pronto para cozer. 
 
 
Preparação 
 
Picar as folhas do ramo do rosmaninho com a cebola por cima, colocar o triturado numa 
frigideira com duas colheres de azeite extra virgem e deixar murchar suavemente. Entretanto, 
cortar com a faca pequenos cubinhos, de cerca de meio centímetro, de carne de borrego e 
colocá-la na frigideira onde irá ser bem refogada. Regar com um copo de vinho, dosear o sal 
e a pimenta e deixar evaporar. 
Ao mesmo tempo mergulhar por um minuto o tomate em água a ferver, retirar-lhe a pele e as 
sementes. Esmagá-lo no passe-vite e deixar cair o molho na frigideira. Cobrir e deixar cozer 
em fogo muito baixo por cerca de uma hora, misturando de vez em quando e acrescentando 
um pouco de água quente no caso em que o molho fique demasiado seco. Dispor numa base 
de madeira 350 g de farinha 0 de trigo duro, juntar uma pitada de sal e depois de ter feito um 
buraco no meio deitar água morna o suficiente para obter uma massa lisa e sólida. Trabalhar 
vigorosamente a massa e depois estendê-la com o rolo até obter uma folha lisa e consistente. 
Cortar pequenos quadrados de cerca de 4 cm, alinhar à vossa frente dois quadradinhos, bem 
distanciados entre eles, e depois por cima de ambos apoiar o ferretto2, e pressioná-lo 
mexendo-o para frente e para atrás, de modo que a massa possa aderir ao ferro e para que, 
enrolando-se à volta dela, possa formar o característico macarrão em espiral. Procedendo 
desse modo preparar todo o macarrão. No fim, deixar repousar a massa por cerca de meia 
hora. 
Cozer a massa em abundante água salgada, coar bem, deitá-la numa terrina e condimentar 
imediatamente com o molho de borrego. 
  

                                                        
2  O ferretto, ou simplesmente ferro, é un antigo e simples palito de latão com uma secção quadrada, útil para produzir uma típica variedade 
de massa caseira da tradição calabresa, denominada, de acordo com a área de produção, como fusilli (parafusos) ou "macarrão ao ferrinho".  

 



CAMPANIA 
 

PIZZA NAPOLI (PIZZA NAPOLITANA) 

 
 

Ingredienties para 4 pizzas: 
 
A massa para fazer a pizza prevê a utilização de: 
1 kg de farinha 00 (ou então, metade do tipo 00 e metade de tipo 0) 
600 ml de água morna  
50 ml de azeite extra virgem 
25 g de fermento fresco 
8 g de sal e 1 colherinha de cevada (ou açúcar) 
 
 
Preparação 
 
Para a preparação da pizza proceder juntando farinha, sal e cevada (ou açúcar) e misturar os 
ingredientes secos. Preparar à parte água morna e dissolver o fermento na água. Acrescentar a 
à farinha a água e o fermento dissolvido e começar a trabalhar a mistura; juntar o azeite e 
continuar a trabalhar o conjunto, que deve ser amassado vigorosamente. No fim deste 
processo deve obter-se uma bola elástica e sem grumos. Se resultar ser muito dura quer dizer 
que a farinha absorveu demasiado e ocorre acrescentar um pouco de água; se estiver pouco 
elástica ocorre acrescentar um pouco de azeite, e se, por outo lado, for muito pegajosa, ocorre 
acrescentar um pouco de farinha de cada vez. 
Para a fermentação: assim que a bola de massa estiver formada, colocá-la numa tigela de 
vidro e cobri-la con um pano húmido. A massa deve fermentar ao abrigo das correntes, em 
lugar quente, por um tempo total de cerca de 4/5 horas, até que o volume da massa tenha 
duplicado. No fim desta primeira fermentação, retomar a bola de massa e transferí-la para 
uma tábua polvilhada de farinha e dividí-la em 4 porções; cobrir com um pano e deixar 
levedar novamente durante uma meia hora à temperatura ambiente. Só depois disto podem 
ser retomados os 4 pães e pode ser estendida a massa com as mãos até obter uma espessura de 
cerca de 1/2cm. Forrar uma telha de forno de 30/32 cm para cada pão. 
Os condimentos mais tradicionais para a verdadeira pizza napolitana são aqueles típicos: 
tomate, alho, azeite e orégão, ou entao queijo mozzarella, azeite e basilico (manjerico). 
Cozer a pizza no forno eléctrico de casa, tendo o cuidado de manté-lo no máximo da 
temperatura, deixando assim a pizza por 8/10 minutos na temperatura mais alta. 
Esta receita foi adaptada para poder ser realizada no forno caseiro. A receita para a cozedura 
no forno a lenha está prevista para que a pizza seja cozida em 90 segundos, a uma 
temperatura de 485º, com uma percentagem de fermento de 5 g para cada 1,7 kg de farinha. 
  



