Uma história de família
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Dedicatória à Ruth Villaschi
“Porque ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher.”
Obrigada, mãe, por toda sua dedicação e entrega!

Ana Cláudia
Gratidão a minha mãe, Ruth, que esteve ao lado e apoiando meu pai em todos os momentos
da empresa e da família. Mulher que admiro muito pela integridade, garra e capacidade
de se doar sem limites. Muito obrigado mãe, por tudo e pelo apoio incondicional.

Tom
Ninguém constrói nada sozinho e nós sabemos de todas as suas ´horas extras´
tanto na empresa quanto na família, nos ensinando sempre a direção
e se tornando um dos principais pilares para o sucesso de tudo isso.
Obrigada, mãe, por ser inteira para cada pedaço da gente.
Obrigada por nos dar um pedaço de vida e ser um pedaço de Deus em nós!

Ana Paula

Nossa história
A Villoni Alimentos nasceu em 1971,

no banco para dar início a sua trajetória in-

no município de Cariacica, fundada por

dustrial.

Wellington Villaschi, produzindo massas
frescas e totalmente artesanais. A indús-

A marca cresceu e as oportunidades tam-

tria localiza-se hoje em Viana, município

bém. Com a demanda cada vez maior, pre-

do Espírito Santo, e conta com mais de

cisou expandir a sua área física migrando

370 colaboradores na sua produção. O

para o município de Viana. Inicialmente,

Grupo Villoni Alimentos é formado por

ocupou o imóvel onde hoje é a Prefeitura

quatro marcas: Villoni, Sarloni, Apollo e

de Viana e, em 1981, mudou-se definitiva-

Alcobaça.

mente para o endereço atual. Os biscoitos
chegaram na década de 90, fruto de um

Wellington Villaschi era um visionário, for-

projeto de expansão do portfólio de produ-

mado em Economia pela Universidade

tos da empresa.

Federal do Espírito Santo, e casado com a
senhora Ruth, professora de ensino funda-

Na segunda geração, a empresa familiar é

mental. Ele trabalhava no Bandes e, como

liderada pelos filhos Tom Villaschi (dire-

empreendedor que era, deixou sua carreira

tor geral), Ana Paula Villaschi (diretora de

Sede da fábrica em 1981
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Sede da Villoni Alimentos em 2021
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Marketing) e Ana Cláudia Villaschi (dire-

foram um divisor de águas na história da

tora de Operações). Eles sucederam o pai

empresa.

e fundador da empresa, que faleceu em
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2014. Mesmo doente, o senhor Wellington

A Villoni Alimentos pretende expandir suas

esteve presente até o último momento na

vendas para novos mercados e continuar

indústria, deixando um grande legado de

aumentando sua linha de produtos. Líder de

liderança empreendedora aos filhos. To-

mercado no seu estado de origem, o Espíri-

dos os projetos idealizados pelo pai foram

to Santo, a Villoni Alimentos chega aos 50

colocados em prática e novas linhas de

anos preparada para mais 50. Investiu em

produção foram prospectadas e implan-

estrutura física, comprou novos equipamen-

tadas. Esses investimentos planejados

tos e está pronta para alçar novos voos.

Wellington Villaschi de Souza,
neto do fundador da Villoni Alimentos,
escrevendo a história

Agradecimentos
Gostaria de agradecer à Villoni Alimentos pelo convite para ser o
curador do livro comemorativo dos 50 anos da empresa.
Agradeço também aos chefs pela sua disponibilidade não só para
A história de uma empresa pode ser contada de inúmeras formas. Escolhemos contar a nossa
com muito sabor! Seja no café da manhã, almoço, lanche ou jantar, queremos tornar ainda mais
especial os momentos ao redor da mesa e para isso, convidamos 25 renomados chefes do Espírito
Santo para uma releitura de pratos tradicionais da nossa cozinha.
Com a curadoria do chef Juarez Campos, comentarista de gastronomia com 28 anos de cozinha
profissional e cinco livros publicados, apresentamos 50 receitas que servem do prato principal à
sobremesa. Pratos salgados e doces regados à criatividade e talento. Um cardápio de opções com
textos, fotos, dicas de cozinha, boa conversa e paladar apurado. Tudo testado e preparado com
muito carinho para todo mundo poder fazer em casa, de maneira fácil e prática.
Nas páginas a seguir, estão receitas incríveis com nossos ingredientes preferidos: os produtos
Villoni, Sarloni, Apollo e Alcobaça. A cada um dos chefs, queremos agradecer por participar deste
momento tão importante para a Villoni Alimentos. Agradecimento especial ao chef Juarez, que
além de cozinhar divinamente, sabe tornar qualquer trabalho brilhante e divertido.

desenvolver as receitas, como também para as fotografias.
Não poderia esquecer de agradecer a jornalista Luciane Ventura, o
fotógrafo Ari Oliveira, a produtora Fátima Monteiro e a minha secretária
Alexandra Barros.
Tenho certeza de que para todos nós é uma honra participar de um
livro que será um marco na Gastronomia Capixaba.
Muito obrigado!

Chef Juarez Campos

Ana Paula Villaschi,
Diretora de Marketing da Villoni Alimentos
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50 MELHORES

R E C E I TA S D E C H E F S C A P I X A B A S

Gravata Integrale Villoni
com Bacalhau e Tomate Cereja
Chef Alessandro Eller
(Coordenador do curso superior
de Gastronomia da UVV)

Ingredientes (6 porções):
500g de gravata integral Villoni

1 colher de chá de colorau

4 colheres de sopa de azeite

200g de tomates cereja cortados
ao meio

1 cebola picada
5 dentes de alho picados
400g de bacalhau dessalgado e
picado

Cheiro verde picado a gosto
Queijo parmesão ralado a gosto
Sal e pimenta do reino a gosto

½ xícara de vinho branco seco
1 colher de chá de açafrão

Preparo:
Cozinhe a massa conforme as instruções da embalagem.
Esquente uma frigideira grande com azeite e refogue a cebola com o alho
até ficar levemente dourado, adicione o bacalhau e deixe cozinhar por
aproximadamente 5 minutos.
Acrescente o vinho e cozinhe por mais 5 minutos, adicione o açafrão, o colorau,
os tomates e deixe cozinhar por 10 minutos.
Acerte o tempero.
Misture a massa cozida ao molho, adicione o cheiro verde picado e mais azeite
se preferir.
Sirva com queijo parmesão ralado a gosto.
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Penne Sarloni ao Molho
4 Queijos e Farofinha de Socol
Chef Alessandro Eller
(Coordenador do curso superior
de Gastronomia da UVV)

Ingredientes (2 porções):
250g de penne Sarloni

½ colher de chá de noz moscada

30g de manteiga

50g de requeijão

½ cebola picada

50g de queijo parmesão ralado

1 dente de alho picado

50g de queijo Ementhal ralado

40g de Socol fatiado

50g de queijo Gorgonzola

40g de farinha de trigo

100ml de creme de leite fresco

300ml de leite

Sal e pimenta do reino a gosto

½ colher de chá de páprica doce

Preparo:
Numa panela média, coloque 2 litros de água e leve ao fogo.
Quando ferver, acrescente a massa e deixe cozinhar conforme as instruções da
embalagem. Reserve.
Coloque as fatias de Socol na airfryer ou no forno a 120°C por 20 minutos e
depois processe no liquidificador.
Numa panela média, acrescente a manteiga e refogue a cebola, adicione o alho
e refogue por mais 1 minuto sem parar de mexer.
Em seguida, adicione a farinha de trigo e o leite, misturando sempre.
Junte a páprica doce, a noz moscada, o sal e a pimenta do reino e adicione os
queijos.
Misture o molho com a massa e salpique a farofinha de Socol.
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Pudim de Festa com
Biscoito de Coco Sarloni
Chef Andrea Souto
(La Creme)

CALDA
Ingredientes:
250g de açúcar (cristal ou refinado)
200g de água
Preparo:
Leve o açúcar no fogo médio para caramelizar.
Adicione a água e passe para o fogo baixo, até atingir o ponto de calda.
Acomode na forma de pudim e deixe esfriar.

PUDIM (1ª PARTE)

PUDIM (2ª PARTE)

Ingredientes:

Ingredientes:

120g de biscoito de coco Sarloni

80g de cereja picada

800g de leite condensado

80g de nozes picadas

500g de creme de leite fresco

50g de coco fresco ralado

4 ovos
250ml de leite integral
4 gemas
Preparo:
Bata todos os ingredientes no
liquidificador.

Preparo:
Misture a cereja, as nozes e o coco na
1ª parte do pudim.
Despeje o pudim na forma
caramelizada e leve para assar em
banho-maria por aproximadamente
2 horas a 180°C.
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Torta de Macadâmia
com Biscoito Maisena Sarloni
Chef Andrea Souto (La Creme)
MASSA
Ingredientes:
200g de biscoito maisena Sarloni
(batido no liquidificador)
120g de manteiga
50g de macadâmia moída
Preparo:
Misture o biscoito com a
macadâmia e a manteiga até
formar uma farofa úmida.
Leve para assar por 10 minutos
a 180°C e leve para geladeira.
Molde em uma forma de 20cm de
diâmetro com fundo removível.

CREME
Ingredientes:
400g de leite condensado no ponto
firme
200g de manteiga
800g de creme de leite de lata sem
soro (2 latas)
5g de baunilha

Preparo:
Bata a manteiga com o leite
condensado em batedeira até ficar
um creme fofo, adicione a baunilha.
Retire da batedeira, misture
delicadamente com o creme de leite
sem soro.
Obs: se não achar o leite
condensado no ponto firme,
cozinhar um pouco na panela
sempre mexendo até começar a
ferver.

CROCANTE DE MACADÂMIA
Ingredientes:
100g de açúcar (cristal ou refinado)
100g de macadâmia

CARAMELO TOFFEE
(TÉCNICA SECO)
Ingredientes:
200g de açúcar (cristal ou refinado)
40g de manteiga
150g de creme de leite de caixa UHT
Preparo:
Leve o açúcar no fogo médio para
caramelizar.
Adicione a manteiga e retire do
fogo.
Ainda fora do fogo adicione creme
de leite e misture bem. Volte para o
fogo até o ponto de caramelo.
Montagem:

Leve no fogo o açúcar e a
macadâmia até o açúcar ficar com a
cor de caramelo.

Depois da massa fria, rechear com
a metade do creme, espalhar a
metade do crocante de macadâmia,
repetir o recheio de creme. Leve no
congelador por 1 hora.

Retire do fogo e espalhe em forma
untada com manteiga até esfriar,
depois passe no processador.

Retire da geladeira, cubra com o
caramelo e decore com o crocante
de macadâmia.

