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UM REFÚGIO NO CAMPO

A busca pela interação entre casa e natureza, 
pela vivência ao ar livre e pelo prazer da 
simplicidade moveu a criação da Casa Campo.

Implantada em terrenos de aproximadamente 
3000 m², escolhidos a dedo nas mais 
importantes fazendas, a arquitetura da casa se 
integra ao campo, a natureza. 

O cenário perfeito para intensificar os 
momentos únicos vividos no campo com  
a família, criando memórias, experiências,  
o verdadeiro refúgio da vida urbana.
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ANTONIO SCARPA

Nascido em são paulo, o arquiteto Antonio Scarpa 
atua desde 1984.

Os mais de 35 anos de experiência projetando 
centenas de residências de alto padrão, no cenário 
urbano e no campo, consolidaram seu estilo 
arquitetônico, reconhecido e prestigiado.

É um dos nomes mais conhecidos nas fazendas e 
sabe como traduzir os pedidos de cada cliente em 
espaços muito bem resolvidos. 

Suas casas são conhecidas por suas plantas 
impecáveis e sempre inseridas na paisagem  
com maestria.

De origem italiana, Antonio busca referências na 
tradicional casa toscana, criando ambientes 
marcantes e acolhedores.
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A CASA CAMPO
E O CLIMA TOSCANO

Construções medievais, vinhedos e paisagens floridas 
marcam o estilo Toscano Italiano. O romantismo da região,  
a arquitetura e paisagem emolduram todo um estilo de vida.

A casa tradicional da Toscana é simples em sua forma e 
representa o estereótipo de uma vida interiorana tranquila.

Inspirado na morada da família italiana, Antonio Scarpa 
traduz suas influências na Casa Campo, criando a casa da 
família que gosta de passar o tempo unida na cozinha, fazer 
um interminável almoço no terraço até ver o sol se por.

Com seu traçado clássico, a Casa Campo é simples e 
elegante, resgata a atmosfera toscana campestre com certa 
tropicalização, trazendo ambientes amplos, integrados e 
espaços com privacidade.

A COZINHA É O CORAÇÃO DA CASA, DESENHADA 
PELO ARQUITETO PARA PERPETUAR O SABOR  
DAS RECEITAS PREPARADAS.
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VISTA FRONTAL DA CASA CAMPO*VISTA FRONTAL DA CASA CAMPO*



VISTA DA ÁREA DA PISCINA E TERRAÇO DA CASA CAMPO*



VISTA DO TERRAÇO DA CASA CAMPO COM ESPAÇO PARA COZINHA GOURMET*



VISTA DO LIVING E SALA DE JANTAR DA CASA CAMPO*



VISTA DA SUÍTE DA CASA CAMPO*



VISTA DA COZINHA DA CASA CAMPO*



ANTIPASTI

Burrata 

Pappa al pomodoro

Panzanella 

PRIMI

Massa Fresca

Molho de Tomate

Ribollita

Cacciucco

Bistecca alla Fiorentina

DOLCI

Tiramissu

Panforte di Siena

Ricciarelli
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BURRATA

IngredIentes
tomate sem pele nem sementes, em cubinhos
1 colher (sobremesa) de alho picado
1 xícara de azeite de oliva
2 xícaras de rúcula rasgada
50 gramas de queijo parmesão ralado
1 colher (sopa) de castanha-do-pará
1 queijo do tipo burrata
Sal a gosto
Suco de 1 limão

Modo de preparo
Em uma vasilha, tempere o tomate com sal e suco de limão.  
Em uma assadeira, leve ao forno preaquecido a 180ºC por  
40 minutos. Reserve.
Em uma panelinha, em fogo médio, doure o alho no azeite.  
Junte a rúcula, o parmesão e a castanha e refogue por três 
minutos. Tempere com sal.
Disponha o tomate em um prato fundo com a burrata por cima. 
Finalize com o pesto de rúcula.
Sirva com torradas.