EMILIA	ROMAGNA 

 
LASANHA À BOLONHESA 

 
 

Ingredientes para 8 pessoas: 
 
1 kg de clássico molho de carne moída à bolonhesa 
400 g de queijo Parmigiano Reggiano DOP, ralado na altura 
1,2 l de molho béchamel feito com 100 g de farinha 00, 100 g de manteiga, 1 l de leite gordo 
fresco, sal fino e noz moscada q.b. 
200 g de manteiga 
1 kg de massa feita com 900 g de farinha 00 e 6 ovos frescos 
um tabuleiro rectangular com cerca de 25x35x6 cm 
 
 
Preparação 
 
Colocar ao lume uma panela com água abudante e salgar quando estiver a ferver. Cortar a 
massa em rectângulos de cerca de 15x10 cm, mergulhá-los na água a ferver e retirá-los logo 
que venham à superfície. Logo, mergulhá-los em água fria, coá-los e deixar que sequem por 
cima de um pano limpo. Untar com manteiga o fundo do tabuleiro e cobrir com 2 colheres de 
molho e 3 de béchamel. Cobrir com a quantidade de massa rectangular necessária e estender 
por cima uma subtil camada de molho béchamel, molho de carne moída em abundância, 
pedacinhos de manteiga e muito queijo parmesão, fazendo atenção para que não se formem 
bolhas de ar (para obter isto, furar três ou quatro vezes a massa com um garfo antes de a 
estender no tabuleiro). Continuar assim até formar pelo menos 6 camadas no total, completar 
com um pouco de molho misturado com um pouco de béchamel, alguns pedaços de manteiga 
e, finalmente, uma polvilhada de parmesão. Inserir, ainda, um fio de manteiga em cada canto 
do tabuleiro. Meter por 25-30 minutos, a 180º, em forno previamente aquecido. Deixar 
repousar durante 5 minutos antes de servir. 
  



FRIULI	VENEZIA	GIULIA 

 
GNOCCHI DE BATATA COM AMEIXAS 

 
 
Ingredientes para 4 pessoas  
 
800 g  de batatas  
20 g de farinha 00 
12 ameixas frescas 
40 g de manteiga 
40 de pão ralado 
40 g de queijo Grana Padano DOP 
1 ovo inteiro 
1 pitada de canela  
6 colheres de açúcar 
sal q.b. 
 
 
Preparação 
 
Pôr as ameixas em água a ferver de cinco a sete minutos, depois cortá-las pela metade, tirar-
lhe as sementes e recheá-las com meia colher de açúcar; logo, fechá-las novamente (fora da 
estação, ou também por razões de praticidade, podem ser usadas as ameixas secas de 
dimensão médio-grande). 
Cozer as batatas com a casca; quando estiverem prontas, retirá-las da água e retirar a casca, 
reduzir a puré e acomodr por cima da mesa deixando um buraco no meio onde se irão 
acrescentar o ovo, o queijo Grana Padano, a farinha e o sal. Trabalhar de modo a obter um 
conjunto homogéneo. 
Dividir o conjunto obtido em 12 partes iguais do peso de 60 g formando umas bolinhas que 
se deverão esmagar na palma da mão, até conseguir formar uns círculos. Terminada esta 
passagem, colocar no centro de cada círculo uma ameixa. Com isto, fazer tantos gnocchi 
grandes como o tamanho de um ovo e esconder uma ameixa no seu interior. Cozê-los em 
agua a ferver. À medida que sobem à superfície extraí-los com a escumadeira e acomodá-los 
no prato a servir mantido quente. Condimentar com o pão ralado frito na manteiga e 
temperado com um pouco de canela e açúcar. 



LAZIO 

 
GNOCCHI À ROMANA 

 
 

Ingredientes para 4 pessoas: 
 
1500 ml de leite 
4 gemas de ovo 
120 g de Grana Padano DOP ralado 
1 pitada de noz moscada 
360 g de semolina ou sêmola moída  
50 g de manteiga 
azeite extra virgem e sal q.b. 
 
 
Preparação 
 
Ferver o leite numa panela, acrescentar uma pitada de sal e um poco de noz moscada ralada. 
Deitar lenta e continuadamente a semolina no leite a ferver, mexendo com a varinha para 
evitar que se formem grumos; cozer em fogo baixo, continuando a mexer com uma colher de 
pau por 10 minutos, até obter uma semolina compacta. 
Apagar o fogo e juntar a manteiga, as gemas de ovo e 25 g de Grana Padano DOP ralado. 
Estender o conjunto obtido com 1 cm de espessura por cima de um tabuleiro ligeiramente 
untado com um pouco de azeite, ou sobre uma placa baixa forrada com papel vegetal 
ligeiramente untado, deixando arrefecer por pelo menos 2 horas. Passado este tempo, incidir a 
semolina até fazer discos de 6 cm de diâmetro com o cortador de massa e acomodar os discos 
dentro de um pirex untado, alinhando-os um sobre o outro; polvilhar com o queijo ralado 
Grana Padano DOP que restou. Meter no forno previamente aquecido a 180º por 20 minutos, 
até que se forme o gratinado. Servir os gnocchi à romana trazendo o pirex directamente para 
a mesa.   
  



