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PREFÁCIO

Tem a ver com você chegar de uma longa viagem de estrada e
encontrar, num bar de varanda larga que te recebe na cidade
pequena, um luminoso com um nome que é exatamente o
que você quer encontrar.
Tem a ver com a bebida certa que você quer levar para combinar com o almoço que seu
irmão, churrasqueiro bissexto mas perfeccionista, resolveu fazer no primeiro domingo de
sol da primavera.
Tem a ver com você entrar em casa tarde da noite, achar que merece algo de bom depois de
um dia inteiro olhando para uma câmera, abrir a geladeira e sentir, mesmo antes de ouvir
a tampinha assobiar, o sabor de algo que foi preparado com um toque artesanal.
Todas essas conexões só são possíveis porque elas trazem em comum o sentimento de algo
que foi bem feito, com a tradição precisa de quem sabe seu ofício e ao mesmo tempo se
recusa a apresentar um resultado final que não seja extraordinário.
Gosto dessa palavra: “extra” com “ordinário”. O antídoto perfeito para a vida tão ensaiada
e repetida que temos que driblar hoje em dia. Tanta coisa, tanto prazo, tanto esforço, que o
mundo parece pedir pra gente se repetir, ser sempre o mesmo, tudo simplificar.
No entanto, é justamente o oposto disso que nos torna humanos, que nos dá esses traços tão únicos que celebramos neste livro. Da maneira mais gostosa e informal possível, a
Eisenbahn juntou um punhado de gente que tem a ver – não porque são miraculosamente
especiais, apenas porque são… gente.
Em cada história dessas, que, certeza, vai te surpreender, você encontra uma paixão. Acredite: mesmo nos relatos de pessoas que eu já conhecia, amigos queridos, descobri novos
olhares sobre a vida, ocultando um antigo segredo: o de que não há nada melhor do que
fazer o que se gosta.
E fazer bem feito. Fazer com vontade e carinho. Como se cada coisa que você entregasse,
uma canção, um vídeo, um prato, uma mesa posta, um quarto arrumado, um poema, uma
foto, um sorriso, uma cerveja – como se tudo fosse único, artesanal, verdadeiro.
Tudo pode ser assim. E essas pessoas maravilhosas são a prova disso. Reconhecer esse talento delas é também redescobrir, dentro de nós, que não perderemos nunca a capacidade
de encantar.
E dentro desse encantamento, jamais vamos deixar de curtir uma cerveja iluminada na
escuridão da sua casa pela luz da geladeira; tirar um sorriso do seu irmão quando vê você
com a sacola tilintando com o “match” perfeito para a costela que ele está preparando
desde cedo; ou simplesmente sentar-se naquela varanda do interior de Minas e relaxar de
uma longa viagem bebendo uma Eisenbahn que foi feita só para você.

Zeca Camargo, jornalista

INTRODUÇÃO

Este poderia ser um livro de receitas. E também é, mas vai bem além
disso. Não se trata daquelas receitas tradicionais, com medidas, passo
a passo e “sirva imediatamente”. Nada nessa linha. Até porque não há
receita certa para o que queremos contar. O livro que você tem nas mãos é uma

celebração do que mais valorizamos: a experiência artesanal, presente no estilo de vida de
quem vê beleza nos detalhes. Gente que numa refeição quer alimentar o corpo e a alma, seja
para fazer festa ou para estar em paz. Gente para quem uma refeição vai muito além da mesa.
O processo de cozinhar, da escolha de ingredientes à forma de levar os preparos à mesa.
As receitas afetivas. Ir à feira, comprar flores, gelar a cerveja, escolher as louças. Separar os
vinis que vão rodar na vitrola ou a playlist no celular. Perfumar a casa. Sentar com quem
amamos. Comer, beber, conversar. Desacelerar. São alguns dos pequenos prazeres que podem
alimentar uma experiência “além da mesa”. Sem regras, a critério de cada um, criando seus
próprios rituais e momentos especiais que dão sentido à existência.
Para preencher as páginas a seguir com histórias de quem, assim como nós, também faz tudo
com cuidado e paixão, convidamos vinte pessoas que são referências em diferentes áreas, todas ligadas ao fazer artesanal – da fotografia à cozinha, do design à música, da escrita à arte.
Chamamos também para o projeto dois escritores, a Inês Garçoni e o Pedro Asbeg, que trazem
nas suas histórias uma visão cultural do ato de se alimentar, e eles ouviram e descobriram, em
horas e horas de bate-papo, como essa gente tão criativa, inspirada e inspiradora promove
seus rituais em casa, seja com a família, com amigos e até sozinha. Em comum, esbanjando
hospitalidade, gentileza e atenção.
Cada capítulo traz um personagem e suas histórias, contadas em perfis recheados de memórias afetivas e em entrevistas reveladoras – que chamamos carinhosamente de “Petiscos”. Para
as imagens, nossos convidados se tornaram anfitriões e anfitriãs, abriram as portas de suas casas e nos mostraram os cantinhos preferidos, as cozinhas, as ferramentas, os objetos mais queridos. Foram às lágrimas lembrando os almoços de domingo da infância, o cheiro da comida
da avó. E também cozinharam para o registro das lentes da incrível Gabriela Mo, exatamente
como costumam fazer para seus sortudos convivas.
As receitas, escolhidas a dedo por todos, representam mais do que simples pratos de comida;
incorporam as lembranças (e lambanças) dos rituais além da mesa cultivados por cada um ao
longo da vida. Na descrição dessas iguarias, que você encontrará na seção batizada de “Além do
prato”, são menos importantes as quantidades de farinha, açúcar ou tomate, e mais as pitadas
de romance, companheirismo e alegria despejadas em cada encontro.
Depois de todo o processo, com tantas experiências e ingredientes sobre nossa mesa de trabalho,
esperando para entrar no forno, o timer apitou para o designer Daniel Brito, que fez uma montagem repleta de camadas e recheios, salpicada pelos “desenhos feios” da Helena Obersteiner.
E eis que nossa obra coletiva chegou às suas mãos.
Para a Eisenbahn, passear de casa em casa ouvindo histórias dessa gente que admiramos tanto
é uma festa só. Acreditamos nesse jeito artesanal de viver. E também pensamos com muita
paixão em todos os detalhes na hora de produzir nossas cervejas de qualidade única. Por isso
nasceu este livro, uma obra para registrar a importância dos rituais gastronômicos que inspire aqueles que, assim como nós e esses vinte anfitriãs e anfitriões, celebram diariamente os
momentos marcantes da vida. Afinal, poucas coisas são tão urgentes quanto alimentar a alma
e o coração. Um brinde aos rituais além da mesa.
Equipe Eisenbahn
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Quando morava em Salvador, Luedji Luna, nascida no bairro histórico do Cabula, não se sentia tão baiana quanto depois de se mudar para São Paulo, em 2015.

Ironicamente, foi na imensidão da capital paulista que a sua identidade soteropolitana começou a gritar dentro de si. “Cheguei sozinha, com uma mala e um violão debaixo do braço, atrás do sonho de fazer
música”, conta. “São Paulo foi um portal na minha vida, aqui tudo acontece”, diz ela, não sem esquecer
um dos principais desafios: “Aqui eu descobri a solidão, e com ela veio a saudade da minha terra, onde
estavam a família e os amigos que deixei”. O jeito foi driblar a tristeza resgatando receitas e rituais além
da mesa que Luedji tanto vivenciou na infância e na adolescência, em casa e na rua. “Resolvi aprender
a cozinhar as comidas típicas e comecei a receber os amigos”, lembra. “São Paulo me fez mais baiana.”
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além da mesa