Preparo:
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Penne Integrale Villoni na Manteiga
de Sálvia, Tomilho, Limão e Bacon
Chef Ari Cardoso
(Casa do chef Ari)

Ingredientes (2 a 3 porções):
300g de penne integral Villoni
150g de bacon magro em cubos
200g de manteiga com sal
Sálvia fresca rasgada
Folhinhas de tomilho limão
1 colher de sopa de azeite
Sal e pimenta do reino a gosto
50g de queijo parmesão ralado fino

Preparo:
Em uma frigideira aquecida, fritar os cubos de bacon ao ponto desejado, retirar
da gordura e reservar.
Colocar a manteiga em banho-maria, quando subir uma espuma branca, ir
retirando a mesma. Fazer este processo enquanto tiver espuma.
Rasgar as folhas de sálvia e tomilho, adicionando a manteiga ainda em
banho-maria, aguardar 5 minutos, tampar e desligar o fogo. Deixar apurar por
30 minutos.
Cozinhar o penne integral Villoni, “al dente”, reservar.
Em uma frigideira larga, colocar a manteiga aromatizada, o bacon frito, corrigir
sal, pimenta do reino.
Quando aquecer, juntar o penne integral Villoni agregando os sabores.
Servir em prato de massas e finalizar com parmesão.
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Espaguete Apollo ao Mediterrâneo
Chef Ari Cardoso
(Casa do chef Ari)

Ingredientes (2 a 3 porções):
300g de massa espaguete Apollo

½ alho triturado

300g de filé de frango em tiras

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de pimentão
amarelo em cubos

1 colher de chá de manteiga

1 colher de sopa de pimentão
vermelho em cubos
2 colheres de tomate em cubos sem
sementes
½ cebola roxa em cubos

Sal e pimenta do reino a gosto
Páprica doce a gosto
200ml de água
2 colheres de sopa de creme de
leite

1 colher de chá de salsinha fresca
Preparo:
Tempere o filé de frango com sal, pimenta, páprica, azeite e alho. Descansar 30 minutos na geladeira.
Em uma frigideira aquecida, saltear as tiras de frango na mistura de manteiga até dourar. Reserve.
Em uma panela aquecida, refogue a cebola no azeite até dourar, junte os pimentões, tomate, salsinha e refogue. Adicione
a água e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo.
Triture o molho grosseiramente, volte para o fogo e adicione o filé de frango salteado.
Cozinhe o molho por 5 minutos, adicione a manteiga, o creme de leite, e corrija o sal.
Cozinhe o espaguete Apollo, em água fervente, em panela funda com 5 litros de água, até o ponto “al dente”.
Sirva o espaguete Apollo envolvido no molho.
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Palha Italiana de Chocolate Branco,
Pistache e Biscoito Maisena Sarloni
Chef Ariela Brasil
(Manjar Ateliê e Marilda Brasil)

BRIGADEIRO DE PISTACHE
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 caixa de creme de leite
150g de chocolate branco nobre picado ou em gotas
100g de pistache torrado e triturado
Preparo:
Junte os ingredientes numa panela de fundo grosso, exceto o pistache, e cozinhe
em fogo médio até começar a desgrudar da panela. O segredo para um bom
brigadeiro é não parar de mexer.
Use uma espátula de silicone até o brigadeiro ganhar textura. O ponto certo é
passar a colher no fundo e ficar um caminho.
Nesta hora, junte o pistache, misture e transfira para uma tigela.

PARA A PALHA
Ingredientes:
200g de biscoito
maisena Sarloni
100g de pistache
torrado e triturado
200g de açúcar
refinado

Montagem:
Forre uma forma de 20x17cm com sacola plástica
e despeje uma parte do brigadeiro.
Espalhe em toda forma, cubra com biscoito
maisena Sarloni inteiro formando uma camada.
Vá intercalando brigadeiro com biscoito.
Cubra com a sacola e leve para geladeira pelo
menos por 2 horas até firmar.
Corte em cubos e polvilhe açúcar refinado com
pistache.
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Talharim Caseiro Villoni Mar e Terra
Ingredientes (2 porções):

Chef Ariela Brasil
(Manjar Ateliê e Marilda Brasil)

200g de talharim Caseiro Villoni

3 dentes de alho

400g de camarão VM

1 pitada de curry

6 camarões VG com casca

1 pitada de açafrão

50g de bacon

1 pitada de páprica defumada

50g de linguiça defumada

Sal e pimenta do reino a gosto

1 lata de tomate pelati

50ml de azeite

1 cebola média

Coentro fresco a gosto
50g de manteiga

Preparo:
Numa panela funda, ferva 2 litros de água, coloque 1 colher de café de sal, adicione o talharim Caseiro Villoni e siga as
orientações de cozimento da embalagem. Após o cozimento reserve.

Molho:
Numa panela de fundo grosso, comece dourando o bacon e a linguiça, junte a cebola, azeite e deixe caramelizar.
Acrescente alho, os temperos (curry, açafrão, páprica defumada), uma parte do coentro picado e o molho de tomate
pelati. Acerte o sal e pimenta.
Cozinhe por 5 minutos até encorpar, junte os camarões VM já limpos e temperados e cozinhe mais 5 minutos.
Doure no azeite os camarões VG temperados com sal e pimenta do reino numa frigideira e reserve.
Salteie o espaguete na manteiga e reserve. Caso precise, use a água do cozimento para hidratar a massa.
Junte a massa ao molho, misture bem.
Cubra com os camarões grelhados, salpique coentro fresco e sirva quente.
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Bavarese de Ricota com Calda de Goiabada
e Biscoito Maisena Sarloni
Bárbara Verzola e Pablo Pavon
(Soeta)

Ingredientes:

BASE
200g de biscoito maisena Sarloni

100g de iogurte natural

100g de manteiga derretida

100g de açúcar

BAVARESE
200g de cream cheese
200g de ricota

Fava de baunilha (opcional)
Gelatina sem sabor (envelope)
300g de creme de leite fresco

Preparo:

BASE
Coloque a gelatina de molho em água fria. Bata o cream cheese com a ricota no
liquidificador.
Junte o iogurte, o açúcar e as sementes de fava de baunilha. Derreta a gelatina
no micro-ondas e junte.
Bata o creme de leite na batedeira até engrossar um pouco e misture
delicadamente ao creme de queijo. Despeje nos aros e leve à geladeira.

PARA A CALDA
200g de goiabada, 100g de água morna.
Bater tudo no liquidificador até que fique uma calda homogênea.
Montagem:
Distribua a base em 12 aros de 8cm de diâmetro, forrado com papel alumínio
e leve ao forno a 160°C por 10 minutos. Despeje o creme nos aros e leve à
geladeira. Sirva com a calda de goiabada.
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Lasanha Villoni com
Abóbora e Mix de Champignons
Bárbara Verzola e Pablo Pavon (Soeta)
Ingredientes (8 porções):
1 pacote de lasanha Villoni

PARA O MOLHO BECHAMEL
100g de manteiga
1 litro de leite
100g de farinha de trigo
Sal a gosto
Preparo:
Numa panela, dissolva a manteiga e a farinha de trigo.
Quando estiver bem dissolvida, adicione lentamente o
leite. Tempere com sal, abaixe o fogo e mexa sempre para
não grudar. Deixe ferver por alguns minutos e reserve.
PARA O CREME DE ABÓBORA
3kg de abóbora Jacaré
50g de manteiga
1 cebola
	1 caldo de galinha ou
1 dente de alho picado		 legumes concentrado
Azeite
	Bechamel
(preparação anterior)
Preparo:
Corte as abóboras, tire a semente e leve ao forno à
180°C em um tabuleiro coberto com papel alumínio.
Quando estiver cozida, tire a polpa da abóbora e
dispense a casca.
Faça um refogado com a cebola e o alho, coloque a
polpa de abóbora, cubra com água e acrescente o
caldo de galinha. Deixe ferver por alguns minutos.
Bata a abóbora com a manteiga em um liquidificador
e acrescente o bechamel pouco a pouco. Ajuste o sal e
coloque pimenta do reino.
PARA O FUNGHI PORCINI
50g de funghi Porcini seco
1 cebola picada

Óleo manteiga
Sal

Preparo:
Coloque o funghi de molho em água morna, até que fique macio.
Retire o funghi com cuidado (pois a areia fica no fundo do bowl)
peneire o líquido, e reserve.
Refogue a cebola bem picadinha, em fogo baixo com azeite e
um pouco de manteiga.
Corte o funghi e coloque na frigideira junto com a cebola bem
refogada. Deixe cozinhar bastante, se necessário, colocar um
pouco da água do funghi. Ajuste o sal e reserve.

PARA O SHITAKE:
250g de shitake laminados

50g de manteiga

Preparo:
Em uma frigideira coloque a manteiga e o shitake, deixe
cozinhando em fogo baixo por aproximadamente 20 min. Ajuste
o sal e reserve.

PARA OS CHAMPIGNONS
200g de champignons fresco

Sal, azeite e pimenta do reino

Preparo:
Corte o champignon em 4 pedaços (ou mais dependendo do
tamanho do cogumelo). Grelhe em uma frigideira quente com
um pouco de óleo e sal.
Finalização:
Misture os 3 tipos de cogumelos.
Em uma travessa refratária, monte a lasanha intercalando
camadas bechamel de abóbora, mix de champignons, massa
para lasanha e parmesão ralado, assim sucessivamente até
terminarem os ingredientes.
Na última camada, coloque somente o molho bechamel e o
parmesão. Asse no forno à 200°C por aproximadamente 30 min.
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Fusilli Integrale Villoni
com Legumes Tostados e Ricota ao Limão
Chef Bia Brunow
(Cervejaria Liver Pub)

Ingredientes:
400g de fusilli integral Villoni

Tomatinhos Grape

1 cebola roxa em pétalas

80g de ricota fresca

3 dentes de alho laminados

Folhas de manjericão a gosto

1 abobrinha em meia lua

Azeite

1 berinjela em meia lua

Sal

1 pimentão vermelho

Pimenta do Reino

1 couve-flor em ramas pequenas

1 limão siciliano (raspas e suco)

1 brócolis de cabeça em ramas
pequenas

12 azeitonas pretas sem caroço
3 colheres de sopa de molho de soja

Preparo:
Para que o prato fique saboroso e interessante, os legumes devem ser tostados
direto na frigideira. A melhor forma é esquentar a frigideira com um fio de
azeite e acrescentar os legumes, pouco a pouco, de forma que todos os pedaços
tenham contato com a superfície quente da panela. Vale temperar com sal e
pimenta do reino em todo o processo. Com os legumes tostados e reservados, é
hora de refogar o alho e a cebola em pétalas até dourarem e juntar os vegetais.
Os tomatinhos entram na fase final, bem frescos.
Cozinhe a massa conforme as instruções da embalagem, em água salgada
abundante. Acrescente à mistura de legumes ainda quente, com um pouquinho
da água de cozimento. Em uma tigela, misture tudo e tempere com o shoyu,
suco e raspas de limão e mais um fio de azeite.
Em um recipiente, misture a ricota fresca com um pouco de sal e raspas de
limão e despedace por cima da massa. Sirva frio, com folhas de manjericão.
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Penne Sarloni ao Ragu de Polvo e Linguiça
Ingredientes (4 porções):