LIGURIA 

 
TRENETTE AO PESTO COM BATATAS E FEIJÃO-VERDE 

 
 

Ingredientes para 4 pessoas: 
 
350 g de massa trenette (ou linguine) 
200 g de feijão-verde 
sal, q.b. 
2 batatas  
3 colheres de pesto genovês (ver receita na IIª parte) 
 
 
Preparação  
 
Descascar as batatas, cortá-la em dois pelo seu comprimento, logo cortá-las em fatias finas e 
passá-las por água. Tirar as pontas do feijao-verde e passá-lo por água. Colocar ao lume uma 
panela com água abundante, salgar logo que atingida a fervura e mergulhar o feijão-verde e 
as batatas. Depois de 5 minutos, com a verdura ainda bastante al dente, deitar na panela 
também a massa. Uma vez cozida a massa, retirar ao mesmo tempo todos os ingredientes da 
água e deitar numa terrina. Nessa mesma altura, condimentar com o pesto genovês diluído 
com algumas colherinhas da água com a qual se cozeu a massa, misturar bem e servir 
acrescentando ao gosto um queijo curado ralado. 
  



LOMBARDIA 

 
RISOTTO À MILANESA 

 
 

Ingredientes: 
 
300 g de arroz3 
20 g de miolo de vaca 
80 g de manteiga   
40 g de cebola  
10 ml de vinho branco seco  
2 pacotes de açafrão  
1 l de caldo de carne  
60 g de queijo Parmigiano Reggiano DOP ralado  
sal 
 
 
Preparação 
 
Triturar minuciosamente a cebola e deixá-la a refogar numa panela em fogo muito brando 
durante 5 minutos, com o miolo de vaca e os 20 g de manteiga. Acrescentar o arroz e tostá-lo 
em fogo vivaz, misturando até vê-lo crepitar. Regar com o vinho branco e deixar evaporar, 
depois deitar pouco a pouco o caldo a ferver, mexendo de vez em quando. Cozer o arroz por 
cerca de 16 a 18 minutos, dependendo da variedade previamente escolhida. A meio da 
cozedura, acrescentar o açafrão, previamente dissolvido num prato fundo com um pouco de 
caldo. Dois minutos antes do fim da cozedura, retirar o recipiente do fogo, acrescentar a 
manteiga remanescente e o queijo; amanteigar, mexendo até tornar o arroz macio e cremoso, 
deixar repousar um minuto e servir. 
  

                                                        
3 Dependendo dos gostos sugerem-se os seguintes tipos de arroz: Vialone nano, Carnaroli, Arborio. 
 



MARCHE 

 
FRASCARELLI 

 
 

Ingredientes para  4 pessoas: 
 
400 g de farinha do tipo 2  
200 ml de água  
50 g de bochecha de vitela, ou novilho, o ainda pedacinhos de carne de vaca com gordura 
1 cebola média  
50 ml de azeite extra virgem 
1 colher de queijo pecorino 
sal e pimenta 

 
 

Preparação 
 
Utilizar um tabuleiro de madeira e polvilhá-lo com um pouco de farinha. Pôr água a ferver; 
uma vez morna, polvilhar com as mãos ou deixá-la cair por cima da farinha utilizando uma 
escumadeira. Deste modo, na farinha formar-se-ão pequenos grumos. Com a palma da mão 
ou com os dedos, aprontar simples movimentos rotativos, ajudando a formação destas 
pequenas bolinhas. Pegar a farinha assim em grumos e deitá-la na peneira para eliminar a 
farinha que ficou seca; obter-se-ão, assim, pequenas bolinhas de forma irregular. Entretanto, 
numa frigideira fazer fritar no azeite os pedacinhos de carne com gordura, o alho e a cebola. 
Uma vez corados acrescentar 2 colheres de concentrado de tomate e dois copos de caldo ou 
de água quente. Acertar o sal e arescentar a pimenta moída na altura. Depois de ter feito cozer 
tudo em fogo brando por 4 minutos, levar até à fervura e acrescentar os frascarelli, 
acrescentando água ou caldo na frigideira de tal modo a obter uma sopa muito densa. 
Polvilhar com queijo pecorino regional das Marche ou com queijo Parmigiano Reggiano 
DOP, e servir. 
  



MOLISE 

 
MACARRÃO COM MIOLO DE PÃO 

 
 

Ingredientes para 4 pessoas: 
 
500 g de massa comprida (a escolha entre bucatini, vermicelli, spaghetti ou também 
linguine), 
200 g de miolo de pão duro 
60 ml de azeite extra virgem 
um dente de alho 
un raminho de salsa 
sal q.b. 
 
