Portugal Inovador

Portugal Inovador
um estabelecimento dedicado aos gelados artesanais, antes de
concluir que o caminho seria o da massa fresca.

Um conceito novo em Portugal

O

autêntico
sabor de Itália

Ser, ou não ser, apreciador da boa cozinha italiana? Eis a
questão que o restaurante La Pasta Fresca – situado na Avenida
5 de Outubro, em Lisboa – nos convida a responder, à medida
que nos propõe uma viagem pelas iguarias tradicionais de um país
que, pese embora se tenha popularizado com o apelo massificado
da pizza ou do esparguete à Bolonhesa, tem diversas surpresas
por revelar e paladares para sentir – a grande maioria deles
inesperados, tal como poderão confirmar os inúmeros lisboetas e
turistas que aceitaram esta aventura por desconhecidas latitudes.
Claro está que a bordo de um projeto desta natureza, teríamos
de contar sempre com um italiano de gema, capaz de fazer cumprir
– desde a escolha dos ingredientes até ao seu empratamento – o
respeito pelas raízes de tão rica gastronomia. No caso do La Pasta Fresca,
encontramos, todavia, dois: Stefania
Raiola e Giuseppe Godono, um casal
originário da região de Nápoles que
dedicou uma valiosa parte da sua vida
profissional ao universo da engenharia
mecânica (ela trabalhou na FIAT, ele
na General Electrics), antes de seguir
o bichinho que há muito se desenvolvia,
em torno da restauração.
Mas tão decisivo quanto o gosto
que Giuseppe Godono nutria pela arte
da cozinha ou que Stefania Raiola tinha
pelo mundo do vinho foi a especial impressão que a capital portuguesa havia
deixado nas recordações de cada um.
“Já conhecia muito bem Lisboa, fiquei
apaixonada e sabia que um dia voltaria”, salienta a empresária, recordando
o balanço de cinco anos passados a
trabalhar no nosso país, no âmbito da
sua antiga profissão. Absolutamente
decidido em seguir a sua vocação, o
casal ainda ponderou a abertura de

Stefania Raiola e Giuseppe Godono
apaixonaram-se por Lisboa e concretizaram
o sonho de abrir um restaurante dedicado
ao lado da gastronomia italiana que
poucos conhecem: a que se faz com
carinho pela tradição e meios artesanais.

Tão fresca como a massa que aqui se produz, serve e comercializa era o conceito – até então praticamente desconhecido dos
portugueses – subjacente a este restaurante/pastificio artesanal.
“Abrir uma pizzaria teria sido mais fácil, independentemente da
sua qualidade, porque as pessoas já saberiam do que se tratava”,
desabafa o casal, acrescentando que foi “um desafio” contextualizar o público nacional sobre o tipo de refeições e produtos que
se deveriam esperar de uma casa que optou por chamar-se La
Pasta Fresca.
Significa isto que foi de forma gradual que o crescente leque
de clientes que hoje já não abre mão de uma boa refeição italiana
– feita sempre com a máxima qualidade e o maior respeito pelas
tradições transalpinas – se familiarizou com os vários pratos à
base de Ravioli (massa recheada, cuja folha é feita com ovo,
farinha e sêmola), Tagliatelle (massa de ovo, farinha e sêmola,
oriunda do norte e centro de Itália), Casarecce (massa curta, típica
do sul do país, de formato liso e enrolado) ou do mais conhecido
Esparguete. Importa lembrar, no entanto, que não é só do prato
principal que se faz uma refeição.
Também obrigatória é, por isso, a passagem por entradas
como, por exemplo, a Parmigiana di Melanzane (beringela
panada frita, recheada com queijo, manjericão e molho de tomate) ou a Burrata (burratina aromatizada com azeite de trufa e
acompanhada com mortadela). Por outro lado, e paralelamente
a iguarias como o tradicional queijo pecorino ou o salame, há
também sobremesas dignas de encanto, desde o tiramísù aos

bolos tradicionais. Mas se os ingredientes parecerem demasiado
exóticos, a equipa de colaboradores do La Pasta Fresca não terá
qualquer pudor em esclarecer ou aconselhar cada cliente sobre
as paisagens gustativas que o esperarão em cada página do
cardápio. Já a acompanhar toda a refeição, existe uma gama de
vinhos italianos à espera de ser explorada.

Pastificio artesanal
Mais do que um espaço de restauração, Stefania Raiola e
Giuseppe Godono querem fazer do La Pasta Fresca o lugar em
que as raízes gastronómicas de Itália se reconstroem, ultrapassando as quatro paredes (e 40 lugares sentados) deste estabelecimento, aberto todos os dias (exceto ao domingo) desde manhã
cedo. “Agora que já começamos a ser conhecidos, as pessoas
também entram para comprar massa fresca”, esclarece a nossa
entrevistada. Estes clientes dividem-se entre os que pretendem
“oferecer um produto de qualidade nos seus restaurantes” e os
consumidores finais, que desejam apenas confecionar refeições
no conforto do seu lar.
Ainda assim, e mais do que comercializar apenas massa
fresca, laborada com ingredientes genuinamente italianos – “não
podemos usar a farinha portuguesa porque não tem as características necessárias”, confidenciam –, Stefania Raiola e Giuseppe
Godono disponibilizam também molhos e recheios feitos à medida
das solicitações. Uma vez consolidado o prestígio do restaurante
La Pasta Fresca, é agora sobre esta segunda frente de negócio
(a produção de ingredientes para revenda) que o casal italiano
procurará apostar, assegurando que haverá sempre um ou dois
segredos da Itália artesanal por revelar a uma Lisboa cada vez
mais cosmopolita. Façamos, pois, bom proveito.

