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Este considerat unul dintre 
exponenţii bucătăriei italie-
ne de autor. Reţetele sale nu 
sunt doar mostre de profe-
sionalism, ci de genialitate. 
Este căutat de cei mai buni 
cunoscători, de gurmanzii 

avizi de preparate inovative şi 
de tendinţele contemporane 

în materie de gastronomie. Şi 
nu numai de aceştia: a gătit 
pentru capete încoronate şi 
vedete hollywoodiene, pen-

tru patru preşedinţi italieni şi 
Papa Ioan Paul al II-lea. 

A fost cel mai tânăr chef cu două 
stele al Italiei în anii ’80, a con
dus faimosul Il Trigabolo din 
Argenta, apoi, Locanda della Ta
merice din Ferrara, iar în decem
brie 2010 a deschis un nou res
taurant, Atman, în Pescia, care 
a fost imediat căutat şi asaltat 
de clientela maestrului. Este şi 
locul unde lam întâlnit şi unde 
am gustat inegalabilele prepa
rate semnate Igles Corelli, loc 
pe care vă invităm săl vizitaţi şi 
dumneavoastră. Reţineţi adre
sa: Via Roma 4, Pescia, Toscana, 
Italia.

Maestre, de ce aţi ales Pescia 
după 14 ani petrecuţi la celebra 
Locanda della Tamerice din Fer-
rara, unul dintre cele mai renu-
mite restaurante italiene, care se 
bucură de prestigiul celor două 
stele Michelin obţinute? Nu e 
greu să o iei de la capăt?
De ce? Pentru că e o zonă care-mi 
place mult. În afară de asta, există 
toate datele optime pentru gastro-
nomie. Nu mă gândesc doar la 
fasolea de Sorana, ci şi la vânatul 
de baltă. M-a convins fostul meu 
elev, Paolo Rossi, care e din Pescia, 
şi care acum mi-a devenit asociat. 
M-am mutat aici cu toată familia.

Il principe 
dell’arte 
culinaria

Igles Corelli
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Şi cum va fi bucătăria noului re-
staurant, pe care l-aţi denumit, 
atât de frumos, Atman? 
Mâncarea va fi specială, ingre-
dientele, dintre cele mai origina-
le. Restaurantul are �8 de locuri 
dispuse pe două etaje, într-un 
cadru modern, cu o atmosferă 
„asezonată“ special: lucrări de 
artă şi muzică în surdină. Mi-am 
dorit o altfel de atmosferă, foarte 
relaxantă, şi se pare că am reuşit să 
o creez. Dar ceea ce face diferenţa 
este „bucătăria la vedere“, separată 
de spaţiul în care se află oaspeţii 
prin geamuri de sticlă. Cei care 
vin să ia masa aici vor putea asis-
ta la întregul ritual desfăşurat în 
bucătărie. Iar asta îţi dă o senzaţie 
extrem de interesantă: ai impre-
sia că te afli într-un reality-show. 
Lucrăm aici doar opt persoane: 
patru în bucătărie şi patru în sală. 
Între aceştia se află doi dintre 
specialiştii mei de marcă: some-
lierul şi barmanul specialist în 
cocteiluri la cerere. Un atu este 
crama noastră, cu �000 de sorti-
mente de vinuri şi şampanie. 

Cum v-a mers în primele două 
luni de la deschidere? Ce-au spus 
clienţii care v-au vizitat? Şi la ce 
să se aştepte de aici înainte?
Eu sunt adeptul filozofiei exce-
lenţei. În acelaşi timp, ţin cont şi 
de ce îmi oferă zona în care lu-
crez. Cu toate astea, nu vorbim 
despre un meniu bazat exclusiv 
pe resursele locale. De la deschi-
dere şi până în prezent peste 700 
de persoane mi-au trecut pragul, 
�0% dintre acestea fiind vechii 
mei clienţi care veneau în Ferrara.