 
Preparação 
 
Utilizar uma panelinha e fritar o dente de alho inteiro até ficar dourado; depois, retirá-lo e 
esmigalhar o miolo de pão no azeite, remexendo frequentemente e tendo o cuidado de o fazer 
corar. Cozer a massa comprida previamente escolhida e uma vez coada, condimentá-la com o 
miolo dourado, adicionando abundante quantidade de salsa previamente picada. Este é um 
prato que se consome de preferência nas festas de Natal e na festa de San Giuseppe. 
  



PIEMONTE 

 
POLENTA CUNSA (XIMA CUNSA) 

 
 
Ingredienties para 4 pessoas: 
 
300 g de farinha amarela  
200 g de queijo toma di balme fresco ou queijo gorgonzola 
120 g de manteiga 
12 g de sal 
 
 
Preparação 
 
Cortar o queijo em pedaços e pô-lo de parte. 
Preparar a polenta4 usando possivelmente um caldeirão de cobre , ou então uma panela de 
aço com fundo duplo, com 1,25 litros de água não muito salgada e, quando estiver a ferver, 
deitar a farinha amarela lenta e continuadamente, misturando com uma batedeira. Deixar 
cozer por 40 minutos, continuando de vez em quando a mexer com uma colher de pau. 
Depois de cerca de 30 minutos acrescentar o queijo, tendo tido o cuidado de guardar à parte 
algumas colheres. Misturar para fazer derreter tudo. Entretanto, derreter a manteiga numa 
frigideira em banho-maria, e acrescentá-lo lentamente à polenta, sempre continuando a 
remexer até que o tempero fique bem absorvido. Acrescentar então os pedacos de queijo 
previamente cortados e guardados, e depois de mexer mais algumas vezes servir a polenta. 
  

                                                        
4 Polenta - sêmola de milho tipo xima mas, neste caso, amarela. 



PUGLIA 

 
ORECCHIETTE COM MOLHO DE PIMENTOS À MODA DA PUGLIA 

 
 

Ingredientes: 
 
360 g de orecchiette ou outra massa curta de trigo duro 
400 g de pimentos doces, vermelhos ou amarelos 
200 g de tomatinhos 
1 cebola 
20 g de alcaparras em salmoura 
um raminho de salsa 
1  piri piri 
60 g di Parmigiano Reggiano DOP curado 
60 ml de azeite extra virgem 
 
 
Preparação 
 
Lavar e enxugar os pimentos tirando com cuidado os pecíolos, as sementes e as bordas 
brancas, depois cortá-los em tiras finas. Picar a cebola e deixar corar por 5 minutos em fogo 
brando numa frigideira com 60 m de azeite extra virgem; deitar os pimentos na frigideira, 
cobrir e cozer por 10 minutos em fogo moderado, remexendo algumas vezes. Cortar os 
tomatinhos e deitá-los com a sua água na frigideira, deixando cozer outros 5 minutos com a 
tampa por cima. Acrescentar as alcaparras em salmoura, uma colher de salsa picada, um piri 
piri seco esmigalhado, e completar a cozedura por mais 5 minutos, acertando a quantidade de 
sal. Cozer a massa orecchiette em abundante água salgada, retirar a massa al dente e salteá-la 
um minuto na panela com o molho de pimentos. Servir quente, trazendo à mesa o queijo 
Parmigiano Reggiano DOP ou o Grana Padano DOP já ralado, para a livre utilização dos 
convidados. 
  



SARDEGNA 

 
TIMBALE DE MALLOREDDUS NO FORNO 

 
 

Ingredientes para 4 pessoas: 
 
Para a massa: 
320 g de malloreddus ou massa compacta de pequeno formato  
350 g de beringelas 
250 g de queijo scamorza branco 
q.b. de sal, pimenta, parmesão ralado, óleo para fritar, azeite extra virgem 
 
Para o molho de carne: 
400 g de carne moída de vitela (não muito magra) 
350 g de puré de tomate  
80 g de concentrado duplo de tomate 
½ cebola vermelha 
250 ml copo de vinho tinto 
50 ml de vinho branco 
½ cenoura 
¼ cabeça de aipo 
algumas folhas cortadas de manjerico  
1 litro de caldo, de preferência de carne (pode ser também de verduras) 
q.b. de azeite extra virgem, sal, pimenta e noz moscada 
 
 
Preparação 
 
Preparar uma fritura de cebola, cenoura e aipo, acrescentar o vinho branco, deixar evaporar e 
deixar cozer por cerca de 10 minutos. 
Acrescentar a carne moída, deixar corar ligeiramente, mexendo continuamente, logo 
acrescentar o vinho tinto, deixar evaporar e sucessivamente acrescentar os aromas (sal, 
pimenta e noz moscada). Cozer por 5 minutos mexendo de vez em quando; se secar muito 
acrescentar um pouco de caldo. 
Passados 5 minutos juntar o puré de tomate e o duplo concentrado de tomate dissolvido com 
um pouco de caldo, Cozer tudo em fogo brando por cerca de duas horas; se ficar muito seco, 
ir acrescentando novamente mais um pouco de caldo. 
Cortar as beringelas em quadradinhos e colocá-las num recipiente, polvilhar com sal grosso e 
deixar repousar durante uma meia hora; coá-las e enxugá-las bem e fritá-las em óleo 
abundante e logo acomodá-las por cima de um papel para frituras, deixando absorver o óleo 
resíduo. Cortar em quadradinhos pequenos o quejo scamorza e pô-lo de parte, pois servirá 
para condimentar a massa. 
Pôr ao lume uma panela com água abundante, quando estiver a ferver salgar e deitar a massa 
até cozer al dente, logo retirá-la, deixando de lado alguma água da cozedura. Voltar a meter a 
massa na panela e acrescentar 1/3 do molho de carne, toda a beringela, ¼ do queijo scamorza, 



