
é o primeiro centro de cultura gastronómica 
dedicado à cozinha caseira italiana

Casa Artusi foi criada para homenagear Pe-
llegrino Artusi (Forlimpopoli 1820 - Florença 1911), o 
gastrónomo literato de Forlimpopoli, muito conhecido 
através da sua extraordinária obra A ciência na cozi-
nha e a arte de comer bem, a qual se encontra presente 
em muitas casas italianas, e não só. O edifício no qual 
hoje se encontra hoje a Casa Artusi foi realizado a partir 
de uma importante obra de restauro, no seguimento de 
um projeto de renovação da zona monumental na qual 
se encontrava a Igreja dos Servos, obtendo assim um 
edifício de 2800 metros quadrados, mesmo no centro 
da cidade de Forlimpopoli. Este edifício foi dividido em 
vários espaços, com diferentes funções, na visão de vir a 
ser a expressão da cultura gastronómica e, desta forma, 
a Casa Artusi é hoje, ao mesmo tempo, uma biblioteca, 
um restaurante, uma escola de cozinha, uma adega, um 
museu e um espaço para eventos. Estamos assim perante 
um museu da cozinha caseira ao vivo.

Pellegrino Artusi, pai reconhecido da co-
zinha moderna e grande divulgador da língua italiana, 
nasceu em Forlimpopoli, a 4 de agosto de 1820. Após 
os estudos começou a ocupar-se dos negócios de família, 
e assim a ter de viajar pelas várias regiões da península 
italiana. Com cerca de trinta anos Artusi e a família mu-
daram-se para Florença, que fica apenas a 100 km de 
distância de Forlimpopoli.
Artusi teve uma vida abastada e com apenas 45 anos 
pode começar a seguir a tempo inteiro a sua paixão: a 
cultura e a cozinha. Morreu aos 91 anos, em 1911, em 
Florença.

A ciência na cozinha e 
a arte de comer bem
Publicado em 1891 teve um sucesso tão impensável 
como arrebatador. O próprio autor, no arco de 20 anos, 
seguiu 15 edições e o conhecido “Artusi” (assim chama-
do com o apelido do autor) tornou-se num dos livros 
mais lidos pelos italianos. A obra que constituiu uma 
verdadeira e própria linha de separação na cultura gas-
tronómica moderna, reune nas suas ultimas publicações 
790 receitas e, ainda hoje, conta com um grande nume-
ro de edições, e uma enorme difusão. Foi traduzido em 
inglês, francês, alemão, holandês, espanhol, português 
e russo. 

via Costa 27/31 . 47034 Forlimpopoli (FC)
tel. +39 0543 743138 . +39 349 8401818
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A Associação Le Mariette
“A Marietta é uma boa cozinheira e muito boa e honesta…” 
Pellegrino Artusi

Tal como durante a vida de Pellegrino Artusi foi fundamental 
a obra da boa e honesta cozinheira Marietta Sabatini, recorda-
da pelo famoso gastrónomo no seu testamento, também na Casa 
Artusi é insubstituível a atividade da Associação Le Mariette. A 
Associação tem como objetivo, no seu próprio estatuto, a valori-
zação da cozinha de casa e as tradições gastronómicas popula-
res através da investigação, comunicação e formação, com uma 
especial atenção dedicada à cozinha da tradição da região da 
Emilia-Romagna. Este trabalho é feito através da atividade de 
pesquisa, divulgação e realização de cursos de cozinha, congres-
sos, encontros, exposições e outros eventos relacionados com a 
gastronomia tradicional e a sua difusão. A Associação Le Ma-
riette conta com cerca de 140 sócios, mulheres e homens, e de-
sempenha um papel fundamental na Escola de Cozinha da Casa 
Artusi. De facto as Mariette colaboram com a Escola através das 
próprias experiências nas suas cozinhas em casa, ensinando du-
rante os cursos práticos, lado a lado com os participantes: as 
mãos das Mariette são mestres de sabedoria especializadas, que 
sabem ensinar mais do que se fossem usadas as palavras.



A Escola de Cozinha
“O melhor mestre é a prática” Pellegrino Artusi

A Escola de Cozinha da Casa Artusi está aberta aos profissionais 
que desejam afinar a própria qualidade e técnica em áreas es-
pecíficas da gastronomia, mas também abre os seus braços para 
acolher todos os interessados e apaixonados por cozinha, e que 
desejam aprender e melhorar as próprias capacidades pessoais. 
Colaboram com a Escola de Cozinha os melhores nomes e os 
mais importantes no setor da gastronomia nacional. Mestres de 
cozinha aos quais é pedido que apresentem e partilhem na Casa 
Artusi a própria profissionalidade através da memória caseira. 
À Associação Le Mariette compete a valiosa tarefa de ensinar 
a cozinha tradicional romanhola, e outras receitas típicas, entre 
as quais a massa feita à mão e a piadina, um páo ázimo típico da 
região, e muito apreciado em todos os lares. Em todos os cursos 
aqui realizados está prevista uma introdução cultural e um apro-
fundamento sobre a qualidade das matérias-primas. Por entre as 
atividades propostas constam:
› cursos práticos para a realização de pratos tradicionais da cozi-
nha italiana e da região da Emilia-Romagna; 
› aulas de demonstração relativas à preparação de menús usando 
as melhores matérias-primas;
› cursos de demonstração dedicados à cozinha dos cozinheiros 
do território;
› encontros para conhecer e degustar os vinhos e os produtos;
› iniciativas de educação ao gosto para as escolas. 
A Escola possui uma sala didática com 20 lugares completamen-
te apetrechados para cursos práticos e, além disso, pode acolher 
até cerca de 30 participantes nos cursos e no caso de aulas ape-
nas de demonstração. 