Das lembranças que a fazem feliz, Luedji guarda a sensação de pisar nas mangas caídas pela cidade, de
chupar picolé na praia, de se fartar com frutas tropicais tão diversas, mangaba, manga verde comida
com sal no sítio do avô, goiaba do pé na casa da avó. Nesta última, aliás, aconteciam os almoços de domingo com a família toda, os incontáveis primos, todos sentados na incrível mesa que aumentava de
tamanho. “Sem falar no leite de coco, nos frutos do mar, feijão-fradinho, vatapá… eram as comidas do
meu cotidiano”, lembra.
Em São Paulo, para espantar a saudade, ela se aventurou a
fazer moqueca, a partir de uma receita da mãe. Enfeitou a
sala com panos de chita, comprou cocadinhas da Bahia, pegou emprestadas gamelas de barro para servir frutas, botou
cerveja para gelar e perfumou a casa toda com o cheiro do
dendê. Os amigos foram só elogios. “Ficou maravilhosa!”,
garante, sem falsa modéstia. “Não sou chef, mas quando me
debruço sobre a comida baiana, que me traz memórias e
me transporta pra lá, aí eu sou a melhor. Sempre que faço
não sobra nadinha. Nunca ouvi reclamações.”
O baiano, ela diz, recebe e cozinha com alegria e informalidade absolutas. Quando convida os amigos, a música é
ingrediente principal, de preferência, em volume (muito)
alto. “Logo estamos todos falando alto também. Gosto de
barulho”, diz. Para Luedji, a festa começa antes da festa, na
faxina, quando bota o pagodão para rolar e abre a primeira
cervejinha. Depois, quando os convidados chegam, são levados à cozinha, onde passam a maior parte do tempo: “De
manhã já começo os trabalhos. As amigas vão chegando e
ajudando nos preparos, cortando isso, aquilo, conversando. Tudo vira festa!”.
A vida corrida, quase sempre na estrada, e os cuidados com
o filho pequeno, Dayo, não permitem que a cantora promova tantos encontros quanto gostaria, mas ela faz questão de
manter os mesmos rituais nos momentos com o marido,
sempre que possível. Num domingo ou outro, faz uma comidinha baiana, ainda que seja só para os dois, e mata um
pouco as saudades de sua terra — até que ela bata de novo
à porta. Afinal, a Bahia, diria Caymmi, tem um jeito que nenhuma terra tem.

PETISCOS

Qual é o seu ingrediente favorito?
Farinha! Porque farinha sustenta o Nordeste.
Onde tem farinha, ninguém passa fome, sabe?
Enfim, amo farinha, amo farofa, sou farofeira,
amo pirão.
Qual é o cheiro de comida da sua infância?
O ensopado de frango da minha avó Maria! Era
um ensopado tão bem temperado, que era bom
até quando queimava um pouco, quando ela foi
ficando idosa, e ficava aquele cascãozinho ali do
fundo da panela! Meu Deus do céu! Um cheiro de
coisa gostosa. Tempero entranhado na carne, não
tem explicação.
Qual é a melhor música pra cozinhar?
Eu tô numa fase de cozinhar ouvindo Gretchen
Parlato. No dia a dia, pra fazer almoço da família, simples, eu estou ouvindo muito jazz e essa
cantora específica, que é a Gretchen Parlato. Gosto
muito de jazz e ela é maravilhosa!
Qual é a sua primeira lembrança de comida?
Tem um prato que eu amava muito e que gosto até
hoje, quando era criança era a comida que eu mais
gostava, que era a lasanha da minha mãe, uma lasanha supersimples, superfácil. Eu adorava aquela
lasanha, que era aos domingos! Quando sobrava,
então, eu comia na segunda.
Qual foi o primeiro prato que você cozinhou?
O primeiro prato que eu cozinhei na Bahia, no cotidiano, deve ter sido um prato bem simples assim,
um arroz e um filé grelhado. Minha mãe deixava já
o frango temperado e eu fazia ali, acebolado com
pimentão verde.
Cerveja combina com qual comida?
Com comida baiana! Dendê e cerveja, grande
combinação! Acho que tem a ver com a história da
colonização, assim. Os negros que foram escravizados precisavam de força e energia! Então, acho que
é uma herança desse período. Então eu acho que
a cerveja, por ser essa bebida leve, gelada, que não
pesa, combina com todas essas comidas de lá: feijoada, cozido, dobradinha, moqueca… Pelo menos
essa cerveja leve, que é a que se bebe lá.
Qual é a melhor hora pra beber uma cerveja?
É a hora que você vai pra praia, daí você já pode
abrir uma cerveja. O que eu gosto em Salvador é
esse costume de ir pra praia sem hora pra voltar. O
dia vai passando e você nem percebe, porque é tão
cheio de alegria, todo o mundo ali amontoado, uns
fazendo pagode de um lado, as crianças correndo…

Com quem você gostaria de sentar pra tomar uma
cerveja?
Eu queria tomar uma com a Nina Simone, eu acho
que ia ser muito divertido. Eu fiz uma entrevista
com a Conceição Evaristo, que é uma escritora
maravilhosa, mineira, super-referência pra mim.
Ela me contou que a poesia que eu gravei no meu
disco ela fez depois de uma noite de farra com a
Beatriz Nascimento, que é uma historiadora, negra
também. Eu fiquei então com essa imagem na minha cabeça: duas mulheres negras, que receberam
o cachê de uma fala e foram curtir a noite, a noite
foi passando, e por isso é que o nome da poesia é “A
noite não dorme nos olhos das mulheres”, porque
elas ficaram até de madrugada conversando. Então
eu me imagino assim, bebendo com uma mulher,
uma ativista dessas, que poderia ser a Conceição, a Beatriz, a Nina Simone ou a Angela Davis.
Estar com minhas amigas, minhas irmãs, minhas
referências. Porque isso acontece, de fato. Quando
a Conceição me contou essa história, eu pensei
“nossa, é o que acontece comigo e as minhas amigas, filosofar e pensar política, pensar amor, pensar
tudo, tomando uma”.
Qual é a refeição inesquecível da sua vida?
Tive uma experiência muito interessante em
que percebi como é diferente essa relação com o
alimento lá fora e aqui no Brasil, com um povo que
gosta muito de gastronomia, que é o País Basco. Eu
me lembro de uma refeição em que fiquei umas
dez horas sentada na mesa! Era primeiro prato,
segundo prato, postre, não sei quê e o café. Não
era muito na quantidade, mas cultivavam isso do
ritual, dos vários pratos, a bebida, a conversa…
Sentar pra fazer uma refeição era o rolê que a gente fazia. Isso me impactou bastante. Aqui a gente
come no sofá, come na mesa, mas não importa,
uma hora a gente acaba. Isso me marcou muito.

Qual comida tem o poder de mudar o seu humor?
Eu gosto muito de doce. Inclusive, acho que sou
adicta. Eu preciso de doce e na minha casa tem
sempre doce. Eu não sei se foi antes da gravidez
ou durante a gravidez que isso se potencializou,
assim. Tem que ter doce, um chocolate, um bolo,
um pudim… até no açaí, com granola e bastante
leite condensado. Acho que é assim com todas as
mulheres, talvez, mas aqui em casa tem sempre
que ter doce. Preciso comer doce em algum momento do dia.
Qual você gostaria que fosse a última refeição da
sua vida?
Eu comeria um caruru de Cosme e Damião, que
vem até pipoca em cima do prato, com tudo o que
tenho direito… Vatapá. Eu comeria comida baiana,
com certeza.
Qual é o melhor cheiro de comida?
Cheiro de churrasco é muito bom! Tô influenciada pelo meu companheiro, não vou mentir. É um
cheiro muito bom, a carne na brasa.
Qual é a melhor larica?
O chocolate, um clássico. É o doce, minha gente.