abundante parmesão ralado e ½ colher de água da massa; amanteigar em lume brando durante 
cerca de dois minutos e passar para a composição do timbale. 
 
 
Composiçâo do timbale 
 
Preparar um tabuleiro rectangular com uma colherada de molho de carne  no fundo e deitar 
cerca de metade da massa já condimentada, compactar bem e colocar um pouco menos de 
metade do molho que ficou, acrescentando por cima deste um pouco menos de metade da 
scamorza que restou. Distribuir a massa que ficou e compactá-la bem, derramando primeiro a 
scamorza e depois o molho de carne  e concluir distribuindo na superfície o Parmigiano 
Reggiano DOP ou então o queijo Pecorino Sardo DOP ralado. A este ponto, o tabuleiro pode 
entrar no forno previamene aquecido a 180º por 30 minutos (se for ventilado a 150º, sempre 
30 minutos). 
Assim que o timbale estiver pronto deixar repousar por 30 minutos e servir. 
  



SICILIA 

 
ARANCINI SICILIANOS5 

 
 
Ingredientes para 6 pessoas 
 

 
Preparação  
 
Cozer o arroz em cerca de 600 ml de  água ligeiramente salgada, para que o  amido fique todo 
na panela tornando o arroz seco e também pegajoso. Entretanto dissolver o açafrão em 
algumas colheres de água e juntar as gemas. Misturar ao arroz o conjunto, acrescentar o 
queijo Parmigiano Reggiano DOP ralado e a manteiga e misturar bem. Logo, deixar tudo a 
arrefecer. 
Preparar o condimento para o recheio fazendo corar a cebola previamente bem picada numa 
panela com o azeite e a manteiga, juntar a carne moída, salgar e deixar corar em chama alta. 
Acrescentar o vinho tinto e deixar evaporar. Em seguida acrescentar o concentado de tomate, 
diluído em 200 ml de água, acertar o sal e a pimenta, e deixar cozer por cerca de 30 minutos. 
Numa panela à parte cozer as ervilhas em pouca água por cerca de 10 minutos; assim que 
estiverem cozidas juntá-las ao molho de carne. 
Com o arroz arrefecido iniciar a compor os arancini. Colocar na mão uma camada fina de 
arroz e esmagá-la, formando uma cavidade no meio e inserindo uma colher do molho de 
carne moída e ervilhas e alguns pedacos de queijo, previamente cortado em quadradinhos, e 
logo uma outra camada de arroz. Modelar as almôndegas procurando obter a clássica forma 
de pêra. 
Passar todas as almôndegas assim obtidas no ovo batido e depois no pão ralado, e mergulhá-
las com uma concha furada no óleo quente e abudante, retirando-as logo que estiverem 
douradas. Acomodar em papel absorvente e servir de preferência quentes. 
  

                                                        
5 Arancino - pastel de arroz frito, recheado com um molho de carne picada. 

250 g de arroz para timbales 
1 pacote de açafrão 
100 g de Parmigiano Reggiano DOP ralado 
150 g di carne moída de vaca 
25 g de manteiga 
100 g de ervilhas 

 2 colheres de concentrado de tomate 
sal q.b. 
2 ovos inteiros 

2 l de óleo para fritar  
3 gemas de ovo 
30 g manteiga 
1/2 cebola 
30 ml de azeite 
100 g de queijo tipo caciocavallo, scamorza 

ou provolone 
100 ml de vinho tinto 
pimenta q.b. 
pão ralado q.b 
 



TOSCANA 

 
SOPA DE FARRO DA GARFAGNANA 

 
 

Ingredientes para 4 pessoas: 
 
350 g de farro descascado 
1 cebola 
2 cenouras 
2 tomates 
200 g de feijão cannellini já cozido 
1 ramo de aipo 
2 batatas 
1 litro de caldo vegetal 
azeite extra virgem, sal e pimenta, salsa 
Parmigiano Reggiano DOP ou Grana Padano DOP, ao gosto 
 
 
Preparação 
 
Preparar um simples triturado de cebola, aipo, cenoura e salsa, corando tudo em azeite 
quente. Acrescentar o farro e tostar durante alguns minutos, fazendo atenção que não se cole. 
Depois acrescentar o tomate (previamente pelado, após ter estado 1 minuto em água a ferver), 
as batatas cortadas em cubinhos e depois de alguns minutos o feijão previamente cozido em 
água abudante e não salgada. Acertar o sal e a pimenta e depois de alguns minutos 
acrescentar uma concha de caldo e levar à cozedura acrescentando o caldo quando secar 
demasiado. Acabada a cozedura, deixar repousar pelo menos por 10 minutos,  para dar tempo 
ao farro de  inchar. Se o prato resultar muito seco, acrescentar um pouco de caldo, um pouco 
de cada vez. Servir com uma polvilhada de queijo Parmigiano Reggiano DOP ou Grana 
Padano DOP ralado. 
  