Iar trăsătura cea mai importantă 
a meniului este…
Acord o deosebită atenţie ino-
vaţiei culinare care poate viza gas-
tronomia moleculară, bazată pe 
ingrediente biodinamice.

Cu ce mă îmbiaţi acum la Atman?
Depinde de preferinţele dumnea-
voastră. Asta pentru că sunt, de 

fapt, disponibile mai multe me-
niuri care să-i satisfacă pe toţii 
clienţii. Vă pot oferi preparate ve-
getariene sau un meniu mixt, ba-
zat pe carne şi peşte. Puteţi opta 
pentru o masă doar de peşte sau 
de vânat de baltă. Şi celor care 
suferă de diabet le putem com-
pune o masă de neuitat.

Dar care este felul pe care vă pla-
ce cel mai mult să-l preparaţi?
Vânatul în toate variantele lui şi 
grătarul, chiar dacă, la o primă ve-
dere, acesta pare un lucru la care 
toată lumea se pricepe. Nu e chiar 
aşa, cere îndemânare maximă. De 
altfel, eu sunt şi autorul câtorva 
cărţi despre vânat şi modalităţile 
de realizare a unui grătar exce-
lent.

Revin la Locanda della Ta-
merice, care, vreme îndelun-
gată, a fost restaurantul dum-
neavoastră de suflet, foarte cu-
noscut de către gurmanzi. Cum 
să părăseşti un asemenea loc?
Pentru mine a fost o provocare. 
Locanda della Tamerice era cam 

Schimbi totul şi o iei de la capăt. Îţi iei familia şi te muţi în 
altă zonă. Îţi deschizi un restaurant. Egal succes.
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mare şi se afla cumva în mijlo-
cul sălbăticiei, într-un loc cam 
departe de lume. E adevărat, 
aveam acolo şi o şcoală de 
bucătărie biodinamică, dar am 
vrut o schimbare. Nu neg că au 
existat şi calcule de ordin perso-
nal în această decizie. Dar eu vă 
spun că aici, la Atman, am toa-
te atuurile să obţin anul acesta 
măcar o stea Michelin.

Care sunt aromele care vă amin-
tesc de copilărie, care vă readuc 
în memorie momentele fericite 
ale primilor ani?
Florile de câmp şi ierburile săl-

batice. Bunica mea mă lua la cules 
de ierburi aromatice şi-mi explica 
cum să le recoltez. Apoi le triam 
în bucătărie pentru a le folosi 
la prepararea vânatului de baltă 
şi de câmp, fiecare plantă fiind 
rezervată unui anumit tip de pre-
parat, fie că vorbim despre fripturi 
sau despre supe. Acelea au fost 
momentele în care am început să 
îndrăgesc gastronomia.

Deci această pasiune v-a prins 
de mic…
Gastronomia a început să mă in-
tereseze din copilărie. Petreceam 
mult timp în micul restaurant al 
familiei mele. Am urmat cursurile 
de la Scuola Alberghiera din Ra-
venna, după care am mers la New 
York, de acolo plecând mereu 
în croaziere pe vase de lux. Am 
străbătut mările lumii pe o navă al 
cărei restaurant era specializat pe 
bucătăria italo-franceză şi unde 
am învăţat foarte multe lucruri 
utile pentru cariera mea. După 
această perioadă, am făcut multe 
stagii în Europa cu diverşi maeştri 
bucătari recunoscuţi. Apoi m-am 
întors acasă, în ’80. Se căuta un 
bucătar pentru un nou restau-
rant, iar eu am preluat acel post. 
Era vorba despre Trigabolo din 
Argenta, Ferrara. Am rămas aco-
lo �6 ani, timp în care am obţinut 
două stele Michelin, Trigabolo 
devenind al treilea restaurant din 
Italia. Eram cel mai tânăr chef sub 
�0 de ani cu două stele Michelin. 
În �995 mi-am deschis propriul 
restaurant: Locanda della Tameri-
ce, lângă Ferrara. Tot în anii ’80 am 
înfiinţat asociaţia Saperi & Sapori, 
ce organiza întâlniri periodice ale 
chef-ilor italieni cu scopul de a ne 
întrece într-ale bucătăriei. Orga-
nizam show-uri demonstrative, 
dar şi expoziţii de produse luate 
direct de la producători. A fost o 
experienţă foarte importantă şi 
interesantă pentru mine şi pentru 
cariera mea. Am scris peste �0 de 
cărţi de specialitate, sunt profesor 
la Gambero Rosso, am colabo-