Comida de rua favorita?
Na Bahia é o acarajé, aqui em São Paulo é o pastel
com caldo de cana, o melhor.
Comida de boteco favorita?
Cerveja gelada com uma pititinga, que é um peixinho bem pequenininho empanado. Se come com
limãozinho. É tipo uma manjubinha, mas ela é menor ainda que a manjubinha. Parece uma agulha!
Qual é a melhor comida pra dividir?
Comida brasileira, mesmo. Feijoada, caruru, moqueca… é tanto ingrediente que ela por si só já é um
prato robusto pra dividir com mais pessoas.
Nome mais bonito de um prato ou ingrediente?
Acho que “caruru”. É bonito, não é brasileiro, nem
português. Acho fofo, tem essa história dessa herança africana, um nome que pouca gente conhece, por
ser em outra língua. Acho chique!
O que nunca falta na sua despensa ou geladeira?
Farinha de mandioca e feijão. É como a minha mãe
diz, feijão é comida que dá sangue, não é? Inclusive
tá caríssimo o feijão…
Um segredo culinário que você finalmente revelará
ao mundo?
O segredo é você cozinhar com alegria, assim. Eu
vi muitos anos a minha mãe fazer comida numa
dinâmica de “eu tenho que alimentar os filhos,
tenho a obrigação, tenho que fazer rápido. Deixar
a marmita pra ir trabalhar, os meninos e tal…”. Eu
não vivi muito com a minha mãe essa experiência
de cozinhar com prazer. E eu não me disponho a
cozinhar se eu não vou fazer com prazer. Tanto
que aqui em casa quem cozinha mais é o Júlio, meu
companheiro. E aí, quando ninguém quer cozinhar,
no caso, a gente pede. Porque quando eu quero
cozinhar tem o elemento da alegria. Da música
tocando, do prazer de fazer aquela comida, pra ser
um prato especial. Então o segredo é a alegria, o
prazer, o gozo em cozinhar.
O que está “além da mesa”?
É tudo o que está em torno do alimento, né?
O fazer, o encontro, o processo, o que alimenta
a alma. E, no meu caso, eu ainda tenho uma
experiência com uma cozinha também fora de
casa, que é essa cozinha do terreiro, que é a cozinha
religiosa, e ali se processa a magia também.
É na cozinha do terreiro que eu aprendo. É na
cozinha do terreiro que eu desejo. Mexendo ali
aquele alimento é que eu faço os meus pedidos, é
que eu faço as minhas mentalizações. É naquele
movimento repetitivo de cortar não sei quantos mil
quiabos que eu penso na vida, que eu reflito, que
tenho epifanias… então eu acho que esse conceito
me leva muito pra esse lugar dessa cozinha do
ritual, que é lugar da magia, da concretização de
desejos e sonhos. Lugar do invisível, mas que se
materializa ali no alimento.

ALÉM
DO PRATO
MOQUECA
DA LUEDJI

As raízes da vida de Luedji são compridas e fortes.
Saem do Brasil e chegam à África. No meio do caminho

está Salvador, cidade onde nasceu e de onde, de alguma forma,
nunca saiu. Mesmo que hoje faça compras no mercadão da Lapa em
busca de ingredientes que a conectem com a Bahia.
Foi em Salvador que aprendeu sobre música, militância, engajamento, e sobre o poder da comida. O alimento que nos mantém vivo, que
ofertamos para o sagrado (e de vez em quando para o profano também) e que é, acima de tudo, a fonte do axé que colocamos ao cortar
cada rodela de cebola.
Cebola essa que se soma ao alho, ao limão e ao tomate para que se comece o ritual do preparo da moqueca da Luedji, famosa pelos lados
da Lapa paulistana. Com essa básica e indispensável matéria-prima,
ela prepara um lindo molho que vai temperar as postas de cação enquanto os outros ingredientes são cortados e organizados. Tudo ao
som de música que a leva diretamente para as tardes de sexta-feira
em Salvador, dia de dendê e frutos do mar. O que toca na vitrola pode
ir de Dorival Caymmi a Leo Santana, mas o que vai no copo de Luedji
não muda nunca: cerveja boa e gelada.
Os próximos passos são simples porém metódicos: em uma frigideira larga, Luedji coloca azeite, as postas de peixe, rodelas tricolores
de pimentão e cebola. Depois de alguns minutos, é hora do leite de
coco e da tampa que lacra aquele espaço e não deixa que os sabores
fujam. Quando tudo está borbulhando e em processo de cozimento,
ela delicadamente espalha o dendê pela panela, trazendo cor, aroma
e sabor indispensáveis. Mais alguns minutos e pronto: agora é só salpicar uma generosa porção de coentro no centro da panela e servir
a moqueca acompanhada de arroz, farofa, pirão e omolocum, tudo
preparado ali, com amor e axé. O vatapá, que dá um trabalhão, Luedji
se permite pedir na rua mesmo...
E assim se passa um dia inteiro, entre o mercadão e a saideira, entre
as lembranças mais remotas e as novíssimas, que construímos a cada
encontro ao redor da mesa.
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Quando morava em Orleans, cidadezinha no interior de Santa Catarina, Rodrigo
Hilbert, o “Dito”, gastava os trocados que recebia trabalhando na ferraria do avô
para comer um x-salada na única lanchonete da região. “Chegava lá com o dinheiro

contadinho”, lembra. Hoje, quando volta à cidade natal, devora três hambúrgueres daquele — pede delivery, para aproveitar cada minuto que tem ao lado da família. Na última visita, o dono da lanchonete
foi pessoalmente entregar. “Cadê o Dito?”, perguntou no portão. Como ele adivinhou sobre a presença
ilustre? “Ué, pediram cinco! Um pra cada irmão, e três sabemos que é para ele.” A história diz muito
sobre Rodrigo, que não mudou muito de lá para cá: sim, ele come três vezes mais que os irmãos, e preserva, com toda a força, hábitos e memórias do menino de Orleans.

além da mesa
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Pudera, são lembranças das melhores. Tempos em que morava numa chácara, com a mãe, os avós, os
tios e os primos, e passava os dias de pés descalços, sujos de abacates que caíam no quintal. Aos doze,
era ajudante de ferreiro do avô, sabia cuidar das galinhas, dos porcos, da horta, cortar lenha. Quando
a avó cozinhava para a família toda, cerca de trinta pessoas, todo mundo ajudava, e Rodrigo gostava de
ficar na cozinha, embaixo da mesa, ouvindo as conversas e aprendendo sobre as receitas. As refeições
duravam horas, até dias, para ficarem prontas. E ninguém saía da mesa correndo depois de uma polenta com frango ensopado.
A vida bucólica acabou aos dezoito, quando foi para São Paulo trabalhar como modelo. Sozinho e com
poucos tostões, salvou-se da tristeza e da saudade através da culinária, cozinhando as receitas de família. Dez novelas depois, finalmente se realizou como apresentador do Tempero de família. A ideia foi da
mulher, a apresentadora Fernanda Lima. “Eu achava que não daria certo porque não sou chef, sou só
um cara que tem prazer em cozinhar”, conta. “Minha comida é rústica, dos tempos de Orleans.” Talvez
tenha sido esse o pulo do gato — ou de Rodrigo.
Aquelas memórias e hábitos ele insiste em levar para onde quer que vá — e olha que a família já se
mudou várias vezes de endereço. “São minhas referências, meus valores, e estão sempre comigo na
mochila”, diz. Onde quer que esteja, ele faz questão de manter os rituais aprendidos na infância: cozinhar todo dia, sentar para comer juntos, conversar — “a única coisa que mudou foi que, com os anos,
aprendi a beber cerveja de boa qualidade”, conta.
A companhia dos três filhos nessas horas é inegociável. “Faço a comida, coloco a mesa, arrumo tudo
bem bonito, como se a gente estivesse num lugar sem criança correndo, sem mochila, casaco e tênis
em cima da mesa… Se todos pudessem ter o privilégio de sentar à mesa com a família, comer uma boa
comida, respirar, olhar nos olhos, acho que seria um bom ponto de partida para um mundo melhor.”