Chef Bia Brunow
(Cervejaria Liver Pub)

400g de penne Sarloni
1 polvo grande (mais ou menos 1,5 kg), limpo
2 linguiças toscanas
5 dentes de alho picados
1 cebola grande em cubos
70ml de vinho branco
1 lata de tomates pelados ou 200ml de molho tipo Passata
Azeite
Sal, tomilho e pimenta do reino a gosto
Tomatinhos cereja e raspas de limão siciliano para finalizar

Preparo:
Em uma panela funda, ferva a água e mergulhe o polvo limpo por alguns segundos até que os tentáculos se contraiam.
Retire por alguns segundos e volte à água. Deixe cozinhar, em fogo médio, por cerca de 50 minutos ou até ficar macio.
Corte os tentáculos em pedaços de 0,5 cm e reserve os mais bonitos para finalização.
Retire a pele da linguiça e solte a carne. Se necessário, pique ou processe a linguiça para mais uniformidade. Leve uma
frigideira de fundo grosso ao fogo com um fio de azeite. Acrescente o alho e a cebola e mexa até dourar. Junte a linguiça
e o polvo e refogue até que tudo esteja bem caramelizado. Regue a mistura com vinho branco e, assim que evaporar,
acrescente a lata de tomates pelados. Tempere com sal, pimenta do reino e umas folhas de tomilho e deixe o molho
cozinhar por, pelo menos, 30 minutos.
Em uma frigideira, coloque mais um fio de azeite e doure os tentáculos de polvo para finalização. Tempere com sal,
pimenta do reino e raspas de limão siciliano.
Cozinhe a massa conforme as instruções. Misture ao molho e finalize com os tomatinhos cortados ao meio, os tentáculos
dourados, folhinhas de tomilho e raspas de limão siciliano.
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Cheese Cake com Biscoito Maisena
Sarloni e Calda de Frutas Vermelhas
Ingredientes:

Chef Cecília Cunha
(Alecrim)

Bata o cream cheese junto com as
raspas e o suco do limão.

240g de biscoito maisena Sarloni
triturado

Junte-o ao creme de gemas e bata
levemente por 2 minutos e reserve.

192g de açúcar

Misture com o fouet (batedor de
claras) a gelatina reidratada e o
creme.

72ml de água
7 gemas
21g de gelatina

Bata o creme de leite fresco em
chantilly e incorpore delicadamente.

600g de cream cheese
600g de creme de leite fresco

BASE

15ml de suco de limão

Triture o biscoito maisena Sarloni,
misture a manteiga e forre a base,
formando uma camada fina. Leve
ao forno 180°C por 10 minutos.

120g de manteiga
Preparo:

Forma fundo falso Ø 0,30 cm x 0,10cm.

RECHEIO
Bata as gemas até ficarem
homogêneas (+/- 10 minutos). Em
seguida, leve ao fogo o açúcar e
a água até derreter e formar uma
calda em ponto de fio.

MONTAGEM

Jogue a calda em fios na gema
batendo até esfriar (+/- 8 minutos).

Distribua o creme sobre a base.
Leve ao congelador por 4 horas.
Retire do freezer para a geladeira 30
minutos antes de servir.
Cubra com geleia de sua preferência
ou calda de frutas vermelhas.

CALDA DE FRUTAS VERMELHAS
200g de morango

50g de mirtilo

330g de açúcar

200g de amora preta

50g de framboesa

15ml de suco de limão
siciliano

Preparo:
Junte todos os ingredientes e ferva até ficar levemente engrossado.

35

Ninho Sarloni ao Molho Cremoso
de Limão Siciliano e Manjericão
Chef Cecília Cunha
(Alecrim)

REDUÇÃO DE LIMÃO SICILIANO
Preparo:

Ingredientes:
Suco de 3 limões sicilianos

Reduza o vinho a 1/3 do volume.

Raspa dos 3 limões

Acrescente o suco do limão e
deixe ferver por mais 5 minutos.

300ml de vinho branco

Depois de desligado, acrescente
as raspas dos limões.

MOLHO
Preparo:

Ingredientes:

Aqueça uma panela e coloque
a manteiga até que ela fique
dourada (manteiga noisette).

20g de manteiga
400ml de creme de leite fresco
80g de um bom parmesão

SOCOL DESIDRATADO
Corte o socol em fatias
finas, coloque em um
prato forrado com papel
toalha no micro-ondas e,
a cada 1 minuto, vire as
fatias até que elas estejam
desidratadas e crocantes.
Dura cerca de 5 minutos.

4 colheres de sopa de redução de limão
siciliano ou até atingir a acidez desejada

Acrescente o creme de leite
fresco, o parmesão e a redução
de limão siciliano.

Manjericão a gosto

Acrescente o manjericão.

MASSA NINHO SARLONI
Ingredientes:
8 porções de massa
Sarloni em forma de ninho
3 litros de água fervendo
Sal a gosto

Preparo:
Coloque os ninhos para ferver sem mexer. Siga o
tempo sugerido na embalagem e retire os ninhos da
panela com a ajuda de uma escumadeira para que
se desfaçam.
Arrume os mesmos no prato. Acrescente um fio de
azeite em cada um dos ninhos.
Coloque o molho a gosto e finalize com o Socol
crocante por cima do molho.
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Salada de Fusilli Integrale Villoni
e Legumes Picantes
Chef Cleuza Costa
(Quintal 84)

Ingredientes (6 porções):
500g de fusilli integral Villoni
1 abobrinha italiana
1 palmito pupunha
1 cenoura descascada
1 tomate italiano sem pele em cubinhos
Folhas de manjericão
1 limão siciliano
Sal e pimenta a gosto
1 pimenta dedo de moça ou a gosto
Azeite
1 colher de sopa de mostarda em grãos

Preparo:
Cozinhe a massa e reserve;
Corte todos os legumes em cubinhos.
De uma leve fervura na cenoura, na abobrinha, pimenta dedo de moça e no
palmito. Leve para um bowl, coloque a massa, o tomate, tempere com suco de
limão, as folhas de manjericão, sal e pimenta, regue azeite e a mostarda.

39

Talharim Caseiro Villoni
com Vegetais e Pistache
Chef Cleuza Costa
(Quintal 84)

Ingredientes (6 porções):
500g de talharim Caseiro Villoni cozido
100g de vagem francesa
½ abobrinha
1 cenoura pequena descascada
1 pedaço de pupunha
100g de tomate cereja
350ml de molho de tomate fresco
80g de pistache torrado
1 colher de sopa de cebola
Folhas de manjericão
Azeite, sal e pimenta do reino

Modo de preparo:
Corte os vegetais em cubinhos pequenos, aqueça uma frigideira com azeite e
refogue a cebola e os vegetais, acrescente o molho de tomate e deixe apurar.
Cozinhe a massa e adicione ao molho, coloque manjericão e salpique o pistache
na hora de servir.
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Parafuso Sarloni com Atum, Azeitona
Verde, Alcaparras e Molho de Tomate
Chef Danillo Amaral
(Restaurante Balthazar)

Ingredientes (1 porção):
100g de parafuso Sarloni

½ lata de tomate pelati

50ml de azeite

½ lata de atum sólido ao óleo

½ cebola pequena picada

1 colher de sopa de salsa picada

2 dentes de alho picados

Sal a gosto

10g alcaparras

Pimenta do reino a gosto

3 azeitonas verde sem caroço
cortadas em rodelas

Preparo:
Em uma panela grande, coloque um litro de água e duas colheres de sopa de sal
para ferver.
Em uma frigideira quente, coloque o azeite e a cebola. Quando a cebola começar
a ficar transparente coloque o alho para dourar junto. Quando o alho começar
a dourar, adicione as azeitonas e as alcaparras e mexa bem para elas liberarem
mais sabor.
Em seguida adicione o atum e o tomate pelati e mexa bem até incorporar todos
os ingredientes. Se você achar que o molho está muito seco, coloque um pouco da
água que vai cozinhar a massa. Deixe o molho cozinhar em fogo médio para baixo
por 15 minutos até que os tomates se desmanchem por inteiros.
Neste tempo em que o molho estiver cozinhando, coloque a massa na água
fervendo, mexendo às vezes, por 7 minutos até que fique ao dente (resistente a
mordida).
Escorra a massa e adicione ao molho e mexa até envolver em toda a massa.
Corrija o sal e a pimenta e sirva em seguida.
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Salada Fria de Gravata Integrale Villoni
Chef Danillo Amaral
(Restaurante Balthazar)

Ingredientes (1 porção):
100g de gravata integral Villoni
½ lata de atum sólido ao óleo
25g de cebola roxa cortada em cubos pequenos
15g de pimentão verde cortado em cubos pequenos
20g de pimentão amarelo cortado em cubos pequenos
20g de pimentão vermelho cortado em cubos pequenos
25g de tomate cortado em cubos pequenos sem semente
5ml de suco de limão
2 colheres de sopa de maionese
Salsa a gosto
Cebolinha a gosto
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto

Preparo:
Em uma panela grande, coloque um litro de água e duas colheres de sopa de
sal para ferver, em seguida cozinhe a massa por 7 minutos ou de acordo com as
instruções na embalagem.
Escorra a massa e coloque para resfriar. Em uma vasilha grande, misture todos
os ingredientes à massa fria, acerte o sal e a pimenta, volte para a geladeira por
20 minutos e sirva ainda fria.
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Mac & Cheese de Joelho Sarloni com Bacon
Chef Duaine Clements
(Quinta dos Manacás)

Ingredientes (6 porções):
500g de joelho Sarloni

100g de cream cracker Sarloni moído

450g de creme de leite fresco

3 dentes de alho

150ml de leite

1 cebola picada

150g de bacon

2 colheres de sopa de farinha de trigo

100g de queijo minas padrão

1 colher de sopa de salsa

100g de queijo parmesão

1 colher de chá de açafrão da terra

100g de queijo requeijão

1 colher de chá de páprica defumada

Preparo:
Refogue o bacon no fogo baixo até dourar e ficar crocante.
Retire o bacon e a gordura. Coloque de volta uma colher de sopa de gordura de
bacon e refogue a cebola e alho.
Acrescente açafrão da terra e a páprica defumada.
Acrescente a farinha de trigo e deixe cozinhar um pouco.
Acrescente leite e creme de leite e cozinhe até engrossar.
Acrescente os queijos e mexa até ficar bem liso.
Acrescente o joelho cozido e a salsa.
Coloque em um pirex e cubra com a farofa de biscoito cream cracker Sarloni.
Asse no forno a 180°C, por 10 a 12 minutos até a farofa ficar dourada.
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Pastotto de Argolinha Sarloni, Tomate
Cereja, Mozzarella e Orégano
Chef Duaine Clements
(Quinta dos Manacás)