CHEF HENRIQUE FOGAÇA
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PAPPA AL POMODORO

IngredIentes
2 alhos poros de tamanho médio
300 g de pão italiano
30 g de manjericão fresco (somente as folhas)
400 g de tomate pelado (aproximadamente duas latas)
200 ml de azeite de oliva (extra virgem)
1 caldo de vegetais (diluído em 500 ml de água)
Sal a gosto
Pimenta calabresa a gosto

Modo de preparo
Em uma panela de tamanho médio colocar o azeite de oliva extra 
virgem junto com o alho poro bem picadinho e refogar em fogo 
médio por aproximadamente 15 minutos. Em seguida colocar os 
tomates pelados inteiros, o manjericão, o sal e a pimenta 
calabresa. Manter em foto baixo por mais 15 minutos, mexendo 
delicadamente para não grudar. Após o cozimento do tomate, 
adicionar o caldo de vegetais e cozinha por mais 15 minutos em 
fogo médio. Na sequência coloque o pão italiano cortado em 
fatias sobre o caldo de tomates de deixa descansar por 15 
minutos. Mexa delicadamente o pão para que forme uma mistura 
uniforme e sirva com um manjericão fresco e azeite de oliva.

Tempo de preparo: 60 minutos
Rendimento: 4 porções

RECEITA PASQUALE MANCINI (TERRAÇO ITÁLIA)
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PANZANELLA

IngredIentes
1 pãozinho do dia anterior1 pepino cortado em cubos (descasque 
se preferir) • 1 tomate cortado grosseiramente • 1 cebola roxa 
cortada finamente em meia-lua • Folhas de manjericão frescas  
• Azeite de oliva • Vinagre de vinho branco • Sal a gosto

Modo de preparo
Em uma tigela, coloque água fria o suficiente para cobrir o 
pãozinho. Acrescente uma colher de vinagre e acrescente o pão, 
deixando por cerca de um minuto.
Escorra o pão, espremendo com as mãos para retirar o excesso 
de água. Coloque o pão umedecido em outra travessa e 
acrescente a cebola, o tomate e o pepino. Nesse ponto a mistura 
pode ir para geladeira aguardar o momento em que a panzanella 
será servida.
Antes de levar para mesa, tempere com sal, vinagre e azeite de 
oliva extravirgem a gosto. Por fim, acrescente as folhas de 
manjericão frescas cortadas no momento.

Rendimento: 2 porções

RECEITA CHEF NICOLA DOLFI (LINO)
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MASSA FRESCA

IngredIentes
3 xícaras de farinha 00 ou 0
3 ovos grandes
1 colher de chá de sal
1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem  
(não precisa ser de alta qualidade)

preparo
Faça um monte com a farinha em uma superfície de pedra ou 
madeira. Com as mãos, faça um pequeno  buraco no meio. 
Coloque o conteúdo dos ovos, o sal e o azeite de oliva. Com um 
garfo, gentilment misture os ingredientes, como que derrubando 
as paredes de farinha dentro do buraco. Quando a consistência 
estiver firme, porém delicada, faça uma bola e deixe no 
refrigerador por 15 minutos, pelo menos. Retire, corte em pelo 
menos três pedaços com uma faca afiada e abra com um rolo de 
massa. A largura respectiva de cada massas é: 0,5 cm - linguine;  
1 cm - fettucine; 1,5 cm - tagliatelle; 2 cm - pappardelle

Para cozinhar, ferva em água salgada por dois minutos.  
Vai ficar al dente. Sirva!
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MOLHO DE TOMATE

IngredIentes

75 ml de azeite extravirgem; 3 colheres (sopa) de alho cortado 
em fatias bem finas; 1 kg de tomates frescos maduros, sem pele 
e sem semente; 4 colheres (sopa) de pimenta malagueta em 
flocos; 1 colher (sopa) de folhas de manjericão; sal a gosto

preparo

1. Corte os tomates em lascas grossas. 

2. Ponha o azeite e o alho numa frigideira e refogue até o alho 
começar a chiar. Junte os tomates, refogue por cinco ou seis 
minutos. Tempere.

