
Tagliatelle ao molho bolonhese 

(Tagliatelle al ragù alla bolognese) 

Para a massa fresca:  

Ingredientes (4 porções): 

300 gr de farinha 

3 ovos 

 

Faça um monte com a farinha e um buraco no meio com o punho. Coloque os ovos no centro e 

misture lentamente acrescentando a cada vez um pouco de farinha de maneira que os 

ingredientes sejam absorvidos. Sove a massa por pelo menos 15 minutos de modo que resulte 

em um composto liso e elástico. Se os ovos não bastarem para amalgamar a farinha, 

acrescente uma colher ou duas de água. Deixe-a repousar alguns minutos, então passe-a aos 

pedaços no cilindro para a massa fresca, até atingir uma massa sutil. Deixe-a enxugar alguns 

minutos enquanto você termina de fazer outras massas. Enrole cada pedaço de massa esticada 

como se fosse um rocambole e corte fatias de ½ centímetro. Desenrole os tagliatelle em um 

lugar enxuto e deixe secar por algumas horas.  

Para o molho:  

Ingredientes para 4 pessoas: 

300 gr de carne de boi 

100 gr de carne de porco 

100 gr de bacon 

½ copo de vinho tinto 

1 copo de caldo de carne 

5 colheres de molho concentrado de tomate 

1 cebola 

1 cenoura 

Salsão 

Azeite de oliva 

Pimenta 

Sal 

 



  

Procedimento: 

- Primeiramente lave a cenoura e o salsão, depois descasque a cebola e fatie muito bem 

os legumes. Então em uma panela aqueça uma colher de azeite e refogue os legumes 

e o bacon.  

- Em seguida acrescente a carne moída e refogue por alguns minutos. Então acrescente 

o vinho e misture bem. 

- Quando o vinho estiver completamente evaporado, acrescente o molho de tomate e o 

caldo de carne, mexendo sempre. Controle o sal e a pimenta e deixe cozinhar em fogo 

baixo por cerca de duas horas, mexendo às vezes. 

 

Para o tagliatelle: 

500 gr de tagliatelle fresco 

Azeite de oliva 

sal 

Coloque uma panela com água e sal no fogo, quando estiver fervendo coloque os tagliatelle. 

Assim que a massa estiver cozida, acrescente um fio de azeite e misture o molho a bolognese.  

Pode ser servido com queijo parmesão ralado.  

 

Risotto a milanesa 

(Risotto alla milanese) 

Ingredientes para 4 pessoas: 

350 gr de arroz Carnaroli 

70 gr de manteiga 

40 gr de parmesão ralado 

50 gr de bacon 

1 cebola 

1 copo de vinho branco seco 

1/5 l de caldo de carne 

Açafrão e sal a gosto 

 



 

Preparação: Descascar e cortar bem a cebola e dourá-la em fogo baixo em uma panela com 

manteiga e o bacon. Acrescente o arroz e deixe-o tostar até ficar transparente; acrescente o 

vinho e, misturando, deixe-o evaporar completamente. Despeje uma concha de caldo quente e 

comece a cozinhar o arroz, acrescentando mais caldo de carne somente quando o outro tiver 

sido absorvido. Mexa sempre. Quando o arroz estiver quase cozido, dissolva o açafrão em um 

pouco do caldo de carne e junte-o ao risotto. Se for necessário, ajuste o sal. Continuando a 

mexer, desligue o fogo, quando o arroz estiver ainda al dente e a consistência ainda bastante 

líquida, incorporando a manteiga e uma parte do parmesão ralado e mexendo energicamente 

por 20-30 segundos. Cubra e deixe repousar por 5 minutos. Acrescente o restante do 

parmesão. Se o arroz estiver muito enxuto, acrescente mais um pouco de manteiga.  

 

Ciambotta calabrese 

Ingredientes para 4 porções: 

2 pimentões 

2 tomates 

2 batatas 

3 berinjelas 

3 costas de salsão 

1 cebola 

12 azeitonas verdes 

1 colher de azeite de oliva 

Sal 

Lave os pimentões e os tomates, enxugue-os e faça um pequeno corte em forma de cruz na 

casca. Coloque-os em uma panela com água fervente por 5 minutos. Recolha-os com uma 

escumadeira, descasque-os e tire também as sementes. Lave bem, descasque e corte as 

batatas, as berinjelas e o salsão; fatie sutilmente a cebola, tire as sementes e corte as 

azeitonas. Doure a cebola no óleo quente; junte os legumes cortados, misturando também as 

azeitonas. Coloque o sal e cozinhe em fogo médio por 20-30 minutos, misturando vez ou outra 

e acrescentando água se necessário. Quando os legumes estiverem tenros, apague o fogo e 

sirva.  