Ingredientes (4 porções):
200g de massa argolinha Sarloni
500ml de caldo de galinha
500g de tomate cereja
110ml de vinho branco
100g de mozzarella
100g de queijo parmesão
5 dentes de alho picados
4 colheres de sopa de azeite
2 colheres de sopa de cebolinha picada
1 colher de sopa de orégano folhas
Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:
Refogue no fogo baixo o tomate cereja com 2 colheres de azeite e 4 dentes de
alho picados até os tomates estourarem e o molho ficar encorpado. Reserve.
Refogue um dente de alho picado com 2 colheres de azeite até dourar.
Acrescente a massa argolinha.
Mexa até a massa ficar tostada. Acrescente o vinho branco e cozinhe até secar.
Acrescente o caldo a ponto de fervura aos poucos, mexendo sempre, até a
massa ficar al dente.
Finalize com tomate cereja, queijo parmesão, orégano e cebolinha.
Coloque mozzarella em cubos em cima do pastotto para servir.
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Talharim Caseiro Villoni Festivo
Chef Fabricia Sarriá
(Hotel Senac)

Ingredientes (6 porções):
500g de talharim Caseiro Villoni
500g de queijo cream cheese
200g de alho porró
50g de cebola
50ml de azeite
150g de parmesão
350g de salmão defumado
200ml de creme de leite

Preparo:
Aqueça o azeite na frigideira, adicione a cebola e o alho porró e deixe dourar.
Adicione o cream cheese e o creme de leite. Se encorpar demais adicione um
pouco de água.
Acrescente o salmão defumado e misture até adquirir consistência cremosa.
Cozinhe o macarrão al dente com água e um pouco de sal.
Com auxílio de dois garfos misture o molho ao macarrão escorrido e sirva com
queijo parmesão ralado.
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Quiche Doce Prestígio
com Biscoito de Coco Sarloni
Chef Fabricia Sarriá (Hotel Senac)
Ingredientes:

MASSA

RECHEIO

GANACHE

400g de biscoito de coco Sarloni

300g de coco ralado

300g de chocolate meio amargo

200g de manteiga sem sal

100g de manteiga sem sal

1 lata de creme de leite

100g de leite de coco

1 colher de sopa de licor Amarula (a gosto)

1 lata de leite condensado

Preparo:

MASSA

PARA FINALIZAR A QUICHE COM A GANACHE

Triture o biscoito de coco Sarloni em um
liquidificador ou processador; junte a manteiga.

Leve uma panela com um pouco de água ao fogo médio.
Ela servirá de base para o banho maria.

Despeje a massa em uma forma de fundo
removível (27 cm de diâmetro).

Numa tábua, pique fino o chocolate. Transfira para uma
tigela de vidro ou de inox e coloque sobre uma panela
com água fervente, que não deve encostar no fundo da
tigela (o vapor da água deve ser a fonte de calor). Junte o
creme de leite e misture até derreter o chocolate e formar
uma mistura lisa.

Com as mãos espalhe os biscoitos triturados no
fundo e nas laterais da forma, cobrindo toda área
de maneira uniforme.
Leve ao forno médio (180°C), preaquecido por
aproximadamente 15 minutos. Para fazer o recheio
junte o coco, a manteiga, o leite de coco e o leite
condensado. Leve em fogo baixo até abrir fervura.
Adicione o recheio à massa e leve ao forno por 5
minutos a 180°C.

Retire do banho maria e deixe esfriar. Assim que amornar,
leve à geladeira por cerca de 10 minutos. Retire e misture
bem para unificar a temperatura. Adicione uma colher de
sobremesa de licor de Amarula (opcional).
Coloque sobre o recheio a ganache e decore com raspas
de chocolate.
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Salame de Chocolate, Pistache e
Biscoito Maisena Sarloni
Chef Flavia Gama
(Chocolateria Brasil)

Ingredientes:
200g de biscoito maisena Sarloni picado
450g de chocolate amargo picado
90g de manteiga
31g de leite (2 colheres sopa)
6g de essência de baunilha (1 colher chá)
180g de leite condensado
100g de pistache torrado

Preparo:
Derreta o chocolate e a manteiga no micro-ondas de 30 em 30 segundos,
mexendo sempre a cada parada para não queimar.
Adicione o leite, a baunilha e o leite condensado e misture até ficar homogêneo.
Adicione o biscoito e o pistache, misture bem até que todo o pistache e o
biscoito estejam envolvidos na mistura.
Corte um pedaço de papel filme e coloque-o sobre uma superfície reta.
Com a ajuda de uma espátula, espalhe um pouco do creme por cima, passe o
papel filme por ele, e vá enrolando e ajustando bem o filme e o creme, até que
fique no formato de um salame.
Leve para gelar por umas 3 horas.
Depois de firme, tire da geladeira e deixe chegar na temperatura ambiente.
Passe açúcar impalpável por fora e está pronto para servir.

Dica de embalagem: use barbante ou cordões coloridos e embale no papel
manteiga ou craft.

55

Torta Belga de Coco com
Biscoito de Coco Alcobaça
Chef Flavia Gama
(Chocolateria Brasil)

Ingredientes:

CREME DE COCO
biscoito de coco Alcobaça

400ml de leite de coco

2 latas de leite condensado

6 colheres (sopa) amido de milho

3 caixinhas de creme de leite

200ml leite
100g de coco seco ralado

Preparo:
Dissolva o amido no leite e misture bem.
Coloque todos os ingredientes em uma panela, exceto os biscoitos, e misture bem
com um fouet (batedor de claras) para que não fique nenhum grumo de amido.
Leve para ferver em fogo médio, mexendo sempre bem o fundo da panela e as
laterais.
Quando começar a ferver, mexa por mais uns 3 minutos e desligue o fogo.

Montagem:
Forre o fundo de uma travessa com os biscoitos de coco.
Por cima, espalhe uma camada de creme de coco.
Repita o processo até acabar o creme.
A última camada deve ser de creme.
Espalhe o coco ralado por cima e leve para gelar.
Sirva bem geladinha.

57

Penne Sarloni Surf nas Turf
Chef Harum Katharian
(Aleixo Restaurante)

Ingredientes (2 porções):
200g de penne Sarloni

20g de sal

2 colheres de sopa de azeite
extravirgem

3 gemas de ovo caipira

3 dentes de alho
½ maço de salsinha
50g de farinha Panko
5g de pimenta do reino

100g de queijo pecorino ralado
300g de camarão médio
100g de bacon picado
50g de manteiga
fatias de presunto cru para
decorar

Preparo:
Em uma panela com água e sal coloque a massa para cozinhar.
Frite o bacon com 1 colher de sopa de azeite e metade da manteiga, assim que
dourar adicione os 2 dentes de alho amassados, o camarão e salteie.
Em uma frigideira, coloque uma colher de sopa de azeite e o restante da
manteiga, refogue a salsinha picada e o alho picado. Assim que dourar,
adicionar a farinha Panko e acerte o tempero com sal e pimenta do reino.
Em uma tigela, bata as gemas e tempere com sal e pimenta do reino, adicione o
queijo pecorino e misture.
Separe meia concha da água da cocção da massa.
Escorra o restante da água e coloque a massa na mistura das gemas e
do pecorino.
Misture velozmente adicionando um pouco da água reservada, até ficar
cremoso. Coloque o bacon e o camarão ainda quente na massa.
 onte em um prato do seu gosto e finalize com a farofa Panko e fatias de
M
presunto cru.
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Salmão Grelhado com Salsa Verde
sobre Ninho Sarloni ao Limone
Chef Harum Katharian
(Aleixo Restaurante)

Ingredientes (2 porções):
150g de macarrão ninho Sarloni

½ colher de sopa de manteiga

2 filés ou postas de salmão de
aproximadamente 200g cada

Suco de 1 limão siciliano

½ maço de salsinha
½ maço cebolinha
½ maço de dill
½ maço de manjericão
150ml de azeite + 1 colher de sopa

Raspa de 1 limão siciliano
200ml de creme de leite fresco
15g de sal
5g de pimenta do reino branca
Broto de cenoura para decoração
Cebolinha francesa para
decoração

Preparo:
Bata a salsinha, manjericão, cebolinha e o dill com o azeite até formar uma pasta. Coloque essa mistura em uma panela e
deixe em fogo baixo por 10 minutos. Coe em uma peneira fina e reserve o líquido até o momento da finalização do prato.
Coloque a massa para cozinhar como indicado na embalagem.
Tempere o salmão com sal e pimenta a gosto.
Em uma frigideira quente, adicione 1 colher de sopa de azeite e meia colher de sopa de manteiga. Coloque o salmão é
deixe dourar por 4 minutos de cada lado.
Em uma panela adicione o creme de leite, suco de limão, as raspas de limão, sal e pimenta a gosto deixe reduzir até a
metade.
Escorra a massa, misture no molho de limão e cozinhe por 2 minutos.
Finalização: enrole a massa com uma pinça, regue o molho da massa, coloque a posta de salmão por cima e finalize com
azeite de ervas verdes e brotos de cenoura.
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Espaguete Sarloni Carbonara
Chef Hugo Grassi
(Hugo Grassi Gastronomia)

Ingredientes (1 porção):
100g de espaguete Sarloni
40g de queijo pecorino ou parmesão
30g de panceta, guanciale ou bacon em cubos ou bastões
4 gemas
¼ de xicara vinho branco seco
Pimenta do reino preta moída na hora

Preparo:
Cozinhar a massa em água não tão salgada por causa do sal do bacon/panceta.
Ralar o queijo em ralo fino, acrescentar as gemas e misturar.
Em uma frigideira, dourar bem o guanciale/bacon/panceta.
Perfumar com vinho branco.
Adicionar um pouco da água do cozimento da massa na frigideira e misturar.
Acrescentar a mistura de gema e queijo com o fogo desligado, e misturar sempre
para até obter uma textura aveludada.
Se precisar, junte mais água do cozimento da massa.
Juntar a massa, misturar bem e acertar o sal.
Servir com a pimenta do reino preta moída por cima.
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Palha Italiana de Biscoito Maria Sarloni
e Limão Siciliano com Gengibre
Chef Hugo Grassi
(Hugo Grassi Gastronomia)