TRENTINO	ALTO	ADIGE 

 
SPÄTZLE DE ESPINAFRES 

 
 
Ingredientes para  4 pessoas: 
 
Para os gnocchetti: 
200 g de espinafres cozidos e espremidos  
3 ovos inteiros  
100 ml de água 
250 g di farinha 
3 g de noz moscada ralada 
sal e pimenta, cebolinha q.b. 
 
Para o condimento: 
30 g de manteiga  
250 ml de nata fresca  
speck6 q.b. 
 
 
Preparação 
 
Bater os espinafres cozidos e espremidos e picados juntamente com os ovos, a água, a noz 
moscada e uma pitada de sale, obtendo um creme homogéneo; deitar o creme numa tigela. 
Acrescentar agora a farinha mexendo continuamente. Deixar repousar a mistura por 10 
minutos, entretanto preparar o condimento, fazendo fritar 100 g de speck, cortado em fatias 
finas, numa frigideira com 30 g de manteiga. Acrescentar os 250 ml de natas frescas, 
cebolinha triturada e acertar o sal. Agora tomar o conjunto e deitá-lo no aparelho próprio ou 
em alternativa num esmagador de batatas com os furos do tamanho maior, passando a lâmina 
da faca rapidamente e deixando cair o composto directamente numa panela cheia de 
abundante água salgada a ferver. Quando subirem à superfície retirá-los da panela, juntá-los 
ao molho e servir. 
  

                                                        
6 Speck - tipo de presunto cru. 



UMBRIA 

 
ESPARGUETES À NORCINA 

 
 
Ingredientes para 4 pessoas: 
 
350 g de esparguetes 
50 g de azeite extra virgem 
2 filetes de anchovas  
50 g di trufas negras ou, em alternativa, 2 colheres de azeite trufado 
alho, sal 
 
 
Preparação 
 
Limpar cuidadosasmente uma trufa negra e depois esfregá-la com um pano húmido. Ralar 50 
g de trufa. Aquecer numa frigideira grande o azeite extra virgem (que nunca deverá chegar a 
fritar), retirar do fogo, juntar um dente de alho descascado e ligeiramente esmagado, e 
temperar no azeite os filetes de anchovas. Acrescentar a trufa ou, em alternativa, o azeite 
trufado, e mexer. Voltar a pôr no lume e diluir o molho com uma conchinha de água retirada 
da cozedura da massa, que anteriormente já foi colocada a cozer em água abundante e 
salgada. Coar a massa e despejá-la no molho salteando-a rapidamente. 
  



VALLE	D’AOSTA 

 
GNOCCHI E FONDUE 

 
 

Ingredientes para g 600 de gnocchi: 
 
400 g de batata amarela  
150 g de farinha tipo 0 
2 ovos inteiros  
30 g de Parmigiano Reggiano DOP ou Grana Padano DOP, ralado 
sal  
 
Para a fondue7: 
300 g de queijo fontina ou queijo gouda 
leite gordo 
100 g de manteiga 
100 g de speck (para a variante fondue e speck) 
pimenta branca 
  
 
Preparação 
 
Colocar de molho o queijo fontina cortado em cubinhos no leite e deixar repousar por 
algumas horas, de preferência a noite toda. Cozer as batatas com a casca; uma vez cozidas 
tirar a casca e esmagá-las com o passe-vite, juntar a farinha, o queijo ralado, os ovos e uma 
pitada de sal, misturar até que o conjunto fique bastante homogéneo; logo, formar rolos e 
cortar os gnocchi. Para que possam melhor absorver o molho, passá-los um por um com um 
garfo. Meter numa frigideira em bagno maria a fontina e a manteiga e uma pitada de pimenta 
branca; quando o queijo ficar dissolvido e cremoso juntar o ovo mexendo rapidamente. Cozer 
os gnocchi em água abundante e salgada e condimentá-los com o fondue. Para a variante 
fondue e speck: corar 100 g de speck cortado em tiras com 20 ml de azeite extra virgem e 
espalhar sobre os gnocchi já condimentados com o fondue. 
  

