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A simples menção do nome desse lugar 
(“Toscana”) já é capaz de abrir o apetite. E, 
ao falarmos de Borgo Santo Pietro, ultra-

passamos a expectativa gastronômica desse peda-
ço da Itália para entrar em um Relais & Châteaux 
situado em Chiusdino (próximo a Siena). São suí-
tes, vilas, restaurantes e um spa em um parque que 
abriga a construção do século 13 convertida em 
um dos hotéis mais desejados do mundo.

O décor de bom gosto, com peças de antiquário 
mescladas com objetos de arte, grandes poltronas 
de couro e lareiras crepitando ao fundo (que cla-
mam por taças de vinhos Brunello e Montepulcia-
no) convida a cafés da manhã, almoços e jantares 
que redefinem o prazer de comer bem.

A experiência gastronômica começa no campo. 
Borgo Santo Pietro tem sua própria fazenda de cul-
tivo orgânico, com mais de 200 espécies de vege-
tais, cerca de 50 ervas aromáticas e 40 tipos de flores, além 
da criação de ovelhas, granja free range, produção de laticí-
nios (os queijos e iogurtes são incríveis!) e vinhedos para 
garantir a qualidade e o frescor dos ingredientes. E o que 
eventualmente faltar é garantido por fornecedores cuida-
dosamente escolhidos nas proximidades. 

Tamanho cuidado alia-se ao talento dos chefs e suas 
equipes, responsáveis pelas delícias toscanas da Tratto-
ria Sull’Albero (não perca as pizzas, os risotos e a biste-
ca fiorentina, feita com a carne da região perfumada com 
alecrim) e do restaurante Meo Modo. Estrelado pelo Mi-
chelin, ele serve menus degustação sazonais tão criativos 
quanto surpreendentes (tagliolini com camarões e quei-
jo fiorito, agnolotti recheado com coelho, capelletto com 
avelãs e batata, badejo com aspargos e bottarga e, para ter-
minar docemente, vá de sottobosco ou flowers and leaves, 
sobremesas que misturam texturas como chocolate, mas-
carpone e berries). A vigorosa carta de vinhos exibe cerca 
de 1.500 rótulos toscanos e de outras regiões. E a coquetela-
ria nesse cenário de filme é apenas o abre-alas para um des-

file de refeições inesquecí-
veis. Para quem quiser ir 
além, Borgo Santo Pietro 
oferece uma escola de culi-
nária, plantada em meio à 
fazenda orgânica, onde se 
pode aprender a fazer mas-
sas com cozinheiros locais, 
ter aulas avançadas com 
chefs estrelados ou parti-
cipar de oficinas artesanais 
de fabricação de queijos. 

Atenção para a oportunidade de experiências gastro-
nômicas não menos fantásticas a bordo do iate Satori, 
um barco de 41,5 metros construído em Bodrum (Tur-
quia) que navega com chefs a bordo e serve o melhor 
da culinária mediterrânea para dias de puro hedonismo. 
Em Florença, o hotel mantém outro restaurante, char-
moso e também estrelado: La Bottega del Buon Caffè, 
na Lungarno Benvenuto Cellini, 69.
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Borgo Santo Pietro

Salada do  
Meo Modo 

Ovo poché fresco do La 
Bottega del Buon Caffè 

La Bottega del Buon Caffè
@labottegadelbuoncaffe

Satori
@satoribyborgosantopietro

Meo Modo
@meomodobyborgosantopietro

Borgo San Pietro
@borgosantopietro

Satori: o melhor da 
culinária mediterrânea
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