Ingredientes:
400g de biscoito Maria Sarloni
2 latas de leite condensado
2 colheres de sopa de manteiga
Raspas de 3 limões sicilianos
6 limões sicilianos espremidos
2 colheres de sobremesa de gengibre em pó
1 xícara de leite em pó

Preparo:
Pique o biscoito Maria Sarloni em pedaços pequenos e reserve. Em seguida,
coloque em uma panela a manteiga, uma colher de gengibre em pó e o leite
condensado. Leve ao fogo médio, mexendo sem parar até que fique uma
textura de brigadeiro de colher (a dica é soltar da panela). Acrescente o suco
de três limões e as raspas na mistura. Depois, retire do fogo e misture bem com
os biscoitos. Se necessário, volte ao fogo para ajustar na sua textura favorita.
Lembrando que quando esfriar vai endurecer!
Em uma forma retangular, coloque a mistura e polvilhe por cima o restante
da colher de gengibre em pó. Com um pincel, passe em toda a palha o suco
dos outros limões. Reserve o suco que sobrar. Deixe a palha esfriar bem, por
aproximadamente 3 horas. Em seguida, corte em pedaços no tamanho de sua
preferência. Passe cada pedaço no suco de limão que restou e depois no leite
em pó. Bom apetite.
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Espaguete Apollo ao Alho e Óleo
Isabel Moraes
(Cozinheira há 28
anos do fundador
da Villoni Alimentos,
Sr. Wellington Villaschi
e família)

Ingredientes (6 porções):
500g de espaguete Apollo
2 colheres de sopa de sal
5 dentes alho grandes
1 xícara de chá de azeite
½ pimenta dedo de moça picada
1 maço de rúcula fatiada bem fina

Preparo:
Numa panela grande, coloque 5 litros de água e 2 colheres de sopa de sal. Leve
ao fogo alto.
Descasque os dentes de alho e corte em lascas ou em fatias finas. Leve uma
frigideira antiaderente ao fogo médio, acrescente o azeite e espere aquecer.
Quando aquecer, coloque as lascas de alho. Assim que começar a dourar, retire
as lascas de alho com uma escumadeira para não queimar. Transfira para um
prato forrado com papel toalha. Desligue o fogo e reserve o azeite para depois.
Logo que a água ferver, coloque a massa e deixe cozinhar até ficar al dente.
Em seguida, despeje com cuidado o macarrão cozido em um escorredor.
Transfira o macarrão para a panela (sem a água). Leve ao fogo alto apenas para
aquecer, junte o azeite reservado e misture bem. Se for preciso, regue com um
pouco mais de azeite.
Desligue o fogo, junte a metade das lascas de alho, a pimenta, a rúcula fatiada e
misture.
Transfira a massa para uma travessa e salpique com o restante do alho. Sirva
imediatamente com queijo parmesão ralado.
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Quiche Lorraine com
Massa de Cream Cracker Sarloni
Isabel Moraes
(Cozinheira há 28
anos do fundador
da Villoni Alimentos,
Sr. Wellington Villaschi
e família)

Ingredientes:

MASSA

RECHEIO

300g de biscoito cream cracker
Sarloni

2 xícaras de chá de creme de leite fresco

1 xícara de chá de leite

½ xícara de chá de bacon em cubos

3 colheres de sopa de azeite

¾ de xícara de chá de queijo Gruyère ralado grosso

Misture tudo fazendo uma massa
homogênea

Noz moscada ralada na hora a gosto

Deixe na geladeira por uns 30
minutos

Farinha de trigo para polvilhar na bancada

4 ovos

Sal e pimenta do reino moída na hora a gosto

Preparo:
Pré-aqueça o forno a 200ºC (temperatura média) e
separe uma forma com fundo removível de 24cm de
diâmetro.

Tempere com uma pitada de sal, pimenta do reino e nozmoscada a gosto – cuidado com o sal, alguns bacons e
queijos são mais salgados que outros.

Retire a massa da geladeira, com as pontas dos dedos,
pressione delicadamente a massa para cobrir todo o
fundo e lateral da forma. Leve a forma para a geladeira
por 10 minutos enquanto o forno aquece.

Coloque o bacon numa frigideira e leve ao fogo médio
por 3 minutos, mexendo de vez em quando até começar
a dourar.

Corte um círculo de papel manteiga um pouco maior que
a forma, coloque sobre a massa e preencha o fundo com
grãos de feijão cru – eles servem de peso e evitam que
a massa infle e rache ao assar. Leve ao forno por cerca
de 30 minutos para pré-assar – as bordas começam a
dourar e o fundo perde o aspecto de cru. Enquanto isso,
prepare o recheio.
Numa tigela pequena, quebre os ovos, um de cada vez, e
transfira para uma tigela grande. Junte o creme de leite
fresco e misture com um batedor de arame até ficar liso.

Com uma colher transfira o bacon para um prato forrado
com papel toalha e reserve.
Retire a massa pré-assada do forno e diminua a
temperatura para 180ºC. Com cuidado retire o papel
manteiga com os grãos de feijão.
Para rechear a quiche, coloque os ingredientes na seguinte
ordem: distribua no fundo da massa o queijo ralado, os
cubos de bacon e preencha com o creme de ovos.
Volte a forma ao forno para assar por cerca de 30
minutos, ou até a quiche inflar e ficar bem dourada. Sirva
a seguir com salada de folhas (opcional).
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Penne Integrale Villoni
ao Molho de Cogumelos e Abóbora Assada
Chef Ivan Di Cesare (La Dolina)
Ingredientes (4 porções):
Funghi secchi 100g

Noz moscada
Tomilho 20g

Cebola 200g picada

Cogumelos Shitake Laminados
300g

Alho 4 dentes picados

Abóbora 600g

Alho-poró 100g picado

Creme de leite fresco 200ml

Cenoura 100g picada

Manteiga 100g

400g de massa penne integral
Villoni

Alecrim 20g
Sálvia 20g
Parmesão ralado
Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:
Hidratar o funghi secchi com água quente por 30 minutos peneirar e picar.
Reservar o caldo.

PURÊ DE ABÓBORA
Temperar a abóbora com sálvia, alecrim, tomilho, azeite e embrulhar no papel
alumínio. Depois colocar no forno até ficar bem macia. Por último, fazer um purê
e reservar.

MOLHO
Refogar na manteiga a cebola, o alho-poró, a cenoura e o alho até ficar bem
transparente. Depois acrescentar o shitake fatiado e o funghi secchi hidratado
e picado, refogar aproximadamente 10 minutos. Colocar o purê de abóbora, o
creme de leite e misturar até obter uma textura de molho. Se precisar, junte o
caldo que o funghi ficou de molho.
Acertar o tempero.
Cozinhar a massa e quando pronta, colocar na frigideira junto com o molho de
funghi. Servir salpicado de parmesão ralado.
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Lasanha Villoni com Matambre e Agrião
Chef Ivan Di Cesare (La Dolina)
Ingredientes (4 porções):
Massa de lasanha Villoni 400g

Alho-poró 1 maço picado

Leite 600ml

Matambre 1kg

Cenoura 1 unidade picada

Manteiga 50g

Folhas de tomilho

Aipo 100g picado

Farinha trigo 50g

Folhas de alecrim

Pimentão vermelho 1 unid. picado

Noz moscada 5g

Folhas de sálvia

Alho 4 dentes picados

Agrião ½ maço

Azeite 100ml

Louro 2 folhas

Parmesão 180g

Cebola 2 unidades picadas

Molho de tomate pelati 800g

Preparo do Matambre:
Temperar o matambre com sal,
pimenta e selar numa panela
com um fio de azeite. Dourar bem
dos dois lados, retirar e reservar.
Colocar a cebola, alho-poró, aipo,
cenoura, pimentão vermelho,
alho e refogar bem até ficar bem
transparente e macio. Logo,
acrescentar o molho de tomate, o
matambre que estava reservado,
as ervas, as folhas de louro e
cozinhar até a carne ficar bem
macia (desmanchando).

Molho branco:
Derreter a manteiga, acrescentar
a farinha de trigo, cozinhar
durante uns 5 minutos. Adicionar
o leite quente e misturar bem
até ficar com textura de molho
cremoso e bem liso. Temperar
com sal, pimenta do reino e noz
moscada.
Massa:
Essa massa vai direto ao forno;
não precisa pré-cozinhar.

Montagem:
Colocar num refratário um
pouco de molho de tomate, uma
camada de massa, depois o
molho de tomate com pedaços
de matambre, molho branco,
folhas de agrião e parmesão.
Repetir o mesmo processo até
completar o refratário.
No final, colocar o parmesão e
gratinar no forno.
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Joelho Sarloni com Parideira
(Galinha Velha)
Chef João Gomes
(Boteco do João)

Ingredientes:
500g de massa joelho Sarloni

1 pedaço de gengibre ralado

Uma galinha inteira em pedaços,
temperada com sal e pimenta do reino

1 maço de salsa picada

Oveiras de galinha parideira
3 tomates grandes picados sem
sementes
2 cebolas grandes picadas
4 dentes de alho grandes picados
1 pimenta dedo de moça picada sem
semente

Sal e pimenta do reino a gosto
Um copo americano de vinagre
branco
3 colheres grandes cheias de
extrato de tomate
Água ou caldo de frango o
suficiente
Lascas de parmesão
1 maço de ora-pro-nóbis

Preparo:
Em uma panela refogue a cebola, o alho, a pimenta, o gengibre, junte a galinha
picada e vá dourando. Pingando água ou caldo de frango aos poucos.
A galinha estando toda dourada, acrescente os tomates, o extrato de tomate e
o vinagre.
Junte mais água e caldo e deixe cozinhar até o tomate desmanchar.
Deve ter uma boa quantidade de molho.
Acerte o tempero do molho.
Com o molho de galinha fervendo, adicione a massa Sarloni (joelho) crua para
cozinhar no molho.
Assim que a massa estiver cozida, sirva e finalize com as lascas de parmesão e o
ora-pro-nóbis frito.
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Penne Sarloni ao Molho Pardo
Chef João Gomes
(Boteco do João)

Ingredientes (6 porções):
500g de penne Sarloni

Sal e pimenta do reino a gosto.