                                                        
7 Fondue - creme de queijo derretida. 



VENETO 

 
MACARRÃO E FEIJÃO 

 
 
Ingredientes para 4 pessoas: 
 
250 g de feijão de Lamon IGP ou de feijão tipo borlotti, seco 
120 g de massa (maltagliati8 com ovos, em tubos) 
½ raminho de aipo 
½ cenoura 
1 chalota9  
1 l de caldo vegetal  
2 colheres de azeite extra virgem  
2 dentes de alho 
4 folhas de salva 
sal, tomilho e pimenta  
 
 
Preparação  
 
Pôr de molho o feijão por pelo menos 12 horas, depois cozê-los durante uma hora em água 
abundante não salgada. Deixar escorrer o feijão e logo passar metade dessa quantidade pelo 
passe-vite. Triturar, bem picadinhos, o aipo, a cenoura e a chalota. Aquecer o caldo vegetal. 
Numa panela de sopa fritar o triturado e o alho no azeite durante alguns minutos, em lume 
médio, até que não adquire um aspecto doirado.  
Juntar uma colher de caldo e continuar com a cozedura por alguns minutos. Adicionar uma 
concha de caldo e os feijões inteiros, uma pitada de tomilho, a salva e deixar saborear por 
alguns minutos em lume vivo. 
Dissolver o feijão passado em meia concha de caldo e deitar o conjunto na panela. Mexer e 
deixar saborear por alguns minutos. Deitar 5 a 6 conchas de caldo e fazer ferver, continuando 
a cozedura por, pelo menos, 40 minutos em lume brando. Acertar o sal.  
Acrescentar a massa e cozer misturando com uma colher de pau. De acordo com o tempo de 
cozedura do formato escolhido, alguns preferem cozer a massa à parte e adicioná-la só antes 
de servir. Se a sopa tem tendência em ficar muito densa juntar algumas conchas de caldo. 
Mantê-la bastante líquida porque até o fim da cozedura se tornará mais densa.  
Desligar o lume, aromatizar com uma raspadela de pimenta, ralada na altura. Deixar arrefecer 
por 5 minutos com a tampa fechada e servir com um fio de azeite cru.  

  

                                                        
8 Maltagliati - massa cortada de viés. 
9 Chalota - tipo de cebola afunilada e de sabor mais suave. 

 



 
 
 
 
 
 

IIª PARTE 
 

CONDIMENTOS E MOLHOS  
PARA A MASSA  



MOLHO	DE	TOMATE	FRESCO 
 
 
Ingredientes: 
 
tomate tipo San Marzano, bem maduro 
sal 
azeite extra virgem  
manjericão (ao gosto) 
 
 
Preparação 
 
Lavar cuidadosamente o tomate, um por um, adicionando algum bicarbonato de sódio para 
tirar todos os resíduos e as impurezas da superfície. Cortá-los em 4, pelo seu comprimento, 
espremendo-os suavemente para retirar a maior parte das sementes. Colocar a quantidade 
escolhida numa panela alta enchendo-a de forma a não ultrapassar metade da sua capacidade. 
Pôr ao lume, cobrir e aquecer em fogo vivaz. Ao mesmo tempo, misturar frequente e 
suavemente com uma colher de pau, para que o tomate aqueça mais depressa e de forma 
homogénea. 
Logo que o tomate comece a ferver, desligar o lume e deixar repousar um bocado, até que o 
líquido produzido durante a cozedura não suba até à superfície. Com este procedimento, o 
molho vai resultar bastante cru, conservando todas as propriedades organolépticas e nutritivas 
do tomate fresco.  
Depois de cerca de uma hora de repouso, eliminar com a concha a água em excesso, e iniciar 
a passar o tomate (mesmo se ainda a ferver) pelo passe-vite. É importante que a temperatura 
não diminua demasiado para que o tomate não fique azedo. A este ponto voltar a pôr na 
panela o produto espremido e recomeçar a fervura do molho, acertando o sal e deixando 
enxugar. Usar de imediato ou então guardar no frigorífico por alguns dias.  
Caso se pretenda conservar o molho de tomate por um longo período de tempo proceder deste 
modo: fazer aquecer no forno os recipientes de vidro (sem tampa), de maneira a esterilizá-los 
e evitar que quando se despeje o líquido quente os mesmo não venham a sucumbir a nenhum 
choque térmico. A este ponto, com a ajuda de um funil e de uma concha, despejar a salsa 
obtida nos recipientes herméticos; quando desejado, podem ser acrescentadas na superfície 2 
folhas de manjerico fresco e uma colher de azeite, e antes de fechá-los com a tampa convém 
limpar bem as bordas de qualquer eventual resto de molho. 
Enroscar vigorosamente todos os frascos e logo guardá-los virados ao contrário, bem perto 
uns dos outros, num sítio seco e limpo e numa superfície que não se estrague com o calor. 
Protegê-los com um pequeno cobertor de lã por forma que arrefeçam mais lentamente.  
Assinale-se que, para alcançar uma excelente conservação, os frascos devem estar bem 
limpos, perfeitamente secos e com as tampas sempre novas. Deixá-los assim por, pelo menos, 
24 horas.  
A salsa assim preparada pode ser usada como tempero directamente na massa ou para 
confeccionar outras receitas como molho de carne, guisados, sopas,  etc.  
  