RECEITA GIULIANO HAZAN 
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RIBOLLITA

IngredIentes

4 fatias finas de pão do tipo italiano
300 g de feijão-branco
250 g de repolho, 200 g de couve
150 g de tomate sem pele
1 cenoura cortada em cubinhos
1 cebola picadinha, 2 dentes de alho
1/2 alho-poró cortado em rodelas, 1 folha de louro
5 colheres (sopa) de azeite de oliva extra-virgem
sal, pimenta-do-reino, alecrim e cheiro-verde a gosto

preparo

Depois de deixar o feijão de molho por 4 horas. Escorra e ferva  
por 1 hora. Refogue a cebola, o alho, a cenoura e o alho-poró. 
Acerte o sal e acrescente pimenta-do-reino. Acrescente os tomates, 
louro, alecrim e o cheiro-verde. Deixe ferver por 30 minutos. 
Adicione a couve e o repolho ao refogado e cozinhe por mais  
15 minutos. Escorra o feijão-branco mas reserve a água do 
cozimento. No liquidificador, bata metade do feijão e acrescente 
esse creme à panela. Despeje a água do cozimento e cozinhe em 
fogo baixo por 45 minutos. Adicione o restante dos grãos de feijão 
e cozinhe por mais 30 minutos. Retire os ramos de alecrim e o 
louro antes de servir. Sirva com as fatias de pão. 
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CACCIUCCO

IngredIentes
• Azeite para refogar • 4 camarões grandes • 6 lulas médias 
cortadas em anéis • 100 g de vôngole fresco e limpo  
• 50 g de marisco fresco e limpo • 2 cavaquinhas limpas  
• 50 g de lagostim limpo • 50 g de vieiras limpas • 50 ml de vinho 
branco • 10 tomates-cereja cortados ao mei • 500 ml de tomate 
pelado passado no processador • 50 g de robalo cortado em 
cubos • 50 g de badejo cortado em cubos • 2 colheres de 
sobremesa de manjericão fresco picado • 1 colher de salsinha 
fresca picada • 3 colheres de sopa de azeite extravirgem  
• 4 fatias de pão italiano untadas com azeite de alho e assadas ao 
forno • Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo
Esquente uma panela funda com azeite. Coloque os frutos do 
mar, o sal e a pimenta e deixe refogar até dourar.
Depois, adicione o vinho branco. Adicione os tomates-cereja e, 
em seguida, o tomate pelado processado.
Quando levantar fervura, adicione os peixes e deixe cozinhar por 
15 minutos. Junte as ervas, e, para finalizar, regue com azeite 
extravirgem. Sirva com as torradas de pão italiano.

Rendimento: 4 porções

RECEITA CHEF RODRIGO QUEIROZ, DO RESTAURANTE TRE BICCHIERI

$



BISTECCA ALLA FIORENTINA

IngredIentes
• 1 Bisteca Fiorentina (bisteca bovina, também conhecida como 
T-bone steak) • 100 g abobrinha • 100 g cenoura • 100 g tomatinho 
sweet grape • 100 g berinjela • 30 g manteiga sem sal • Azeite 
extravirgem • Azeite de limão siciliano industrializado ou feito 
em casa • Ervas frescas (Hortelã, salsinha, manjericão e alecrim)
Flor de sal • Sal e pimenta-do-reino

Modo de preparo
Tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira 
bem quente, coloque a manteiga e em seguida a carne. Deixe 
dourar bem de um lado para depois virar do outro lado. Reserve. 
Fatie os legumes (menos os tomates) no sentido do comprimento, 
bem fininhos, usando um fatiador ou faca bem afiada. Em outra 
frigideira, grelhe os legumes com um fio de azeite, temperando-
os com sal e pimenta-do-reino. Em uma assadeira, coloque os 
legumes grelhados e os tomatinhos inteiros junto com a carne e 
leve ao forno por 8 minutos. Finalize espalhando o azeite de 
limão siciliano e as ervas finas sobre os legumes.Salpique a flor 
de sal sobre os legumes. Agora é só servir.