PETISCOS

Qual é o cheiro da cozinha da tua infância?
O cheiro do forno da casa da minha avó. A gente
passava pela casa da minha avó e já sabia o que
tava acontecendo ali, pelo cheiro do pão, da cuca
ou do pão de ló. O cheiro da minha infância era o
cheiro do fogão a lenha, da madeira queimando.
Qual é a sua primeira lembrança de comida?
Polenta com leite. A minha mãe fazia muito pra
gente, era uma forma de alimentar cinco pessoas
sem gastar muito. Polenta com leite e pirão de
água. Pirão de água com salame frito.
Qual é a melhor música pra cozinhar?
Eu tenho uma relação com música bem antiga,
bem sertanejão antigo, moda de viola. Quando
minha sogra vem me visitar, daí é música, violão,
sanfona, comida…
Qual foi o primeiro prato que você cozinhou?
A primeira receita que fiz e que me apaixonei foi
a maionese. A descoberta das maioneses! Fiz de
tudo quanto você possa imaginar: bacon, cebola,
alho, cheiro-verde, coentro, com óleo, com
azeite, com gordura, de porco… tudo que você
imaginar. Maionese batida na mão, com gema
crua, sal, pimenta, azeite, vinagre, vai botando
um pouquinho de óleo e vai batendo no garfo. E
aí você tem que inventar alguma coisa pra comer
com essa maionese, não é? A minha mãe fazia
pão de milho ou de aipim, e dá-lhe maionese. Eu
levava pra escola potinho de maionese!
Cerveja combina com qual comida?
Com todas. Tem que ver o prato que vai sair e
harmonizar.

Qual é a melhor hora pra beber?
Um sábado à tarde, com o churrasquinho na
brasa e uma cervejinha. Essa é a hora.
Uma refeição inesquecível?
Um jantar romântico improvisado que fiz uma
vez em Santa Catarina... Tinha um repolho, sal,
uma batata e pouca coisa mais. Fiz os cortes
todos na mão e virou uma sopinha de repolho,
que comemos com nada. Com nada, cara,
simplesmente nada, mas foi lindo.
Com quem você gostaria de tomar uma cerveja?
Com meu avô, que já faleceu.
Qual você gostaria que fosse a última refeição da
sua vida?
Uma bela galinha ensopada. Polenta, fortaia e
radiche. Era o prato do meu avô, cara. O meu
avô fazia todos os domingos. Era o prato da
casa dele. Às vezes substituía a polenta por uma
macarronada feita à mão.
Qual é o seu maior desastre na cozinha?
O pudim que fiz pro programa, deu errado mas
foi ao ar. Eu fiz um pudim e falei “mãe, vai dar
certo, vamos desinformar”, e ela dizia “não, ele
não está frio ainda. Deixa esfriar, Rodrigo”. “Mãe,
deixa comigo, que eu sei.” Fui desenformar e
desandou, saiu o pudim todo quebrado. Foi a
maior polêmica, mas foi pro ar. Acontece na casa
do vizinho, por que é que não pode acontecer na
minha casa?

Qual é o melhor cheiro de comida?
O caldo do sobá, que é feito com carcaça de
frango e fica seis, sete horas no forno. É um cheiro
absurdo, impregna a casa inteira. Eu sei que uma
das etapas do prato vai me dar essa sensação de
prazer só pelo cheiro.
Qual é o seu instrumento culinário favorito?
Minhas mãos. Não tenho ciúmes nem apego a
nenhum instrumento em particular. Não tem rolo
de macarrão, a garrafa de vidro deitada vira o
rolo de macarrão.
Melhor lanche da madrugada?
É o x-salada do Roda, lá de Orleans, com bastante
maionese!

Comida de rua favorita?
Shawarma, adoro! Eu não posso ver um na rua
que eu quero.

Prato brasileiro típico favorito?
Moqueca. Sou apaixonado por moqueca.
Uma moqueca de camarão ou de peixe…

Comida de boteco favorita?
Bolinho de feijão, recheado com bacon, com
couve. Adoro também um filezinho acebolado
com pãozinho.
Melhor comida pra dividir?
Feijoada, mas eu sou guloso. Não vem meter o
garfo no meu prato.
Nome mais bonito de um prato ou de um
ingrediente?
Sukiyaki.
Qual é a moda gastronômica que mais te
incomoda?
Confesso que essa coisa de tudo trufado me
incomoda um pouco.
O que não falta na tua despensa ou geladeira?
O ingrediente que eu sempre me preocupo se
tem ou não em casa é a farinha de milho lá do
sul. Sempre que vem alguém de lá, peço para
trazerem.
O que você entende por “além da mesa”?
Minha vida gira em torno da alimentação, a gente
passa por esses momentos o dia todo, não só na
hora de comer, mas de escolher os ingredientes,
na hora de fazer uma feira, na hora de decidir
o que você vai comer… a gente às vezes passa
tão corrido por esse momento de refeição, de
alimentação, que não percebe que muito gira em
torno disso.

ALÉM
DO PRATO
GALINHADA
ENSOPADA COM
POLENTA

Apresentador, cozinheiro e adora fazer uma maionese. Por esses atributos, Rodrigo ficou conhecido Brasil afora. O que quase ninguém sabe é que, por pouco, todos esses

talentos não ficaram esquecidos em Orleans, dentro da oficina de
ferraria do avô. Era ali que Rodrigo via seu futuro, trabalhando com
maquinário pesado, consertando e construindo peças de metal.
Tudo começou a mudar quando, alguns anos depois, ele deixou o interior de Santa Catarina e foi se arriscar na Babilônia paulistana levando poucas coisas. Entre elas, sacos de farinha de milho produzida
artesanalmente e num pilão de pedra, em Orleans.
Em São Paulo, tempos de vacas magras e apertos nunca mais esquecidos, Rodrigo se aprimorou na cozinha e, aos poucos, panelões de
arroz e feijão se transformaram em pratos mais elaborados. Um, no
entanto, que nunca saiu do cardápio, foi a galinhada ensopada com
polenta, aprendida com sua avó. Foi esse prato, inclusive, que mudou
sua vida quando, decidido a mudar os rumos de sua carreira, abriu
mão da estabilidade de um contrato e cozinhou a galinhada para
uma amiga videomaker. A brincadeira virou o piloto do programa
que já está no ar desde 2012.
Nos dias de preparo do prato, o ritual de Rodrigo começa cedo com
a escolha e preparo dos ingredientes enquanto beberica uma IPA.
Temperadas previamente, as sobrecoxas entram em uma frigideira
larga e untada com óleo até criar uma crosta dourada em sua pele.
Em seguida, ele coloca cebolas em rodelas que criarão, depois de
uns 40 minutos, um caldo espesso.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DO RODRIGO

Enquanto isso, em uma panela funda e com água fervendo, é hora de
colocar a famosa farinha de milho (que nunca falta na despensa de
Rodrigo, onde quer que ele esteja) e preparar a polenta. Uma hora
de constantes mexidas depois, a polenta sai da panela e é virada na
tábua, como uma enorme massa de bolo. Por fim, a hora que todos
aguardam: o corte da polenta no tradicionalíssimo método do barbante. Tudo pronto, hora de começar o mais importante ritual do
dia: juntar a família, botar o papo em dia, comer e, no caso do cozinheiro, pensar na próxima refeição…
E assim, a cada garfada da galinha ensopada, Rodrigo volta a Orleans
e se lembra de onde tudo começou.

MARINA SANTA
HELENA

mi casa,
su casa

“Aqui fica a geladeira, o fogão, a despensa é ali, louças estão naquele armário…”,

e lá vai Marina guiando os convidados pela casa, para mostrar onde ficam as comidas, as cervejas, tudo
que alguém precisa para ser feliz durante a festa. “Sou péssima em fazer decorações, montar uma mesa
bonita”, revela. “Minha única preocupação é fazer com que as pessoas fiquem à vontade.” Assim, ela
também pode relaxar e curtir o momento, porque, afinal, “é disso que se trata”. Se a casa estiver limpa
e a cerveja gelada, o resto é firula: “Só quero que a galera se divirta, que os amigos se conectem, deem
risada, engatem um papo legal. Para mim, isso é o mais importante”.
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além da mesa

