
BOA MESA

Trufa branca de Alba chega ao Come Prima em clima de
festa

O chef Tanka Sapkota é anfitrião de mais uma temporada da trufa branca de Alba. Entre 24 novembro e 4 de
dezembro, a tradição mantém-se com jantares especiais de seis pratos no restaurante Come Prima, em
Lisboa.
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Para os verdadeiros apreciadores, esta é a época gastronómica mais feliz do ano. É tempo de trufas e, mais
ainda, das preciosas e raras trufas brancas da região italiana de Alba. Este ano, devido à escassez, o preço
chega a situar-se em €8000/kg!. É pela raridade e di�culdade na apanha (caça) que este produto outonal é

considerado o diamante da cozinha internacional.

Come Prima

Orlando Almeida

No restaurante Come Prima, em Lisboa, do chef nepalês Tanka Sapkota, a época é assinalada a rigor, com
um menu de seis pratos e, este ano, acompanhado com as sonoridades do acordeão do italiano Donatello

Brida. 
No dia de apresentação do menu, também, pela primeira vez, foi à mesa pão feito em parte com farinha de
espelta, da quinta 100% autossustentável e biológica de Tanka Sapkota, que se localizada em Mafra.





Tajarin al Burro - Come Prima

Jorge Simão

A ementa de trufa branca de Alba contempla como antipasti, "Uova com Crostini di pane" (€34,90), Ovos
biológicos mexidos com manteiga e pão torrado e Trufa branca de Alba ou "Uova biológiche cotto 64º"

(€34.90), ovos biológicos cozidos a baixa temperatura e Trufa branca de Alba. Devido ao tempo de
preparação (aproximadamente uma hora), este é um prato cuja encomenda é obrigatória no momento da
reserva.

Para primi piatti, há "Risotto alla Parmigiana" (€41.90), arroz Italiano com parmesão DOP e Trufa branca de

Alba; "Ravioli con Burro" (€ 41.90), ravioli com recheio de queijo ricotta e fontina com manteiga, parmesão
e trufa branca de Alba; ou "Tajarin al Burro" (€41.50), cabelo de anjo e trufa branca de Alba.

Come Prima

Finalmente, o secondo piatto, é "Escalopine al burro" (€49.90), escalopes de vitela muito jovem, fritos em
manteiga, acompanhamento tajarin com manteiga e trufa branca de Alba.

Esta ementa - exclusivamente servida ao jantar - apenas vai estar disponível no restaurante Come Prima
(Rua do Olival, 258. Lisboa. Tel. 213902457). entre os dias 24 de novembro e 4 de Dezembro. A reserva é
obrigatória.

https://www.facebook.com/comeprima


Come Prima

Jorge Simão

Recorde-se que em 2018, o chef Tanka Sapkota andou nas bocas do universo gastronómico por ter trazido
para Portugal a então maior trufa branca da Europa, com um considerável peso de 1,2 kg.

Todos os anos, Tanka Sakpota serve cerca de 1 kg de trufas brancas por jantar. Por ser um produto muito
delicado, com apenas cinco a sete dias “de vida”, o alimento chega ao restaurante todos os dias, vindo de
Itália.
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