Azeite de limão siciliano:
Aqueça 100 ml de azeite extravirgem com a casca de 1/2 limão 
siciliano (Só a parte verde. A branca amarga). O fogo precisa 
estar baixo (60 graus) e o ponto certo é até que comece a formar 
pequenas bolinhas, tomando muito cuidado para não deixar 
queimar. Desligue o fogo e deixe curtir até esfriar. Coe para tirar 
a casca do limão. Guarde em vidro esterilizado e bem seco. 
Consuma em 1 mês.



TIRAMISSU

IngredIentes

4 ovos à temperatura ambiente
o,5 kg de queijo mascarpone à temperatura ambiente
25 biscoitos savoiardi (champagne)
12 colheres de sopa de açúcar
6 a 7 colheres de sopa de chocolate em pó sem açúcar
1 xícara de café preto (pronto)

preparo

Separe as gemas das claras. Bata as gemas com acúcar até ficarem 
cremosas. Bata as claras em neve. Gentilmente misture o 
mascarpone com as gemas e o açúcar. Em seguida, adicione as 
claras em neve à mistura. Comece então a montagem no prato 
que você vai usar para servir: rimeira camada do creme.

Mergulhe os biscoitos no café, um por vez, e forme a segunda 
camada com esses biscoitos sobre o creme.

Polvilhe um pouco de chocolate. Repita a camada de creme, 
biscoitos e chocolate em pó. Continue esse processo até usar 
todos os ingredientes e finalize com uma última camada de creme 
no topo. Polvilhe finalmente com um pouco de chocolate. Deixe 
no refrigerador por duas horas e sirva. 

$



PANFORTE DI SIENA

IngredIentes
• 75 gramas de avelãs • 75 gramas de amêndoas1 • 75 gramas de frutas 
cristalizadas picadas: casca de laranja, cidra e figo • 50 gramas de 
farinha de trigo • 25 gramas de cacau • ½ colher (chá) de canela em pó 
• ½ colher (chá) de mix de especiarias: gengibre, cravo, noz moscada, 
pimenta branca, pimenta da Jamaica, anis estrelado – tudo em pó.  
• 100 gramas de açúcar • 100 gramas de mel • Açúcar de confeiteiro e 
canela em pó para decorar.

Modo de preparo
Retire a pele das amêndoas – para isso, coloque-as em água fervente 
por 2 minutos, escorra a água, coloque-as em um pano de prato 
limpo e esfregue. A pele sairá sem muito esforço. Coloque as 
amêndoas e as avelãs em uma forma e leve ao forno pré aquecido a 
200ºC por 5 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e pique 
grosseiramente. Em uma tigela grande misture as frutas picadas, as 
amêndoas e avelãs, as especiarias, a farinha e o cacau. Reserve.  
Em uma panela coloque o açúcar e o mel. Cozinhe em fogo baixo, 
mexendo sempre para dissolver o açúcar (uns 3 minutos). Aumente o 
fogo, mexendo sempre, e deixe cozinhar por 5 minutos até o mel 
engrossar, tipo caramelo (se você tem termômetro, a temperatura 
deve ser 115ºC-125ºC). Derrame a calda sobre as frutas e especiarias e 
mexa bem para ser incorporado. Esse processo dever ser rápido, pois 
a calda endurece rápido. Coloque essa massa aromática em uma 
forma de fundo removível forrada com papel manteiga. Espalhe bem 
(é um pouco difícil), alise para ficar bem bonito, com espessura 
máxima de 1cm. Asse em forno pré-aquecido a 150ºC por 30 minutos. 
Retire do forno, deixe esfriar. Polvilhe açúcar de confeiteiro e canela 
em pó sobre o pão e corte em fatias estreitas.