Se a rotina como consultora de estilo, apresentadora de dois podcasts sobre moda e variedades
— “Um milkshake chamado Wanda” e “Estilo Possível” —, colunista de um grande portal de
notícias e mãe da pequena Teresa já é exaustiva, a última coisa que Marina quer, na hora de se
divertir, é “bancar a anfitriã”. Para dar conta da rotina agitada, aprendeu a ser rápida no gatilho: é capaz de preparar uma refeição completa em meia hora — e também conta com a ajuda
do marido, o cantor e compositor Emicida, na função diária de cozinhar.
Se a cabeça estiver quente demais, Marina não tem o menor problema em dar um tempo nos
compromissos. Nessa hora, veste um avental e, junto com a filha, abrem a “confeitaria”. Farinha, ovos, leite, açúcar: uma combinação, para ela, terapêutica. Dali, saem bolos para adoçar as
suas tardes e a de amigos, parentes e vizinhos que os recebem de presente. Outras vezes, para
relaxar, corre para a horta no quintal, onde se desconecta do mundo mexendo com a terra,
enquanto Teresa arranca folhas de couve do pé para comer ali mesmo.
Estar perto da natureza é tão importante para ela que o casal se mudou para o interior de São
Paulo. Talvez seja a ancestralidade indígena que ainda lhe fala alto, ou o fato de ter crescido
perto da floresta, em Belém. Mas da terra natal ela sente falta mesmo é da culinária típica:
comidas cheias de caldo (para receberem a indispensável farinha), peixe mergulhado no açaí,
bombom de cupuaçu, jambo (a fruta preferida). A saudade é tanta que, certa vez, o pai de Marina chegou a mandar, pelo correio, uma marmita de “frito de vaqueiro”, espécie de paçoca de
carne de sol com farinha batida no pilão.
De Belém, Marina também trouxe o hábito de reunir muita gente em casa, e festejar como se
não houvesse amanhã. Lá, todo fim de semana, religiosamente, a família ia para a casa de algum parente, beber, comer e conversar até o dia acabar. “À noite, requentavam o almoço e continuavam a farra”, lembra. Aqui, ela e o marido comandam festas parecidas. A única diferença
talvez sejam as jam sessions, já que boa parte dos amigos são músicos: “Sempre tem violão,
cavaquinho, pandeiro, e rola um samba”. Se a noite não acabar com todo mundo cantando, em
coro, “Saigon”, de Emílio Santiago, a festa não foi boa.

PETISCOS

Qual é o cheiro de comida da sua infância?
O cheiro da maniçoba sendo cozida para o Círio de
Nazaré, festa tradicional lá no Pará. A maniçoba é
um prato que leva sete dias para ficar pronto, então
você sai na rua na época do Círio, uma semana antes está todo mundo cozinhando maniçoba. Você
passa nos lugares e tá aquele cheiro de maniçoba
na cidade inteira. Sabe aquele cheiro da infância,
que você não sabe bem do que é? Você vai crescendo e entende que é a maniçoba no fogo. Até hoje,
quando eu vou pro Círio de Nazaré, tem esse cheiro
na cidade e eu acho o máximo.
Qual é a sua música favorita pra cozinhar?
Eu gosto da Céu e do Jorge Ben, aquela guitarrinha
que dá pra gente dançar enquanto cozinha. Mas
aquela dançadinha devagar, nada tipo Beyoncé.
Qual é a sua primeira lembrança de comida?
Eu lembro de uma coisa (e que odiei por muito
tempo), que é suco de laranja com beterraba. Minha mãe conta que eu adorava, mas depois passei a
odiar beterraba… na adolescência eu me reconciliei
e hoje eu amo beterraba. E voltei a tomar esse suco,
então sempre penso na infância quando tomo suco
de laranja com beterraba.
Qual foi o primeiro prato que cozinhou?
Na adolescência eu ficava cuidando do meu irmão
e às vezes inventava umas coisas pra gente. Então,
era miojo com cebola, alho e tomate. Depois a
gente começou a melhorar e passou a colocar carne
moída e um molho de tomate também. Até que
percebemos que não precisava mais ser miojo, e
começamos a cozinhar com um macarrão normal.
Cerveja combina com qual comida?
Churrasco, eu amo. Dá pra passar o dia só no tira-gosto, comendo carne e tomando cerveja.
Qual é a melhor hora para beber cerveja?
Um pouquinho antes do almoço. É melhor do que
a do fim do dia porque você tá só se dando um
tempo, se dando um afago.

Com quem você gostaria de beber uma cerveja?
Eu gostaria de tomar uma cerveja com meu pai,
porque ele era supercervejeiro e não tive essa chance antes de ele partir. Então, se eu pudesse voltar no
tempo, gostaria de tomar essa última cerveja com o
meu pai.
Qual é o melhor lugar do Brasil pra misturar viagem e comida?
Ah, Belém. Belém é diferente de tudo o que tem por
aí. Porque você vai num lugar tomar uma cerveja,
mas aí já vem um tira-gosto, um petisco de peixe,
alguma coisa que é regional.
Qual comida tem o poder de mudar o teu humor?
Sorvete de açaí, passo o dia feliz se eu tiver tomado
um sorvete de açaí. Antes meu humor mudava
quando eu via alguém misturar açaí com guaraná e
tudo mais, mas hoje eu escolho minhas batalhas e
até tomo um açaí com granola, essas coisas. Mas leite condensado, leite em pó, aí passa dos limites.
Última refeição que você gostaria de comer
na sua vida?
Um x-tudo. Eu acho que eu ia pra um negócio
bem… “Já vou morrer, mesmo…” Coisa com muito
bacon, uma linha bem trash. Essas coisas de costela
barbecue com não sei o quê.

Melhor cheiro de comida?
Cheiro de tucupi, quando está fervendo, é imbatível, dá vontade de comer na hora.
Ingrediente superestimado?
Nutella. É só gostosinho, não é um negócio que vale
tanto… 20 reais num potinho de Nutella não dá!
Ingrediente subestimado?
Quiabo é subestimado, gente. Quiabo é muito bom.
Melhor larica?
Qualquer coisa na geladeira que você nem esquenta, vai lá e pega. Pizza fria, estrogonofe frio. Qualquer coisa que tá na geladeira ali, que você olha e vê
potencial…
Comida de rua favorita?
O sanduíche de pernil do Estadão, aqui de
São Paulo.
Comida de boteco?
Moela. E com aquela porção de pão pra você chuchar no caldinho. A moela do Bar do Justo, aqui na
zona norte de São Paulo, é muito boa.
Melhor comida pra dividir?
Pipoca.
Nome mais bonito de prato ou ingrediente?
Páprica.
Moda gastronômica que você detesta?
Coisas no copo. Gente, parem! Começou com a
moda de botar o bolo do casamento numa taça e
agora tem temaki no copo, hot dog no copo. Hambúrguer no copo. Coisa no copo, não dá!
O que não pode faltar na tua despensa?
Ovo e farinha de trigo, dá pra fazer muita coisa
salgada e doce.
Um segredo culinário que você finalmente revelará ao mundo?
O segredo é: se a receita pede um dente de alho,
coloque cinco.
O que você entende por “além da mesa”?
São as relações sociais estabelecidas pela comida,
né? A gente se une pela comida. Além da mesa é a
gente conseguir ter o privilégio de conseguir olhar
e ver o que é que a comida nos traz. Além de matar
a fome, apenas, é toda essa relação que vem. Então,
além da mesa é a gente pensar em todas as relações
que a comida desperta além de matar a fome,
porque tem outras fomes que ela mata.

