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CONTOS DE COZINHA 
TIAGO BONITO 
MANUELA GUERREIRO 

"TODOS OS MEUS 
PRATOS CONTAM 
UMA HISTORIA" 
Tiago Bonito, chef do restaurante Larg, 
do Paço, em Amarante, garante que não 
trabalha obcecado pela estrela Michelin 
que mantém desde 2017. A sua cozinha, 
diz, é cheia de memórias e de tradições 

minha cozinha tem muitas memórias, 
muitas raízes e tradições. Todos os 
meus pratos contam uma história, 
contam um bocadinho daquilo que eu 
sou, da minha infância e do meu per-
curso profissional." Apaixonado pela 
tradição, Tiago Bonito, 32 anos, chef do 
restaurante Largo do Paço, em Amarante , 
onde mantém uma estrela Michelin desde 
2017, tem as suas raízes em Lamarosa, na 
região de Coimbra. Pratica uma cozinha 
mediterrânica de raiz portuguesa. O leitão 
que põe na mesa, por exemplo, é uma recei-
ta do avô com mais de 100 anos. "Passou 
para a minha mãe e ela passou para mim." 

Tiago Bonito começou a cozinhar aos 
11 anos: "Os os meus pais eram agricultores 
e o trabalho no campo não tem hora para  

começar nem para acabar. Sou filho único 
e alguém tinha de fazer as refeições. A mi-
nha mãe deixava as coisas preparadas e eu 
comecei a gostar de cozinhar." Aos fins de 
semana, ajudava a fazer arroz doce para 
casamentos. "A minha mãe tinha animais de 
criação que davam muito leite e fazia arroz 
doce para casamentos. Não me lembro se 
foi o primeiro prato que aprendi a cozinhar, 
mas foi algo que fiz muitas vezes em crian-
ça, à volta do tacho, a mexer o arroz." 

Aos 14 anos, Tiago Bonito sentiu que havia 
algo mais para descobrir e foi para a Escola 

de Hotelaria e Turismo de Coimbra. 
"Queria mesmo ser cozinheiro." Termi-

 

nou o curso e iniciou o seu trajeto. Tinha 
17 anos. Estagiou no Hotel Dona Inês e no 
Sheraton, no Algarve. Sete anos depois re-
gressou a Lisboa. Pelo meio integrou a equi-
pa olímpica de culinária. A seguir abraçou um 
projeto em Troia, como subchef executivo no 
Troia Design Hotel, e voltou ao Algarve para 
uma temporada de cinco anos no Vilalara, 
em Armação de Pera. Foi aí que, em 2011, 
conquistou o título de Chef Cozinheiro do 
Ano. Aos 28 anos sentiu-se atraído pelo 
'boom' do turismo na capital e viajou para a 
inauguração da Pousada de Lisboa, no Ter-
reiro do Paço, onde ficou até 2017. Nova via-
gem, novo destino e partiu para Amarante, 
onde se mantém até hoje e onde, garante, 
não vive obcecado pela estrela Michelin: 
"Trabalhar para manter a estrela é trabalhar 
com o melhor produto, a melhor técnica. As 
estrelas são os clientes que nos visitam." 

■ 
Trabalhar para manter 
a estrela é trabalhar corai 
o melhor produto e técnica. 
As estrelas são os clientes 
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Foie gras e maçã 
caramelizada 

INGREDIENTES 

4 ESCALOPES DE FOIE GRAS DE 60G 

250 ML LEITE 

300 G MAÇÃ GRANNY SMITH 

40 G MANTEIGA 

0,5 DL VINHO DO PORTO 

10 ML VINAGRE BALSÂMICO VELHO 

120 G MASSA FOLHADA 

200 G CEBOLA ROXA 

30 ML VINAGRE DE VINHO TINTO 

40 G MEL; 20 ML AZEITE; 1 PAU DE 
CANELA; lESTRELA DE ANIS 

2 CARDAMOMOS 

PIMENTA CAYENA, PIMENTA 
PRETA E FLOR DE SAL QB 

RAS EL HANOUT QB 

5 G CEBOLINHO; 60 G MANGA 

PREPARAÇÃO 
■ Colocar os escalopes de foie gras 
em leite no frio durante 2 horas. 
■ Esticar a massa folhada 
finamente e picar a mesma, levar 
oforno a cozer a 180QC durante 
2 a 15 minutos até ficar crocante. 