300g de coração de frango

Azeite

300g de fígado de frango

2 tomates grandes picados sem
sementes

300g de moela de frango
500ml de sangue de frango
Duas cebolas médias picadas
3 dentes de alho grandes picados

½ copo americano de vinho tinto
3 colheres de sopa de extrato de
tomate
Quiabos para finalizar

Um maço de salsa picado

Preparo:
Cozinhe o penne ao ponto al dente na água salgada.
Refogue no azeite o alho a cebola e os tomates.
Acrescente os miúdos picados e refogue.
Adicione o vinho, o extrato de tomate e o sangue de frango.
Corrija o tempero.
Misture o macarrão pré-cozido ao molho.
Sirva e finalize com a salsa picada e os quiabos fritos em rodelas.
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Sopa de Padre Nosso Sarloni
com Feijão Branco
Chef Juarez Campos
(Casa do Chef Juarez)

Ingredientes (4 porções):
100g macarrão Padre Nosso
Sarloni cozido

2 colheres (de sopa) de
parmesão ralado

1 cebola picada

Alecrim a gosto

½ cenoura picada

½ xícara de azeite

1 talo de aipo picado

½ xícara de molho de tomate

2 dentes de alho picadinhos

4 xícaras de caldo de carne ou de
frango

100g de feijão branco cozido
50g de bacon em cubos

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:
Refogue a cebola, cenoura, aipo, alho e bacon no azeite.
Junte o molho de tomate e refogue.
À parte, passe metade do feijão no liquidificador.
Junte o feijão batido com o inteiro.
Junte o caldo de carne e as folhas de alecrim.
Deixe cozinhar para ganhar consistência.
Junte a massa e, se precisar, mais caldo.
Verifique o tempero e junte a salsa.
Polvilhe parmesão na hora de servir com um fio de azeite
Sirva com pão.
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Fusilli Integrale Villoni com Camarões,
Brócolis e Tomates Cereja
Chef Juarez Campos
(Casa do Chef Juarez)

Ingredientes (6 porções):
500g de fusilli integral Villoni
pré-cozido

18 tomates cereja cortados na
metade

10 flores de brócolis cozidas e
picadas

½ cebola ralada

900g de camarões médios
descascados e limpos

½ pimenta dedo de moça
picadinha (opcional)

50ml de azeite de oliva

Sal e pimenta do reino moída na
hora

2 e ½ xícara de vinho branco seco

2 xícaras de molho de tomate
2 dentes de alho picados

Preparo:
Cozinhe a massa em bastante água salgada.
Enquanto isso, numa frigideira, coloque o azeite e refogue a cebola e o alho.
Junte os camarões e refogue rapidamente.
Perfume com vinho branco e deixe o álcool evaporar.
Junte o brócolis, os tomates cerejas, o molho de tomate, a pimenta dedo de
moça e corrija o tempero.
Escorra a massa, transfira para a frigideira com o molho e misture.
Dê um fio de azeite extra virgem e sirva.
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Macarrão Joelho Sarloni
com Frango Caipira
Chef Julia Faria
(Daju Bistrô e Solar da Praia)

Ingredientes (6 porções):
500g de macarrão joelho Sarloni

3 dentes de alho amassados

Água para cocção da massa

1 limão espremido

800g de frango caipira

Sal e pimenta do reino a gosto

2 tomates médios cortados em
cubos sem pele

4 colheres de óleo

1 cebola média cortada em
cubinhos
Salsa e cebolinha a gosto

1 colher de sopa de manteiga
3 folhas médias de taioba rasgada
150g de queijo minas ralado

Preparo:
Corte e tempere o frango com sal, pimenta do reino, alho, suco de limão e leve a
uma panela para dourar no óleo.
Depois de dourado, adicione água aos poucos para cozinhar o frango.
Mantenha a panela tampada e vá pingando água até o frango ficar macio.
Adicione a cebola, o tomate e deixe cozinhar mais um pouco. Acrescente mais
água, prove o tempero e coloque a manteiga e temperos verdes.
O frango precisa ficar com um caldo.
Retire os pedaços e desfie em lascas maiores, somente para retirar o osso, e
volte com o frango em lascas para o molho e a taioba rasgada.
Cozinhe o macarrão joelho Sarloni conforme as orientações da embalagem.
Jogue o macarrão joelho dentro do molho de frango e sirva com queijo minas
ralado em cima.

83

Pavê da Vó com Biscoito Maria Alcobaça
Chef Julia Faria
(Daju Bistrô e Solar da Praia)

Ingredientes (6 porções):
1 pacote de biscoito Maria Alcobaça
1 lata de leite condensado
400g de creme de leite
½ litro de leite

250g de doce de leite de sua
preferência
2 colheres de sopa de amido de
milho
2 gemas
2 barras de chocolate ao leite (180g)

Para o creme:
1 lata de leite condensado, ½ litro
de leite, 2 gemas, 2 colheres de
amido de milho.
Levar ao fogo baixo e misturar
levemente com um fouet
(batedor de claras) até ferver e
espessar um pouco. Reservar.

Ganache de chocolate:
2 tabletes de chocolate ao leite
180g, 200g de creme de leite.
Em uma travessa quebrar o
chocolate e colocar junto com o
creme de leite, levar ao microondas ou ao banho Maria até que
o chocolate derreta e vire uma
mistura homogênea.

Montagem:
Em um refratário de sua
preferência colocar em camadas:
creme, biscoito Maria (não
precisa molhar), doce de leite,
ganache de chocolate.
Levar a geladeira por 3 horas e
servir.

Doce de leite:
250g de doce de leite, 200g de
creme de leite sem soro.
Misturar para ficar homogêneo.
Reservar.
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Espaguete Sarloni com Vieiras e Limão
Chef Kamila Zamprogno
(Café Hauss)

Ingredientes (4 pessoas):
400g de espaguete Sarloni

300ml de vinho branco seco

400g de vieras com as ovas

3 colheres de sopa de azeite

1 cebola grande picada

800ml de creme de leite fresco

4 dentes de alho picado

Suco e raspas de 1 limão siciliano

4 talos de tomilho

Preparo:

MOLHO
Refogue a cebola até amolecer, acrescente o alho e o tomilho, refogue por mais
1 minutinho, em seguida adicione 200ml do vinho branco e deixe cozinhar por
dois minutos. Junte o creme de leite fresco e abaixe o fogo, tempere com o sal.
Acrescente o suco de limão de pouco em pouco, vá experimentando, deve ficar
ácido até um ponto equilibrado. Desligue o fogo, bata tudo no liquidificador e coe
em uma peneira muito fina, queremos os sabores, mas nenhum resíduo.
Cozinhe o macarrão ao dente.

GRELHANDO A VIEIRA
Grelhe a vieira com o restante do azeite, temperada somente com o sal. Seja
rápido, grelhe em fogo alto e no máximo por dois minutos. Flambe com o
restante do vinho branco e cozinhe por no máximo 1 minuto. Queremos a vieira
muito macia e leve. Se passar do ponto o ela perderá todo o charme e leveza.
Agora é só misturar as vieiras no molho (reserve alguns para decorar o prato) e
acrescentar a massa. Se no momento que estiver juntando todos os ingredientes,
perceber que o molho engrossou um pouco, misture um pouco da água do
cozimento da massa porque sempre ajuda a deixar o molho mais levinho.
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Lasanha Sarloni de Ossobuco
Chef Kamila Zamprogno
(Café Hauss)

Ingredientes (6 pessoas):
1 pacote de lasanha Sarloni cozida

Sal

1 kg de ossobuco sem osso

30g de amido de milho

1 cenoura

1l de leite

1 cebola

50g de trigo

Salsão

1 colher de sopa de manteiga

400ml de vinho tinto

Noz moscada

Pimenta do reino

300g queijo muçarela ralado de
boa qualidade

Preparo:

OSSOBUCO
Tempere o ossobuco com sal e pimenta do reino, junte
a cenoura, a cebola, o salsão em pedaços grandes e o
vinho tinto. Deixar marinar por 12h.
Após a marinada, dourar o ossobuco com óleo de
cozinha, na panela onde ele será cozido. Acrescente a
marinada e cozinhe por 40 min (cozinhe na panela de
pressão).
Assim que cozida e fria, desosse e processe a carne
com um pouco do molho branco.

MOLHO BRANCO
Derreta a manteiga em uma panela, acrescente o trigo,
misture em fogo baixo até a mistura chegar num tom
dourado, acrescente o leite e mexa vigorosamente com
um fouet até engrossar, acrescente o sal e a noz moscada
a gosto.

Montagem da lasanha:
Monte a lasanha alternando a camada de massa o
recheio da carne, molho branco e queijo ralado.

Peneire o caldo do cozimento e engrosse com o amido
de milho.

Finalize com molho branco e queijo.

Sirva esse molho com a lasanha.

Pode começar e terminar com molho de tomate. Coloque
para assar e sirva quando dourar.
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Talharim Caseiro Villoni à Parisiense
Chef Luiz Felipe Torezani (Gol Burguer)
Ingredientes (6 porções):
500g talharim Caseiro Villoni

300g de creme de leite fresco

Salsinha a gosto

130g bacon

300ml leite

1 pitada de noz moscada

110g presunto cozido

1 colher de chá de manteiga

Sal e pimenta do reino a gosto

150g parmesão
100g cogumelos
1 cebola média
6 dentes de alho
70g ervilha fresca congelada

Preparo:
Coloque uma panela alta com água para ferver, adicione uma boa pitada de sal
(a água deve parecer água do mar). Enquanto isso, corte o bacon, presunto e a
cebola em cubos pequenos e reserve. Corte os cogumelos em 4 partes (se não
tiver o fresco, pode utilizar o Champignon) e reserve. Corte o alho e a salsinha
bem picados e reserve.
Em uma frigideira média, ligue o fogo médio/baixo e coloque o bacon para fritar
(não precisa adicionar óleo), quando ele estiver começando a dourar, escorra
um pouco da gordura, e adicione o presunto para dourar. Quando estiverem
dourados, reserve.
Em um bowl, misture o creme de leite fresco com o leite.
Coloque a massa para cozinhar, marque o tempo e retire o talharim Villoni dois
minutos antes do indicado. Reserve a massa e não descarte a água (podemos
precisar dela).
Na mesma panela que fritou o bacon e o presunto adicione a manteiga e
comece a refogar a cebola e depois o alho. Tempere com um pouco de sal. Volte
com o presunto e o bacon para panela, e logo depois adicione a mistura de
creme de leite com leite, deixe cozinhar por 2 minutos, até que o creme comece
a encorpar. Adicione o Talharim Villoni e as ervilhas, se o molho ficar mais seco,
adicione uma concha da água do cozimento da massa no molho.
Finalize com a salsinha picada, o parmesão ralado, e um pouco de noz moscada
ralada na hora.