ALÉM
DO PRATO
FILHOTE
PARAENSE

“Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar
pensando melhor.” É seguindo essa filosofia milenar ensinada

pelo sábio Chico Science que Marina planeja o sábado em que vai
receber visitas.
Certo mesmo é que, antes da primeira gelada do dia, a família toda
aumenta a imunidade tomando uma bela colherada de mel com cúrcuma e limão, um aperitivo que virou tradição, acompanhado de alguma música que a faça dançar enquanto avança no preparo de um
aconchegante peixe assado no tucupi, conhecido por lá como filhote
paraense. Ao lado de Marina, preparada para misturar, dançar e petiscar está a pequena Teresa, ocasional ajudante na cozinha.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DA MARINA

A partir dali, está aberto o portal que leva lembranças, cheiros e
emoções diretamente de Belém do Pará para Mairiporã, onde mora
hoje. Com a providencial ajuda de uma amiga de infância e xará que
também mora na capital paulista e importa os mais raros ingredientes paraenses, Marina consegue cozinhar com tucupi, jambu e
a inesquecível maniçoba, cujo cheiro a lembra tanto sua infância na
capital paraense.
O peixe, cortado em postas e regado com azeite, vai direto ao forno,
enquanto um refogado com cebola e (muito) alho começa o preparo
do caldo de tucupi, que ganha ainda mais aroma e sabor quando a
chicória entra na panela. Em outra panela, com mais um pouco de
alho, vai o jambu (aquele que, segundo dona Onete, treme, treme,
treme). Sabores ajustados, é hora de servir, com a louça previamente
escolhida mas sem grandes preocupações. No fim das contas, o mais
importante já foi feito e ao redor da comida estão amizades, lembranças e amor.
Enquanto vai vendo a alegria nos olhos dos convidados, Marina inconscientemente torce pra que as travessas não sejam raspadas. Afinal, poucas coisas são mais prazerosas do que o segundo tempo do
prato, quando ela coloca o caldo de tucupi em uma caneca, mistura
com farinha e dá colheradas que só uma comfort food verdadeira
consegue: a sensação de abraço e aconchego.

RITA VON
HUNTY

gente
é pra
brilhar

Homem, cisgênero e gay. É assim que Guilherme Terreri se define, embora “não
acredite muito em nada disso”, faz questão de frisar. Gosta de se apresentar como arte-

-educador, o que inclui, numa só expressão, as funções de professor e ator. Tudo bem, arte-educador
é o que ele se considera, essencialmente. Mas Guilherme também é apresentador, youtuber de sucesso e tem uma persona pública que arrasta milhares e milhares de fãs: a drag queen Rita Von Hunty.
Em resumo, define: “Sou um operário da cultura”.

além da mesa
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Rita veio ao mundo para incomodar, “e nada mais incômodo do que fazer as pessoas refletirem”. O canal Tempero Drag nasceu para que ela ensinasse receitas veganas, enquanto falava
sobre política de um jeito leve e engraçado — a cozinha era só uma armadilha para pescar
internautas desavisados. Hoje já não prepara receitas, e sim dá aulas engajadas de sociologia,
filosofia e outros temas com didatismo e profundidade. Acabaram os expedientes para fisgar
a audiência, afinal qualquer um é facilmente capturado pelo carisma de Rita.
Exagerada e dramática, a drag é nascida e criada no melodrama, gênero pelo qual Guilherme
caiu de amores ainda na faculdade de artes cênicas. Adicione-se a isso uma boa pitada de
Pedro Almodóvar, e lá vai Rita dar aulas que mais parecem um filme do cineasta espanhol:
“Você não tem ideia do que veio ver, e, quando percebe, está tendo uma aula sobre ideologia
alemã, Theodor Adorno ou Marx”.
Se a vida de Rita Von Hunt é sob os holofotes, na casa de Guilherme as luzes são todas indiretas. Seu teatro particular é um apartamento no centro de São Paulo, onde a decoração é
sóbria; as louças e as toalhas de mesa são pretas, assim como os quadros. “Acho que o preto
deixa as coisas acontecerem”, acredita. Em casa, ele atua para seduzir seus convidados. Tudo
é teatral e com um pezinho no fora do comum: cerveja simples, nem pensar, só se for preta
ou vermelha; o lavabo fica lotado de velas; e antes de começar a festa, jorra perfume em todos
os cantos da casa. Quase sempre convida o vizinho e melhor amigo, Nicolas, para ajudar a escolher flores, velas e comidas antes da festinha. Os preparativos são pensados nos mínimos
detalhes e podem levar três, quatro dias. Em geral, a festa termina em pista de dança. “Adoro
dançar no tapete da sala.”
Assim como interpretar Rita, cozinhar, para Guilherme, é desvelar ao mundo sua face feminina. As influências têm raízes na família de origem portuguesa, francesa e polaca, principalmente nas figuras da mãe e da avó — tal e qual a sua drag, que mistura os sensos de
humor da mãe, Maria Bernardete, e estético da avó Encarnação: “Na vida como na arte, sou
resultado de uma soma, acúmulo, decantação, aprofundamento, maturação, vivência… Um
somatório de experiências!”.
A sua cozinha é também resultado desse melting pot, um caldeirão (vegano) de culturas e
saberes que ele adora oferecer aos seus: “Meu prazer maior está em fazer os outros experimentarem”. Amigos não faltam para provar. Guilherme, como Rita e seus milhares de fãs,
também não anda só. “As únicas coisas que faço sozinho são tomar banho e dormir, e mesmo
assim às vezes”, brinca.

PETISCOS

Ingrediente favorito?
Cebola e alho. Como eu cresci em Ribeirão Preto,
Ribeirão Preto é Minas. Tá em São Paulo por acaso.
A gente fala “uai, sô, trem” e aí tem essa coisa do
mineiro que é assim: arroz? Uma cebola. Arroz e
feijão? Duas cebolas. Arroz, feijão e farofa? Três
cebolas. Arroz, feijão, farofa e couve: quatro cebolas.
Qual foi seu maior desastre na cozinha?
Eu não tenho mão pra doce, as minhas sobremesas
hoje em dia são: “ah, cozinha essa pera aí no
vinho”. Quer, quer, não quer, foda-se. E teve outro
dia que eu estava com a Penelopy, que apresenta
o programa comigo, ela chama Penelopy Jean, e a
gente ia fazer o Pu Dean, que é o pudim vegano.
E aí, vai amido de milho. E, quando a gente prepara
a receita, você prepara em potinhos, pra mostrar,
e aí tinha muito mais amido de milho do que ia
precisar na receita. E aí, câmara ligada, a Penelopy
é a minha melhor amiga, se a gente ficar junto,
alguma coisa vai pegar fogo. Aquele quiprocó
do diabo, gritaria, piada de baixo calão… Depois
assistam a esses vídeos, vocês vão gargalhar. Até
hoje, quando tô triste, eu assisto a esse vídeo, eu
choro de dar risada. Aí, em algum momento, a
Penelopy fala “eu posso pôr o amido de milho?”.
“Pode!” E aí eu falo pra ela: “São duas xícaras”. E aí
ela vai virando o amido de milho, né? Na receita. E
eu estava mais preocupado em fazer a entrevista,
dar risada. Ela virou o amido de milho na receita,
bateu, levou pro forno, na hora que o pudim ficou
pronto, a gente foi tentar enfiar o garfo no pudim,
dava pra construir um prédio. Era uma argamassa
assim, de construir a muralha da China. Só que
aí nesse dia não dava pra fazer outro, não tinha
tempo. Não tinha um lugar pra pedir um pudim
vegano e fingir que tinha dado certo.
E aí a gente tentava espetar o pudim, e o pudim uma
maçaroca. Foi horroroso esse dia.
Qual é o cheiro de comida da tua infância?
Cebola com alho. Cresci em Ribeirão Preto,
é uma cebola por prato.

Qual foi o primeiro prato que você lembra
de ter preparado?
Eu tive um namorado no Rio de Janeiro que foi
um dos grandes amores da minha vida. O Barão.
E eu fazia toda e qualquer coisa pra impressionar
esse menino. Eu era assim alucinado por ele, louco,
louco, louco. E eu era vegetariano. E aí o Barão
gostava de purê, purê de batata, mas eu queria impressionar, então eu fiz um purê de couve-flor, e ele
gostava de medalhão de filé mignon no molho madeira com cogumelos. E aí eu tenho essa memória
nesse dia que eu… olha só o nível de psicopatia, ele
foi dormir na minha casa e, de manhã, sorrateiramente eu fiz uma cópia da chave dele, voltei, dormi.
Ele ficava o dia inteiro na faculdade, e eu estava ou
já de férias ou alguma coisa assim, aí fui pra casa
dele, fui no mercado do lado da casa dele, aí fiz
toda a francesa mentirosa, comprei flor, fui pra
cozinha, preparei tudo… Eu nunca tinha cozinhado carne assim na vida. Aí, cozinhei o medalhão,
pela internet, numa época que a internet era tudo
mato. Aí descobri a receita do molho madeira com
cogumelo, fiz tudo, servi, montei a mesa, aí… sete
da noite, oito da noite, nove horas, e esse menino
não aparecia. Aí falei “gente, vou só encostar aqui
no sofá”. Aí eu encostei assim no sofá e peguei no
sono. Cochilei. Ele tinha ficado pra um plantão,
depois tinha aula à noite, e chegou em casa 23h45,
chegou, entrou, viu a mesa posta, eu estava desacordado no sofá. Foi lá, me acordou com beijo, a gente
transou, foi dormir e o jantar só foi comido no café
da manhã do dia seguinte.
Cerveja combina com que comida?
Amendoim.