O Espaço para Eventos
› O Espaço para Eventos e Congresos é o conjunto de possibi-
lidades que a Casa Artusi oferece para a organização de exposi-
ções, eventos, reuniões, degustações e congressos.

› Cada espaço e cada sala da casa Artusi pode ser alcançado 
a partir do interior do próprio edifício, e é possível ter o aces-
so à Internet através do WI-FI que existe por toda a estrutura 
central.

› A Casa Artusi dispõe de espaços para congressos com 15/30/ 
50/100/120 lugares. 

› A Sala de Congressos da Igreja dos Servos possui até 120 lu-
gares colocados na plateia, e até 20 mesas para workshop e B2B 
(business-to-business).

› A Sala para Congressos do Refeitório possui até 50 lugares 
colocados na plateia, e até 10 mesas para workshop e B2B (bu-
siness-to-business), ou até 40 pessoas para degustações guiadas.

› Sala de congressos Sala de estar possui até 30 lugares colo-
cados na plateia.

› O Pátio e a Galeria aberta no rés-do-chão, o Corredor com 
arcos e abóbadas no ultimo andar são os espaços dedicados, e 
segundo a época, a exposições e hospitalidade.

› A Escola de Cozinha acolhe os projetos de team building. 
Para formar e motivar o team empresarial ou para comemorar, 
premiar e reforçar as relações com um Cliente, a Casa Artusi 
oferece apoio na criação e organização de eventos ad hoc.

A Biblioteca Pellegrino Artusi
A Biblioteca da Casa Artusi contém aproximadamente 52 mil 
volumes e acolhe a Biblioteca Municipal de Forlimpopoli, a Co-
leção Artusiana e a Coleção da Gastronomia Italiana. A Coleção 
Artusiana, além de reunir as edições da obra La Scienza in Cuci-
na e a arte de comer bem de Pellegrino Artusi e da literatura 
disponíveis sobre o célebre gastrónomo, está constituída pelo ar-
quivo e pela biblioteca que foram do próprio Pellegrino Artusi, 
por ele legadas em herança à Câmara Municipal de Forlimpopoli. 
Na Biblioteca encontram-se também expostos alguns pertences 
artusianos, tais como o sofá e cadeiras da sala do escritor, e o seu 
escritório, assim como o acervo sobre a gastronomia italiana que 
inclui um numeroso conjunto de livros, revistas e material multi-
média sobre a cultura da alimentação, com particular relevo para 
a cozinha caseira. Na Biblioteca existem 6 lugares ligados à Inter-
net à disposição de todos os utilizadores.A Biblioteca possui, em 
colaboração com a Direção Geral das Belas Artes para os Bens 
Livreiros da Região da Emilia-Romagna, um portal na Internet 
sobre a cozinha caseira chamado “As chaves de Casa Artusi”, 
completamente dedicado às fontes online sobre a cozinha caseira.

O Restaurante, a Taberna 
e a Adega
O Restaurante Casa Artusi, coerente com a filosofia artusiana 
e o território que o acolhe, leva à mesa, e com bom gosto, a co-
zinha caseira. É proposto ao público, e seguindo as épocas dos 
alimentos, numerosas receitas do livro Artusi e, são igualmente 
protagonistas no restaurante da Casa Artusi a massa fresca, e 
as receitas da tradição da região italiana da Emilia-Romagna, 
servidas sempre com a grande atenção prestada à sazonalidade 
dos produtos, e a ótima qualidade das matérias-primas. As salas, 
divididas em vários ambientes, podem acolher até cerca de 90 
pessoas, mas o espaço do restaurante pode ser também aumen-
tado até 150 lugares, em caso de eventos excecionais. A Taberna 
de Casa Artusi (Osteria) oferece uma comida informal com uma 
ótima selecção de vinhos em cálice ou em garrafa, um buffet 
com produtos típicos e muitas outras propostas de petiscos. O 
Restaurante Casa Artusi de Andrea Banfi e Jamila Khaled en-
contra-se aberto ao público ao almoço e ao jantar, enquanto que 
a Taberna (Osteria) está aberta apenas ao jantar.  Na Adega de 
Casa Artusi (Cantina) estão expostas e à venda cerca de 200 
marcas de vinho da região Emília-Romanha.