Sugestão: esse Talharim também fica ótimo com peito de frango grelhado ou
empanado.
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Penne Sarloni com Filé,
Molho de Mostarda e Rúcula
Chef Luiz Felipe Torezani (Gol Burguer)
Ingredientes (6 porções):
500g penne Sarloni

450g creme de leite fresco

80ml de conhaque

650g filé mignon em tiras

1 cebola média

1 pitada de páprica defumada

72g mostarda amarela

6 dentes de alho

1 colher de chá de manteiga

48g mostarda escura

1 maço de rúcula

1 colher de sopa de azeite

10ml de molho Inglês

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:
Coloque uma panela alta com água para ferver, adicione uma boa pitada de sal (a água deve parecer água do mar)
Em uma vasilha, tempere o filé mignon em tiras com: sal, pimenta do reino e páprica defumada. Reserve.
Pique a cebola e o alho bem picados, reserve. Corte a rúcula em tirinhas.
Em uma frigideira, ligue o fogo alto e adicione um pouco de manteiga e azeite, e comece a grelhar as tiras de filé, de pouco
em pouco, o objetivo é que a carne não perca o líquido. Dourou, retire e reserve. Na mesma frigideira, coloque o restante
da manteiga e azeite, adicione o alho e depois a cebola, até que fiquem murchos.
Coloque a massa para cozinhar, marque o tempo e retire o penne Sarloni 2 minutos antes do indicado, reserve a massa e
não descarte a água (podemos precisar dela).
Volte o filé mignon para a frigideira e adicione o molho inglês. Adicione o conhaque na frigideira quente e incline a mesma
para flambar essa carne, rapidamente o fogo vai acabar.
Aproveite esse caldo que formou na frigideira e adicione o creme de leite fresco, abaixe o fogo.
Adicione as mostardas e deixe cozinhar por 2 a 3 minutos, até que o molho esteja encorpado. Se houver a necessidade,
adicione uma concha da água do cozimento da massa.
Para finalizar, adicione metade da rúcula na massa e corrija o sal e a pimenta do reino.
Sirva com parmesão ralado e o restante da rúcula por cima. Regue com um fio de azeite e um pouco de pimenta do reino.
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Ninho Sarloni de Mexilhões
Chefs Maritza e Marcela
(@chefs.com.oficial)

Ingredientes (2 porções):
200g de ninho Sarloni

Sal e pimenta do reino a gosto

Água o suficiente para cozinhar a
massa

250ml de vinho branco seco

Azeite a gosto
1 cebola média picada

Suco e raspas de ½ limão siciliano
450g de creme de leite fresco

6 dentes de alho picadinhos

125g de manteiga gelada em
pedacinhos

300g de mexilhão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo:
Leve ao fogo uma panela pequena com azeite, cebola, alho e o mexilhão.
Tempere com sal e pimenta do reino a gosto e adicione o vinho branco. Retire
os mexilhões com 3 minutos e reserve. Reduza até sobrar 1/3 do líquido inicial.
Passe a redução por uma peneira e coloque de volta na panela, adicione o limão
e misture.
Adicione o creme de leite fresco e deixe reduzir, abaixe o fogo, adicione
manteiga gelada aos poucos sempre mexendo com uma colher de pau
ou batedor de arame, vá incorporando os pedaços de manteiga aos
poucos, até obter um molho emulsionado.
Tempere com sal e pimenta. Volte com os mexilhões para a panela e
reserve.
Cozinhe a massa conforme as instruções da embalagem. Escorra e coloque
direto no molho de mexilhões. Finalize com raspas de limão siciliano.
Decore com alguns mexilhões na concha e sirva.
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Tiramissu de Chocolate com Frutas
Vermelhas e Biscoito Maria Sarloni
Chefs Maritza e Marcela (@chefs.com.oficial)
Ingredientes (6 porções):

Preparo:

CREME DE MASCARPONE

CREME DE MASCARPONE

4 gemas
300g de mascarpone
300g de creme de leite fresco
120g de açúcar refinado

CREME DE CHOCOLATE
200g de chocolate meio amargo
200g de creme de leite de caixinha
40ml de licor Amarula ou Leche
Loco (opcional)
40ml de café forte sem açúcar

PARA A MONTAGEM
Biscoitos Maria Sarloni o necessário
200g de frutas vermelhas para
montagem e decoração (morango
e mirtilo)
Cacau ou Chocolate em pó a gosto

Em uma tigela, adicione as gemas
com metade do açúcar e leve ao
banho Maria. Bata com um fouet
por aproximadamente 8 minutos ou
até que a mistura fique com a cor
esbranquiçada. Reserve.
Na batedeira bata o creme de leite
fresco com o restante do açúcar.
Bata até a consistência de picos
moles. Coloque o mascarpone e bata
mais até atingir os picos de chantilly
(cuidado para não bater demais
para não talhar).
Misture os dois cremes (gemada e
chantilly) delicadamente (a gemada
deve estar totalmente fria).

CREME DE CHOCOLATE
Leve ao fogo o creme de leite e
assim que levantar fervura desligue
o fogo e coloque o chocolate meio
amargo. Misture até que derreta
todo o chocolate, acrescente o licor e
o café e reserve.

Montagem:
Coloque um pouquinho do creme
de mascarpone no fundo da taça
ou pirex.
Primeira camada: biscoito Maria
quebrado grosseiramente.
Segunda camada: creme de
mascarpone.
Terceira camada: frutas
vermelhas (os morangos são
cortados).
Quarta camada: creme de
chocolate.
Repita as camadas até o fim da
taça e termine com a camada de
creme mascarpone.
Leve para gelar por no mínimo 2
horas.
Polvilhe com cacau em pó
somente na hora de servir. Decore
com frutas vermelhas e sirva.
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Torta de Chocolate, Morango,
Balsâmico e Biscoito Maria Alcobaça
Chef Nayara Soares
(Ubud Casfé)

Ingredientes (3 porções):
½ pacote de biscoito Maria Alcobaça

50g de chocolate 65% (vegano)

½ caixa de morangos

4 colheres de sopa de açúcar
demerara

½ xícara de balsâmico
1 colher de sopa de óleo de coco
2 colheres de sopa de leite de coco

Extrato de baunilha
100g de castanha de caju
50ml de água filtrada

Preparo:
Triture os biscoitos no liquidificador ou processador, adicione óleo de coco e leite
de coco.
Cubra a castanha de caju com água e deixe hidratando de um dia para o outro
em geladeira ou, cozinhe até ficar macia.
Descarte a água, lave e escorra.
Derreta o chocolate em banho maria ou no micro-ondas com a potência reduzida.
Triture as castanhas com a água (coloque aos poucos), adicione o chocolate
derretido, 3 colheres de sopa de açúcar e a essência de baunilha.
Forre o fundo de uma forma individual (de fundo removível) com a massa de
biscoito. Asse a 180°C por 10 minutos.
Monte a tortinha com o creme de chocolate.
Asse os morangos cortados ao meio, com o balsâmico e 1 colher de açúcar a
180°C por 20 minutos.
Deixe as tortinhas na geladeira por 4 horas e sirva com os morangos.
Os morangos podem ser servidos ainda quentinhos ou gelados.
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Fideuà Capixaba com Fidelinho Sarloni
Chef Nayara Soares (Ubud Casfé)
Preparo:

Ingredientes (4 porções):
½ pacote de Fidelinho Sarloni
300ml caldo de camarão
300g de palmito Pupunha
(branqueado)
3 tomates (sem pele e semente)
3 dentes de alho
½ cebola
1 colher de chá de pimenta dedo
de moça

1 kit torta capixaba: 250g de
bacalhau, 250g mexilhão,
250g siri desfiado, 250g
camarão 7 Barbas.
2 limões
azeite
sal
½ xícara de azeitonas verdes
1 colher de sopa de alcaparras

½ pimentão amarelo

4 nozes

½ pimentão vermelho

Coentro e salsa a gosto

Dessalgue o bacalhau em geladeira de um dia
para o outro.
Pique pequeno todos os vegetais.
Numa frigideira em fogo baixo e com fio de
azeite, quebre e frite a massa até dourar.
Reserve.
Na mesma frigideira, coloque todos os
vegetais, com exceção do tomate, e refogue
em fogo baixo por aproximadamente 20
minutos, mexendo sempre que necessário.
Acrescente os tomates e assim que todos os
ingredientes estejam incorporados, adicione
os frutos do mar, começando pelo bacalhau e
por último camarão.
Volte com a massa e o caldo de camarão
quente. Um pouco de sal, tampar e cozinhar
por aproximadamente 4 minutos. Acertar o sal.

TAPENADE DE AZEITONAS VERDES
Ingredientes:

Finalize com cheiro verde picado e limão.
Enfeite com Tapenade e Azeite de Coentro.

½ xícara de azeitonas verdes
1 colher de sopa de alcaparras
4 colheres de sopa de azeite
1 dente de alho sem miolo
4 nozes
1 colher de sopa de limão
Preparo:
Lavar as azeitonas e alcaparras em água corrente.
Picar bem pequeno todos os ingredientes e misturar.

AZEITE DE COENTRO
Ingredientes:
1 xícara de azeite
1 xícara de coentro
¼ xícara de salsa

Preparo:
Amornar o azeite, ainda suportável
ao toque (60°C)
Bater com as folhas e azeite ainda
quente. Coar.
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Salada de Gravata Integrale Villoni
com Frango e Socol
Chef Pedro Bonacossa
(Restaurante Oriundi)

Ingredientes (4 porções):
400g de macarrão tipo gravata
integral Villoni
250g de peito de frango
100g de ervilhas frescas
1/2 cebola roxa picada
100g de tomates cereja cortados
ao meio
150g de muçarela de búfala
(bolinhas pequenas)

150g de champignon
50g de uva passa (opcional)
80g de Socol
1 maço de cebolinha picada
1 colher sopa de mostarda
2 limões Tahiti
Sal e pimenta do reino a gosto
Azeite

Preparo:
Cozinhe a massa integral de acordo com a embalagem e reserve.
Tempere o peito de frango com limão, sal e pimenta do reino e grelhe numa
frigideira. Enquanto isso, coloque os discos de Socol no forno a 200°C por 20
minutos ou até ficarem crocantes.
Corte o frango em cubos e reserve.
Misture em um bowl as ervilhas, os tomatinhos, a cebola roxa, o champignon, as
bolinhas de muçarela de búfala cortadas na metade, as uvas passas.
Acrescente os cubos de frango, a massa já cozida, a mostarda e o suco de
1 limão Tahiti. Tempere com sal, azeite e pimenta do reino a gosto. Pique os
pedaços de Socol crocantes e coloque por cima.
Deixe na geladeira por ao menos 1 hora e sirva frio!
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Pavê de Tiramissu com
Biscoito Maisena Sarloni
Chef Pedro Bonacossa
(Restaurante Oriundi)

Ingredientes (4 porções):
1 pacote de biscoito maisena Sarloni
300g de queijo mascarpone
1 xícara de açúcar
3 ovos
1 colher de chá de essência de baunilha
1 xícara de café forte coado
100g de chocolate amargo picado
1 colher de sopa de Cointreau (licor)
Cacau em pó

Preparo:
Bata as claras em neve e reserve. Bata as gemas com o açúcar até obter um
creme branco.
Misture o mascarpone e incorpore junto com a essência de baunilha.
Acrescente as claras em neve em 3 tempos misturando de baixo para cima.
Para a montagem, coloque o Cointreau no café e misture, molhe os biscoitos
maisena Sarloni e intercale as camadas do creme, camadas de biscoito e o
chocolate amargo picado.
Termine com o creme por cima e polvilhe cacau em pó.
Deixe na geladeira por no mínimo 3 horas.
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Arroz de Chairie com Fidelinho Sarloni,
Grão de Bico e Frango
Chef Samia Sassine (Mimos do Líbano)
Ingredientes:

FRANGO
3 litros de água
1 frango pequeno inteiro lavado e
limpo

ARROZ

PARA FINALIZAR

400g de macarrão Fidelinho
Sarloni quebrado (1,5 a 2cm)

1 colher de manteiga
100g de amêndoas descascadas,
picadas e tostadas

2 colheres de sopa de manteiga

2 cebolas médias descascadas

500g de arroz branco

2 colheres de chá de sal

200g de grão de bico cozido
2 colheres de chá de canela
1 colher de chá de pimenta árabe
Sal
Preparo:

FRANGO
Em uma panela com água,
cozinhe o frango com as
cebolas e o sal. Depois de
cozido, desfie-o em lascas
maiores e reserve a carne e
a água que será usada como
caldo para o arroz.