Qual comida tem o poder de mudar o teu humor?
Curry japonês, com legumes. É meu comfort food.
Né? Toda vez que eu tô borocoxozinha,
tristinha: curry.
Última refeição da vida?
Um caqui.
Qual é o seu instrumento culinário preferido
em casa?
Uma wok. Aquela panela que não gruda nada, que
eu posso ficar cantando e dançando.

Qual é a melhor hora pra beber cerveja?
Final do dia.
Com quem você gostaria de sentar pra tomar
uma cerveja?
O James Joyce. Gostaria de perguntar pra ele o que
é que ele achou quando levou a filha dele no Jung,
e o Jung falou que a menina precisava, sim, de
terapia, e aí ele falou “mas ela é igualzinha a mim,
por que é que ela precisa de terapia?”. E o Jung
respondeu pra ele “porque onde você nada, ela se
afoga”. Aí eu queria saber como ele lidou com isso.
Qual é o seu prato típico brasileiro favorito?
Eu sou apaixonado por tutu de feijão, apaixonado!
Adoro, adoro, adoro. Arroz, farofa, couve e tutu.
Hmmm…

Ingrediente superestimado?
Aspargo eu amo e vou defender até a morte, mas a
galera normalmente acha que é… mas não é nada,
né, gente? Aspargo é nada. Você joga água fervendo
e ele tá pronto. Você serve com um alhinho assado,
e é isso.
Ingrediente subestimado?
Abobrinha!
Melhor comida de boteco?
Ah, eu adoro croquetes. Assim, croquetes e quibes.
Os veganos são tudo!
Melhor comida pra dividir?
Um açaí com duas colheres.
Nome mais bonito de prato ou ingrediente?
Pavlova.
Moda gastronômica que mais detesta?
Paleta mexicana.
Qual é o raio gourmetizador que você
mais detesta?
Sujar o prato com o molho. Aqueles restaurantes
que tem um caminho de molho, assim, umas
castanhas moídas… e um pedaço de bicho morto.
O que é que nunca falta na sua despensa?
Água com gás.
Um segredo culinário que você finalmente
revelará ao mundo?
Depois que tirou da embalagem, é só falar que foi
você que fez.
O que você entende por “além da mesa”?
Eu entendo que uma boa refeição não começa nem
termina na mesa. Vide a minha história com o
namorado do Rio.

ALÉM
DO PRATO
MACARRÃO
IMPRESSIONA
CRUSH

Há dúvidas se a frase “o sucesso da noite para o dia
leva, em média, 15 anos para acontecer” é de autoria
de Marcello Mastroianni ou de um coach de lifestyle com 3 milhões de seguidores no YouTube. O que se

sabe é que, para Rita, o sucesso não veio da noite para o dia, e sua
caminhada é feita não de uma, mas de muitas etapas, descobertas, revoluções e surpresas. Ainda assim, o 19 de maio de 2015 pode ser entendido como um marco nessa jornada de sucesso. Foi nesse dia que
subiu o primeiro vídeo do canal Tempero Drag, e Guilherme Terreti,
ator e professor de inglês, começou a confundir e enganar as pessoas.
Afinal, a ideia principal não era ensinar a preparar couscous ou guacamole, mas levar os curiosos até lá e falar sobre meritocracia, marxismo, masculinidade tóxica, inclusão e outros quitutes engajados.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DA RITA

Mas nem só de militância vive a casa dos Von Hunty. Água com gás,
pepino, morango e ketchup também são presença constante. Essa
minúscula e pouco conexa lista de itens em sua geladeira não impede que Rita tire algum coelho da bolsa (com lantejoulas, claro) e crie
um drink ou uma salada. E foi assim que nasceu o Macarrão impressiona crush, fruto da inventividade da professora, e da falta de outros
ingredientes também…
Com fome e sem planejamento, a vegana Rita vasculhou a despensa e
descobriu a combinação que mudaria para sempre seus jantares românticos: um pacote de spaghetti, cebola, alho e vinho para refogar
a bandeja de cogumelos Portobello e aveia. Sim, aveia, batida com
água quente no liquidificador até virar um creme. E assim, arriscando, improvisando, experimentando e deixando os sabores se entenderem (da mesma forma que faz com a maquiagem em seu rosto)
nasceu o prato infalível para um date.
E hoje que domina o preparo da massa, Rita se permite fazer o que
mais gosta nos dias em que receberá um convidado que terá o prazer de acompanhá-la na iguaria: encher a casa de flores, acender velas no lavabo e perfumar cortinas. Ou, como ela mesma diz, fazer a
francesa mentirosa. Tudo isso ao som de uma playlist com músicas
italianas da década de 60 onde Sergio Endrigo é nome indispensável.
Para acompanhar o prato, Rita gosta de vinho tinto, mas aceitaria
uma cerveja preta. Afinal, gosta de combinações e sabores não tão
óbvios. Assim, como ela.

CESINHA
OVALLE

minha vida
é andar
por este
país

vida de Cesar Ovalle daria um road movie: milhares de quilômetros rodados
fotografando bandas de rock’n’roll, dirigindo clipes, quinze dias de folga por
ano. Na rua, a rotina é uma correria. Mas em casa não. Em casa o tempo de Cesinha passa lentamente,
A

para a cabeça não pirar. No seu backstage, a luz é indireta, quase penumbra. As paredes em tons pastel
ajudam a sossegar quando chega agitado lá de fora. Os poucos móveis, a decoração minimalista, descansam o olhar de quem passa o dia, ou a noite, obcecado pelo ângulo imperdível, “que fuja do óbvio”,
nas palavras do fotógrafo.
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além da mesa

De tanto viajar, ele organizou quase tudo no apartamento em Perdizes, São Paulo, para viver bons momentos a sós com Ana, outra viajante de primeira — a namorada de Cesinha é comissária de bordo.
Ao chegar da rua, depois de tirar a poeira, ele quase sempre abre uma cerveja, presença infalível nos
momentos de descanso. Por ali, as únicas companhias, além de Ana e da garrafa gelada, são os gatos do
casal, Branco e Preto. É assim que ele prefere a vida dentro de casa. Por isso, na mesa só há duas cadeiras,
para que nenhuma visita pense em ficar para o jantar. É onde fazem as refeições, inclusive as de delivery,
porque não cozinham diariamente, mas se esforçam para não comer em clima de recreio de colégio: “Já
basta a vida que levo na rua, baseada em sódio e trash food”.
Enquanto se desconecta do mundo, contempla calmamente o horizonte de prédios da janela. Lá fora,
a cidade de São Paulo, monumental, grita dia e noite, e o trabalho de Cesinha incorpora essa euforia.
Mas seus flagrantes resultam de uma lapidação manual, imagens às vezes analógicas e editadas uma
a uma, o que dá um sentido artesanal a um ofício tão saturado de recursos tecnológicos. É como se o
tempo tivesse congelado lá em São José dos Campos, onde nasceu, numa época em que fotografava com
a velha Pentax do pai e a família se reunia para ver slides. Foi quando ouviu Nirvana pela primeira vez,
no vinil, e sua vida mudou para sempre: “Eu não seria o mesmo se não fosse o rock’n’roll”. Anos antes,
outro disco, da banda RPM, que traz fotos de shows, despertou a vontade de ser fotógrafo de música e
cair na estrada.