RICCIARELLI

IngredIentes
• 300g farinha de amêndoas • 280g açúcar • 150g açúcar de  
confeiteiro • 1 colh. (chá) fermento químico em pó • casca ralada de  
1 laranja (ou tangerina, ou limão siciliano) • 2 claras de ovo grandes

Modo de preparo
Forre uma assadeira com papel-manteiga 
Numa tigela grande, misture a farinha de amêndoas, o açúcar comum, 
100g do açúcar de confeiteiro, a casca de laranja e o fermento.
Bata as claras até obter picos suaves, não muito firmes. Usando uma 
colher de pau, incorpore as claras às amêndoas. Não se preocupe em 
manter o ar das claras. Amasse bem com a colher, até obter uma 
massa úmida e firme. 
Forme pequenos ovais de 6x4cm, com a ajuda de uma colher. 
Transfira os ovais para uma assadeira ou duas, deixando algum 
espaço para que se espalhem um pouco. Polvilhe com metade do 
açúcar de confeiteiro restante, e deixe os biscoitos secarem por 2-3 
horas em temperatura ambiente. 
Pré-aqueça o forno a 140ºC (se seu forno não mantiver uma 
temperatura tão baixa, prenda uma colher de pau na porta, para 
mantê-lo ligeiramente entreaberto – foi o que fiz, checando no 
termômetro se a temperatura estava correta). 
Asse os biscoitos por 30 minutos, ou até que estejam ligeiramente 
dourados e pareçam firmes por fora. O interior deles estará mole 
ainda. Retire do forno e deixe que esfriem um pouco antes de 
polvilhar o restante do açúcar por cima. Os biscoitos se mantém por 
cerca de 1 semana em pote fechado.
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Residências por
Antonio Scarpa em terrenos

individuais de aproximadamente 3000m²

Casa com 536 m²
5 suítes

Sala de TV
Cozinha Gourmet

Entregue com acabamentos escolhidos  
por Antonio Scarpa

Opções de cores para fachadas

Casa Campo
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PLANTA PAVIMENTO COBERTURA**



PLANTA PAVIMENTO TERREO **



PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR **



VERDE ERBA 

+ 
BIANCO CREMA

$
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VERDE FOGLIA 

+ 
AVORIO CHIARO

$

$



BLU NOTTE 

+ 
AVORIO CHIARO

$

$



OLIVA BRUNASTRO 

+ 
ARANCIO PROFONDO

$
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A LAR ID

A LAR ID reúne os mais renomados arquitetos 
para criar algo incrível para você e sua família. 
Muito além de uma casa, nossa proposta 
reverencia algo ainda mais valioso: o estilo 
toscano. Com mais de 15 anos de experiencia em 
obras e a longa e intensa vivencia dos sócios em 
casas de fazendas nos mais diversos cenários, 
apresentamos residências erguidas sobre a 
essência de uma boa arquitetura, do prazer da 
simplicidade e da construção de excelência – 
tudo para que você receba as chaves em mãos 
sem ter de se preocupar ou gastar o seu tempo 
com projetos, planejamentos e obras. 

$



Receitas são histórias saborosas, registre aqui as suas:





saiba mais:  

  lar_identidade  

 larconstrutora.com.br/lar-id  

 +55 11-98581-4275

REALIZAÇÃO: LAR ID

CONSTRUÇÃO: LAR Construtora

CONCEITUAÇÃO E INTERIORES: Antonio Scarpa

*Perspectivas e imagens referentes ao projeto meramente ilustrativas,  
casa entregue conforme o memorial de vendas contratual

**Plantas sem escala, sem representação estrutural, mobiliários e paisagismo  
são ilustrativos e não fazem parte do contrato de compra e venda.