Igles Corelli  este, anul acesta, în căutarea unei 
stele Michellin. E foarte încrezător că o va 

obţine. Şi noi la fel.
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să fie în deplină armonie cu buca-
tele servite.

Ce şcoală culinară vă place?
Ador vechea şcoală franceză, dar 
şi pe cea spaniolă. În ultima vre-
me sunt atent la cea daneză. Un 
important chef francez a spus că 
atunci când bucătarul italian se va 
dezmetici şi va pricepe câte mate-
rii prime are în Peninsulă va deve-
ni fără doar şi poate cel mai bun 
din lume!

Care sunt personalităţile pentru 
care aţi gătit?
Bill Clinton, Regina Suediei şi pa-
tru preşedinţi italieni. La Monte 
Carlo, pentru cine altcineva decât 
Prinţul Albert al II-lea? Şi pentru  
Papa Ioan Paul al II-lea am gătit. 
La Tamerice a venit soţia lui El-
vis Presley, Priscilla, dar şi multe 
alte actriţe americane: Sunt foar-
te multe personalităţi din lume şi 
din Italia care s-au bucurat de pre-
paratele mele. Între acestea, foarte 
mulţi actori.

Faceţi personal selecţia ingre-
dientelor?
Da, merg zilnic la piaţă când sunt 
acasă, iau personal legumele şi 
peştele proaspăt, iar fructele şi 
produsele bio îmi sunt aduse di-
rect la restaurant. De asemenea, 

rat la diverse programe TV, ofer 
consultanţă. E o carieră plină. Pot 
spune că sunt satisfăcut de ce am 
realizat în viaţă până acum.

Dacă nu eraţi în Italia, unde v-ar 
fi plăcut să fiţi, să lucraţi?
Sunt îndrăgostit de New York. Iar 
Parisul mi-ar putea oferi provoca-
rea de a mă confrunta cu bucătăria 
franţuzească.

La ce coleg de breaslă vă place să 
luaţi masa în Italia?
Îmi place să mănânc anumite pre-
parate ale lui Alfonso Laccarino, la 
Don Alfonso. Nu îmi plac însă acei 
bucătari care gătesc mâncăruri 
care doar impresionează vizual, 
iar când le guşti, realizezi că ele nu 
sunt aşa cum promiteau să fie!

Cum trebuie să fie un meniu 
perfect în viziunea dumnea-
voastră?
Îl văd cam aşa: în primul rând să 
fii la locul potrivit, cu omul po-
trivit. Apoi să existe o panoramă 
frumoasă, muzică bună, mân-
care uşoară şi de calitate, bine 
prezentată, fără intervenţii exa-
gerat de serviabile ale ospătarului. 
Iar mâncarea să-mi confere acele 
senzaţii speciale, să creeze senti-
mentul de armonie. Şi încă o dată: 
tot ce însoţeşte mâncarea trebuie 

Nu poate fi „acuzat“ de modestie, dar tocmai acesta este 
marele secret al succesului său: ştie cine este.
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am o „mică grădină“ de zarzava-
turi şi legume, de care se ocupă un 
amic pensionar.