RAGU	A	BOLONHESA 
 
 

Ingredientes para 6 pessoas: 
 
300 g de carne de novilho, moída grossa 
150 g de bochecha de vitela ou de novilho, ou seja, pedaços de carne de vaca com gordura 
50 g de cenoura  
50 g de caule de aipo 
50 g de cebola  
300 g de puré de tomate ou tomate pelado  
120 ml de vinho branco seco   
120 ml de leite gordo 
100ml de caldo  
azeite extra virgem ou manteiga 
sal e pimenta  
120 ml de nata líquida para montar (facultativa)  
 
 
Preparação 
 
Derreter numa panela com o diâmetro de cerca de 20 cm, a bochecha de vitela previamente 
cortada em cubinhos e logo bem triturada. Adicionar 45 ml de azeite ou 50 g de manteiga e 
os aromas, igualmente bem picados, e deixar murchar suavemente. Adicionar a carne moída e 
misturar bem com uma concha deixando-a corar à maneira. Regar com o vinho e misturar até 
que este não se tenha completamente evaporado. Juntar o puré  de tomate ou o tomate pelado, 
cobrir e fazer ferver lentamente por cerca de 2 horas adicionando, na ocorrência, algum 
caldo. Antes do fim da cozedura acrescentar o leite para amenizar a acidez do tomate. Acertar 
o sal e a pimenta. Quando o molho estiver pronto, a receita clássica pede que se adicione 
natas no caso de se querer condimentar massas secas, enquanto para massas do tipo 
tagliatelle com ovo este procedimento não é aconselhado. Esta é a receita clássica que prevê 
até mínimas variações se só se deslocarem para fora de 50 km da cidade de Bolonha. 
  



MOLHO	AMATRICIANA	REVISITADO 

 
 

Ingredientes para 4 pessoas: 
 
320 g de esparguete de sêmola de trigo duro   
125 g de bochecha de vitela ou de novilho, ou seja, pedaços de carne de vaca com gordura 
20 ml  de azeite extra virgem  
50 ml de vinho branco seco  
6 ou 7 tomate San Marzano ou 400 g de tomate pelado  
um piripiri seco 
100 g de queijo pecorino ralado 
sal  
 
 
Preparação 
 
Pôr numa frigideira o azeite extra virgem, o piripiri inteiro e a bochecha de vitela cortada em 
pedaços pequenos, deixar corar em lume vivo durante 2 minutos, logo adicionar o vinho. 
Retirar da frigideira os pedacinhos de carne, deixar escorrê-los bem e guardá-los à parte, 
possivelmente num sítio quente, de modo a evitar que não se tornem demasiado secos e 
salgados e para que fiquem mais macios e saborosos. Adicionar o tomate, previamente 
retirado da fervura e já sem pele, cortado em fatias e sem sementes. Acertar o sal, misturar e 
deixar alguns minutos no lume. Retirar o piripiri, voltar a colocar os pedaços de carne, tendo 
o cuidado de mexer, e assim temperar a massa logo que estiver pronta.  
  



PESTO	A	GENOVESA	 
 
 

Ingredientes para 4 pessoas: 
 
100 g de folhas de manjerico 
50 g de pinhões 
70 g de queijo Parmigiano Reggiano DOP ralado 
sal grosso q.b. 
2 dentes de alho 
30 g de quejo pecorino ralado 
200 g de azeite extra virgem  
 
 
Preparação 
 
Colocar no triturador elétrico da cozinha os pinhões e o alho cortado em fatias e picá-los um 
pouco. Depois adicionar o manjerico; triturar mais e, no fim, adicionar também o queijo. Ter 
o cuidado de parar frequentemente a máquina e remexer frequentemente a mistura, para obter 
um conjunto homogéneo e bastante liso. Despejar a mistura numa tigela, acertar o sal e 
adicionar o azeite extra virgem de oliveira, remexendo até obter um  molho bastante denso. 
Nunca inserir o azeite no triturador/liquidificador para facilitar o esmagamento, o resultado 
seria um batido e não o pesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



AGLIO,	OLIO	E	PEPERONCINO 
(ALHO,	AZEITE	E	PIRIPIRI) 

 
 

Descascar os dentes de alho, esmagá-los suavemente eliminando a alma interior de maneira a 
torná-los mais digeríveis. Colocar o azeite numa frigideira, os dentes de alho cortados em 2 
ou 3 partes e deixar corar em lume brando. Por cima do alho polvilhar uma pitada de sal, que 
irá acentuar o sabor e o aroma. O azeite não deve queimar e o alho deve ficar de uma linda 
cor âmbar. Quando o alho estiver pronto, desligar o lume e adicionar o piripiri cortado em 
fatias pequenas. Temperar a massa ao gosto. Para a utilização deste molho sugere-se a 
escolha de uma massa preferivelmente comprida. Aliás, este molho poderá também ser 
utilizado para dar sabor a outras bases, como pão torrado, pizza, etc.  

 