ARROZ
Em uma panela, esquente a manteiga e
refogue o macarrão cru. Quando estiver
dourado, coloque o arroz e refogue. Assim
que a manteiga secar adicione a água
do cozimento do frango reservado, deixe
cozinhar em fogo médio até o arroz ficar
no ponto e reserve (você precisará de 2,5
litros de água de frango).

FINALIZANDO
Refogue o frango na manteiga. Reserve uma parte para dispor por cima e o restante
misture com o arroz, o grão de bico, a canela e a pimenta. Ajuste o sal e sirva numa
travessa, em seguida decore com a parte do frango reservada e as amêndoas.
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Parafuso Sarloni ao
Labnie com Kaftas de Cordeiro
Chef Samia Sassine (Mimos do Líbano)
Ingredientes:
400g de parafuso Sarloni

KAFTAS DE CORDEIRO
Ingredientes:

1 colher de manteiga

500g de cordeiro moído

3 dentes de alho picadinho

2 cebolas picadas

500g de coalhada cremosa (nem seca e nem fresca)

3 maços de salsinha picada

10 folhas de hortelã

1 maço de hortelã picado

Pimenta árabe a gosto

1 colher e meia de pimenta árabe

Sal a gosto

Manteiga para pincelar

20g de snaubar/pinolis tostado

Espetos de madeira para churrasco

SNAUBAR
Numa frigideira antiaderente, toste em fogo baixo
até que fiquem dourados e reserve.

MASSA
Cozinhe a massa, na água e sal, al dente e reserve
também.

LABNIE
Bata em um liquidificador a coalhada, a hortelã, a
pimenta, o sal e deixe cozinhar até que comece a
ferver. Iniciou a fervura, desligue o fogo, adicione a
massa pré-cozida e misture.

Preparo:
Numa tigela, misture bem (ideal que seja com as mãos)
a carne, a cebola, a salsinha, o hortelã, a pimenta e
o sal. Em seguida, coloque essa mistura nos espetos
e deixe-os no congelador por 15 minutos até que
endureça a carne e assim não desmanchem. Depois,
aqueça bem o forno em temperatura alta, por uns 10
minutos.
Num tabuleiro, pincele a manteiga e disponha os
espetos e leve-os ao forno até que dourem.
Sirva com a massa e decore com snaubar.
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Homenagem
Comemorar os 50 anos da Villoni me trouxe também, além de alegria e
satisfação, um momento de muita reflexão.
Acostumados a olhar para a frente, com os olhos nos desafios que sempre
estão por vir, este momento me fez olhar para a história que nos antecede,
e me deixou um sentimento gostoso de profunda gratidão.

 Macarrão é amarelo,
mas não é ouro.

Gratidão aos nossos consumidores, que são a razão de todo nosso trabalho.
Aos nossos colaboradores que estiveram, e aos que estão conosco, dando
continuidade a essa história. Gratidão aos nossos fornecedores que
acreditaram que era possível. Gratidão aos nossos clientes que confiaram
tempo, espaço, respeito e carinho às nossas ideias, marcas e projetos.
Gratidão enorme, imensurável, aos meus pais!

Vamos devagar
para chegar
depressa!

Gratidão ao meu pai, Wellington, primeiro, pela honra de me conferir o seu
nome. Homem de coragem e determinação raras. Que me ensinou muito,
com poucas palavras e muito exemplo. Que me olhou no olho de forma
profunda quando foi necessário, que acreditou em mim antes e mais que
eu mesmo. Gratidão pela nossa amizade verdadeira. Caminhar ao seu lado
foi divino. Penso em você todos os dias, especialmente nos dias felizes.
Estaremos sempre juntos, pai.
Gratidão a Deus, senhor e maestro de tudo, que nos permitiu chegar aqui,
que nos abençoa e nos guia. Muito obrigado, Senhor!

Tom Villaschi
Wellington Villaschi
(in memorian)
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Quando fiquei sabendo que teria que fazer um depoimento falando do meu pai, fiquei me perguntando como faria isso, por que falar do meu pai, ao
mesmo tempo que é extremamente simples, é muito complexo! Simples porque o meu pai era exemplo
dos valores mais claros, básicos, fundamentais e admiráveis da vida: trabalhador ao extremo, honesto,
guerreiro, humilde, sincero, verdadeiro, admirador
das coisas triviais da vida, mas que no fundo são as
que realmente nos fazem felizes! E muito complexo porque a energia que ele transmitia e a presença
de espírito que emanava dele, são indescritíveis! Só
quem o conheceu, entende o que eu estou falando.
Há quase 7 anos meu pai partiu e as pessoas ainda
falam dele diariamente na fábrica, choram até hoje,
dizem sentir muita saudade. Tem dois funcionários
nossos que não o conheceram e que já sonharam
com ele mais de uma vez. Isso para mim é inexplicável! A saudade e a falta que ele faz ainda são
absurdas. E acho que será assim para sempre. Viver
sem ele é muito difícil, mas tenho certeza de que ele
está entre nós, dando um jeito de tomar conta de
tudo e de todo mundo, como sempre fez.
Sinto que de alguma forma ele nos guia. Durante a
obra de expansão da fábrica, quando meu coração
apertava por causa de algum problema, eu rezava
e falava: “meus Deus, como será que meu pai resolveria essa situação, o que será que ele faria se ele

tivesse no meu lugar? ” E eu tenho absoluta certeza de que meu pai vinha e me ajudava a resolver
os problemas. E por isso que tudo correu tão bem e
deu tão certo!
No santinho da Missa de Sétimo Dia, tem uma frase
que eu gosto muito, que é muito verdadeira e que traduz perfeitamente ele e todo seu legado: “O que ele
nos ensinou e a tarefa que nos deixou são sua presença permanente em nós”. É exatamente isso: trabalhar
na Villoni Alimentos e em tudo que ele deixou para
nós é a forma mais clara e certa de mantê-lo vivo.
Minha admiração e meu amor por ele só fazem crescer. Sempre fui louca por ele e hoje vendo tudo o que
ele fez sozinho, mas principalmente da maneira como
fez, não tem como não o reverenciar diariamente.

SEMPRE,
As tuas mãos serão maiores e mais firmes que as minhas,
podendo abraçá-las por inteiro...
O teu olhar alcançará o infinito antes que o meu e, com
certeza, terá mais brilho...
Os teus passos serão sempre, e em qualquer circunstância,
mais firmes que os meus e os teus pés mais calejados,
trarão o saber da experiência...
Portanto, PAI,
Abraça as minhas mãos,

Eu desejo que no dia 21 de setembro, aniversário
da empresa, ele de alguma forma consiga lá no céu
uma cerveja beeeeeeeeeeem gelada do jeito que
gosta, para brindar e comemorar com os amigos
que estão lá com ele e com a
gente aqui também, os
50 anos da Villoni com
muito orgulho e alegria. Ele é totalmente
merecedor de todos
os aplausos e felicitações!

Ensina me como buscar o infinito,
Traça o desenho dos teus pés no caminho,
Para eu ser como você!

Ana Paula Villaschi

Ana Cláudia Villaschi
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Se não fosse pelo Caseiro, nós não teríamos casado. Costumo brincar com o nome do primeiro e único
talharim da Villoni Alimentos porque foi ele que deu origem à fábrica e permitiu a Wellington me pedir em
casamento dois anos após a fundação da empresa, em 1971. Não tínhamos dinheiro, mas era com ele que
eu queria me casar. A fábrica precisou dar certo para acontecer.
Vi isso tudo nascer e crescer. Frequentava a fábrica, acompanhava de perto, conversando com todos e
sempre presente nas principais decisões. Foi dessa forma que ajudei na Villoni durante toda minha vida.
Se era um momento ruim, ele reclamava. Se era bom, ficava quieto. Era o jeito dele, um homem sério,
honesto, calado. Eu, falante, extrovertida, comunicativa. Um somava à vida do outro. Vivemos 41 anos
casados e só tenho a agradecer. Continuo indo a fábrica toda a semana e não consigo lembrar de tudo que
construímos e vivemos sem me emocionar.
Ver a Villoni Alimentos completar 50 anos é testemunhar a realização de muito trabalho e muita determinação dele e dos meus três filhos, que assumiram a liderança da empresa com coragem, mesmo sem saber
como, quando ele se foi. Hoje, Tom, Ana Cláudia e Ana Paula se dedicam a levar a Villoni a mais longe e a ter
mais sucesso. Não tenho muitas palavras. Meu coração é só gratidão por tudo que vivemos e alcançamos.

Dona Ruth Villaschi, 70 anos, esposa e mãe
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Grafitusa

A vida é a soma de diversos momentos.
Momentos que nos alegram.
Momentos que desafiam.
Momentos que emocionam.
Momentos são compartilhados, comentados, trazem recordações,
nos fazem rir e chorar.
Viver 50 anos é comemorar e agradecer por cada momento
ao lado de tanta gente incrível que somou e contribuiu com os
detalhes de nossa história.
A Villoni Alimentos está nesse momento! Meio século de mercado,
fazendo massas e biscoitos com muito amor.
Uma história repleta de momentos corajosos, de recomeços e
de inovação, sempre conectada ao que o nosso cliente deseja:
alegria e sabor nos momentos mais especiais.
Villoni Alimentos 50 anos.
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