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Gastronomia

A culinária toscana é uma das mais ricas da Itália, dando o tom e o sabor em Florença. As refeições 
incluem muito pão italiano e vinho como entrada. O presunto, a mortadela e o salame toscanos são 
igualmente obrigatórios para beliscar. Tudo temperado com muito azeite. Os pratos de carne de 
caça, como javali e cordeiro, também fazem parte da tradição gastronômica local.
Depois de apreciar uma das receitas clássicas de massa, não deixe de se refrescar com o gelato (o 
típico sorvete italiano). Em maio, a cidade orentina se transforma na capital mundial do sorvete, 
graças ao famoso Festival Firenze Gelato.

A culinária Toscana

Entrada
Torta di Carciofi

Ingredientes
Massa
· 4 copos americanos de farinha de trigo (400g)
· 2 copos americanos de manteiga ou margarina
· 1 colher (chá) de sal
· 3 colheres (sopa) de água fria

Recheio
· 1 colher (sopa) de azeite
· 2 dentes de alho pisados
· 6 fundos de alcachofra, cortadas em fatias
· ½ kg de ricota amassada
· 1 copo americano de queijo parmesão ralado 
(100g)
· 4 ovos levemente batidos
· Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo
Massa
· Misture a farinha com a manteiga ou margarina 
e o sal.
· Faça uma farofa e ligue com a água, sem amassar.
· Deixe descansar 1 hora e forre uma forma 
desmontável, reservando massa suciente para fazer 
um engradado no tampo.
Recheio
· Refogue os fundos de alcachofra no azeite com o 
alho.
· Reserve.
· Junte a ricota com o queijo, os ovos, sal e pimenta.
· Misture as alcachofras e recheie a massa 
reservada.
· Depois da grade feita sobre o recheio, pincele com 
a gema misturada com algumas gotas de óleo.
· Asse no forno pré - aquecido, com temperatura 
moderada (175º), por cerca de 40 minutos.
Sirva quente, sem acompanhamento.

Prato Principal
Bistecca alla Fiorentina 

É um corte de carne de lé bovino ( raça 
chianina alimentadas com forragem) de 
cerca de 3cm de espessura e assados em 
grelha. Os acompanhamentos tradicionais 
são Osfagioli Cannelline (feijões brancos ao 
azeite).
Mas também ca muito interessante com 
uma salada verdes e batatas.
Para acompanhar este delicioso prato, indico 
um bom vinho Chianti Classico.

Ingredientes
1 lé (T-bone), cortado alto (3 cm), com 
aproximadamente 1,3 Kg
Azeite de oliva extravirgem, para marinar

Sal e pimenta-do-reino moída na hora
3 ramos de alecrim (opcional)
6 dentes de alho (opcional)

Modo de preparo
· Tempere a carne com o sal e a pimenta.
· Besunte com o azeite de oliva e deixe marinando por 30 
minutos.
· Aqueça uma frigideira com fundo grosso (caso opte por 
churrasqueira, deixe as brasas ardentes).
· Coloque a carne e deixe por 5 minutos, ou até estar bem 
marrom.
· Vire uma única vez e repita o processo.
· Retire e reserve.
· Deposite o azeite excedente em uma outra frigideira e torne a 
aquecer com os dentes de alho.
· Deixe até carem dourados.
· Desligue o fogo e coloque os ramos de alecrim.
· Deixe por um minuto e despeje na carne.

Com o Chef Celso Rossi
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