Ce înseamnă luxul în materie de 
gastronomie?
La un moment dat, am avut noro-
cul să lucrez pentru un torinez la 
o cină cu adevărat regală, servită 
într-un castel, pentru opt invitaţi, 
oameni de afaceri ruşi. Mi s-a dat 
mână liberă. Am luat caviar alb de 
la şahul Persiei, apoi magnum de 
tartufo Bianco, şampanie, vin vechi 
din cel mai nobil, chestii de vis…

Care este felul de care nu v-aţi 
plictisi niciodată să-l mâncaţi?
Ador foie gras şi sunt îndrăgostit 
fără şansă de gamberi rossi di San 
Remo. De asemenea, prepar cu 
plăcere orezul cu carne de vânat.

Care sunt pentru dumnea-
voastră restaurantele cele mai 
bune, cele mai selecte?
În Italia sunt Massimo Bottura 
pentru inovaţie, Cannetto pentru 
tradiţie şi Heinz Beck pentru am-
bele.

Dar din întreaga lume?
Noma din Danemarca: fac cer-
cetări în privinţa ingredientelor 
biodinamice, de la muşchi şi li-
cheni la ierburi sălbatice, cam în 
acelaşi fel în care fac şi eu. Avem 
aceleaşi pasiuni… În frunte se află 
francezii, chiar dacă acum nu pe 
cea mai înaltă poziţie. Cred că 
sunt într-un fel de expectativă şi 
când nimeni n-o să se aştepte vor 
veni cu ceva inedit.

Acasă gătiţi?
Nu! Niciodată! Mă duc să mănânc 
la un restaurant. Doar când mă 
gândesc la cratiţele care trebuie 
spălate îmi vine să fug…

Hai să vorbim şi despre Igles Co-
relli omul, nu maestrul bucătar. 
Cum vă petreceţi timpul după ce 
părăsiţi restaurantul?
Păi, asta depinde de momentul în 

care plec de la restaurant: după 
prânz sau după cină? După prânz, 
ies la plimbare cu câinele meu, 
joc tenis dacă e vremea bună sau 
uneori golf, citesc şi ascult muzică. 
După cină, beau câte trei cutii 
de Red Bull şi, de obicei, petrec 
destul de mult timp în faţa com-
puterului. Sunt adesea plecat la 
Roma, la congrese în străinătate. 
Eu mă relaxez în bucătărie, în 
timp ce gătesc. Atunci ascult Pink 
Floyd. La muncă nu mă plictisesc 
niciodată pentru că nu e niciodată 
la fel, nu se repetă un prânz sau o 
cină; sunt mereu alte persoane, 
alte cerinţe. 

Ştiu că sunteţi colecţionar de 
lucrări de artă.
Iubesc arta, am fost căsătorit cu o 
pictoriţă care m-a educat în acest 
sens. Am o colecţie de lucrări de 
artă. Colecţionez şi ceasuri, dar 
nu vă îmaginaţi că am foarte mul-
te. Fostul meu asociat a moştenit o 
importantă colecţie de ceasuri de 
lux şi aşa am prins şi eu gustul… 
orologeriei: Piaget, Patek Philippe, 
Cartier…

Dacă ar fi să descrieţi eleganţa 
pornind de la câteva branduri, 
cum ar suna această definiţie?
Porsche se numesc maşinile pe 
care le ador, deşi eu folosesc un 
Jeep care mi-e mai util. În mate-
rie de parfumerie, sunt sedus de 
esenţa de paciuli, pentru că-mi 
aminteşte de copilărie. E mirosul 
din camera bunicii. În adolescenţă 
foloseam parfumurile Davidoff, 
acum prefer Armani. În materie 
de pantofi nu cunosc decât două 
mărci: Prada şi All Star.

Mi-aţi mărturisit că sunteţi un 
om împlinit. Totuşi, ce vă doriţi 
de acum înainte?
Vreau să deschid la New York şi 
Paris câte un restaurant Atman, 
cu meniuri pe bază de peşte. Deja 
pregătesc nişte tineri chef-i pentru 
a-i trimite mai târziu în capitala 
Franţei şi la New York.

Nu oboseşte niciodată, nu se plictiseşte 
niciodată şi, ca orice adevărat maestru, le 

împărtăşeşte celor cu care lucrează arta sa.
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