A frio, cortar retângulos de 9x6 cm. 
■ Retirar o foie gras do leite, 
escorrer e secar com um pano. 
■ Cortar a cebola bem fina 

refogar em azeite, juntar a 
nanteiga, depois o vinagre, açúcar 

e as especiarias. Deixar evaporar. 
Retirar as especiarias, juntar o mel 
e deixar arrefecer. Cortar a manga 
em cubos e descascar a maçã. Num 

sauté, colocar o açúcar e o mel até 
fazer caramelo. Juntar a maçã. 
Glacear com vinho do Porto, deixar 
reduzir e juntar vinagre balsâmico. 
■ Num sauté bem quente, corar o 
foie gras de ambos os lados. Deixar 
repousar 10 segundos e terminar 
com cebolinho picado e flor de sal. 

Vieira sauté 
INGREDIENTES 

500 G DE MIOLO DE VIEIRA FRESCA 

40 G CHALOTA 

200 G ARROZ ARBÓREO 

1 DL VINHO BRANCO 

1 L CALDO DE PEIXE OU AVES 

60 G MANTEIGA 

50 G QUEIJO PARMESÃ() RALADO 

1 FOLHA DE LOURO 

20 ML SUMO DE LIMA 

5 G COENTROS 

30 G TINTA DE CHOCO 

40 ML AZEITE VIRGEM 

100 G COUVE-FLOR 

5 G CEBOLINHO; 10 ML MIRIN 

20 G AVELÃ SEM PELE 

10 ML VINAGRE DE ARROZ 

SAL, PIMENTA BRANCA 
E FLOR DE SAL QB 

PREPARAÇÃO 
■ Picar a couve-flore torrar a avelã. 
■ Numa taça, misturar a couve-flor, 
avelã, cebolinho picado, sumo 
de lima, vinagre de arroz e mirin e 
temperar. Colocar o caldo a ferver. 
■ Num tacho, refogar a chalota 
picada em azeite com o louro, juntar 
oarroz e envolver no refogado. 
Refrescar o arroz com vinho branco 
e deixar evaporar o álcool. Juntar 
ocaldo ao risoto, mexendo durante 
16 minutos até o arroz estar cozido. 
"'Juntar  a tinta de choco ao arroz 
e envolver, retirar do fogo e ligar o 
risoto com manteiga e queijo. Juntar 
coentros picados e gotas de sumo 
de lima. Numa frigideira bem quente 
com azeite, curar as vieiras dos dois 
lados durante um minuto. Colocar 
a crosta de couve flor em cima da 
vieira. Colocar o risota num prato 
fundo e as vieiras no centro. 
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6 
CONTOS DE COZINHA 

NARRA A TRAJETÓRIA DE 
CHEFS FAMOSOS. NESTA 

EDIÇÃO É A VEZ DE TIAGO 
BONITO, O JOVEM 

COZINHEIRO, ATUALMENTE 
COM 32 ANOS, QUE EM 2017 

ALCANÇOU O FEITO DE LEVAR 
PARA AMARANTE O GALARDÃO 
MAIS COBIÇADO PELOS CHEFS 

DE TODO O MUNDO. O 
COMANDANTE DA COZINHA DO 

RESTAURANTE LARGO DO 
PAÇO, QUE GARANTE QUE 

A ESTRELA MICHELIN 
'NÃO LHE SUBIU À CABEÇA', 

ENSINA A FAZER DUAS 
DAS SUAS RECEITAS 
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