Quando a ideia é curtir um ritual romântico, Cesinha comanda as panelas para fazer um risoto de
palmito, receita fisgada na internet que se tornou especialidade da casa. Os jantares a dois são à meia-luz, com toalha sobre a mesa e copos especiais para a cerveja, “bebida que vai bem com tudo”, diz ele.
Entre um gole e outro, uma garfada e outra, conversam sobre o dia, os planos, o futuro. Discos giram na
vitrola e o bate-papo continua no sofá. “Gosto de simplicidade”, diz Cesinha. “A coisa mais importante,
para mim, não é a comida em si ou os objetos que ela envolve, mas sim viver a experiência por inteiro.”
A louça fica para o dia seguinte. Ninguém tem pressa.

PETISCOS

Ingrediente favorito?
Palmito.
Qual é o cheiro de comida da sua infância?
A feijoada da minha avó.
Melhor música pra cozinhar?
Tem que ser rock, independentemente de qual,
mas tem que ser rock.
Lembranças culinárias da infância?
Lembro de três pratos feitos na família. Todo
sábado, quando eu era criança, a gente comia
na casa da minha tia-avó, e ela fazia uma
macarronada, com molho à bolonhesa e salsicha.
Eu esperava a semana inteira pra chegar no sábado
e comer a macarronada.
Outro prato era o espinafre refogado com ovo
que minha mãe fazia. É supersimples, mas eu já
tentei replicar algumas vezes e nunca consegui.
Me lembro de chegar da escola, abrir a panela
que ainda estava em cima do fogão e ver aquela
maravilha ali. Acho que fui impactado pelos
desenhos do Popeye…
Por fim, a feijoada da minha avó. Nunca comi nada
parecido. E só de lembrar me emociono.
Qual foi o primeiro prato que você
cozinhou na vida?
Com certeza, foi miojo.
Cerveja combina com qual comida?
Com todas. Se tiver, eu bebo com qualquer coisa.
Eu não tenho uma coisa específica, assim. “Com
hambúrguer não, com massa não.” Por mim, vai
com tudo.
Qual é a melhor hora para beber uma cerveja?
No almoço ou à tarde, quando não tenho nenhum
compromisso.
Como você descreveria sua relação com a cerveja?
Hoje em dia a relação é de amizade. Quando tô
sozinho e sem nada pra fazer, ela é aquela amiga
que surge de dentro da geladeira e sai dali para me
fazer companhia.
Com quem você gostaria de beber uma cerveja?
Kurt Cobain. Por mais que ele fosse maluco, eu
queria fazer uma meia dúzia de perguntas pra ele,
pra entender a cabeça dele.

Qual comida tem o poder de mudar o teu humor?
Pra me deixar de mau humor, um bife de fígado e
temaki de salmão. E pra ficar feliz, qualquer massa,
eu adoro.
Qual seria a última refeição da sua vida?
A feijoada da minha avó, com certeza. Se eu
pudesse, eu comeria todo dia.
Melhor lugar para unir turismo e comida?
Portugal é um país que nunca decepciona em
comida, talvez até pelo tempero ser bem mais
próximo do nosso e rolar aquela conexão afetiva.
Maior desastre na cozinha?
Teve uma vez que eu fiz um arroz, era a última
xícara que eu tinha de arroz, e queimei. Mas esse
dia não foi o pior, teve uma vez que deu merda
mesmo, de botar fogo no fogão e tudo.
Melhor cheiro de comida?
Arroz à grega. Tem uns aí que a galera consegue
fazer que se eu sinto o cheiro quero comer na
hora. Não importa a hora.
Ingrediente superestimado?
Aquelas coisas trufadas, azeite trufado. Aquilo pra
mim é a pior coisa do mundo.
Ingrediente subestimado?
O ovo, né? O ovo é dos deuses!

Maior larica?
Aí você falou minha língua, né? Porque minha
vida é baseada em trash… hot dog de rua prensado
pra mim é sucesso. O prensado é melhor porque
faz menos sujeira e não perde muito ingrediente.
E também fica mais quente durante mais tempo. E
sim, com purê, por favor.
Prato típico brasileiro?
Feijoada.
Jantar romântico ou almoção de domingo?
Ah, jantar romântico.
Comida de boteco?
Bolovo.

Melhor comida pra dividir?
Pizza.
Nome mais bonito de um prato ou de um
ingrediente?
Fricassé de frango. Esse nome é muito bonito.
Qual é a moda gastronômica mais chata?
Foodtruck.
Bife malpassado ou bem passado?
Ao ponto pra bem.
O que nunca falta na tua despensa?
Miojo.
Um segredo culinário que você finalmente
revelará ao mundo?
O palmito juçara na salada ou avulso é jogo
ganho. O açaí ou pupunha, nunca na salada,
porque ele é muito ruim. Palmito juçara! Esse é
um bom segredo.
O que está “além da mesa”?
A tua motivação naquele momento, a tua
essência. O que você está sentindo na hora,
porque quando eu monto a mesa, é por causa
de uma situação que acho especial, ou que
queira transformar em algo especial, né? Seja
por comemoração de alguma coisa ou por
simplesmente querer fazer aquilo naquele
momento, sabe? Então além da mesa é isso. É o
sentimento daquele momento. É o estar presente,
é o você querer transformar aquela situação que
pode ser corriqueira, em algo especial.

ALÉM
DO PRATO
RISOTO
SENSITIVO

Palmito e rúcula, palmito e rúcula, palmito e rúcula.
Esse é o mantra repetido por Cesinha toda terça de
manhã quando ele desce para fazer compras na feira
perto de sua casa (com direito, claro, a um pastel de
carne e um caldo de cana).
Isso se deve ao fato de que, depois de muitas experiências e de ter
se tornado praticamente um sommelier de palmito, Cesinha hoje só
aceita o pupunha para o seu famoso risoto. O que não deixa de ser
um certo esforço em nome do resultado final, pois significa abrir
mão de seu tipo favorito, o juçara, que ele come de tira-gosto, mas
não usa no risoto, por causa de sua textura e consistência.
A preocupação com a rúcula, que acompanha o arroz em inusitada
versão, é mais trivial: seu gato Branco é viciado na verdura, o que exige de Cesinha agilidade ninja ao chegar em casa do passeio. A rúcula
chega dentro de um saco plástico fechado e vai direto para a geladeira, pois o felino quase vegano não pode nem sentir o cheiro que já
fica ouriçado.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DO CESINHA

Depois, é botar aquele rock’n’roll na vitrola, pegar a panela especial
da casa e começar o preparo do prato, que não tem grandes segredos
nem medidas superprecisas. Por isso mesmo, é conhecido na casa
como Risoto Sensitivo… ainda assim, este é o segredo do sucesso de
Cesinha: cebola picada refogada em fogo baixo no azeite, arroz rapidamente misturado, vinho branco para abrilhantar e conchas de
água fervente que cozinham os grãos. Com o arroz quase pronto, entra o palmito — picado em pedaços não muito pequenos para que
eles não se desfaçam. Terminada essa etapa, Cesinha finaliza o prato
com queijo parmesão (comprado inteiro na padaria local, para ralar
na hora) e a rúcula picada ao lado do arroz.
Daí é hora de trocar o Nirvana pelo Terno Rei, deixar o telefone longe, cobrir a mesa com a toalha usada apenas em ocasiões especiais,
chamar sua amada, Ana, e comer logo, afinal o risoto não pode esfriar.
E para quem se pergunta sobre o caldo, preparo importantíssimo
para o resultado final do risoto segundo grandes chefs da culinária
mundial, Cesinha não se abala e faz jus ao seu amor pelo minimalismo: troca o cuidadoso preparo de salsão, cenoura, ervas e especiarias
por um pequeno tablete que mora no armário da despensa, ao lado
do miojo e do edamame. Afinal, quem disse que soja e sódio não podem conviver?

PAOLA
CAROSELLA

a pessoa é
para o que
nasce

Pegar o avental pendurado, vestir e amarrar na cintura. Prender os cabelos, sacudir

um lenço e nele envolver toda a cabeça, de modo que nenhum fio se atreva a cair. Reunir na bancada
todas as ferramentas de trabalho, ingredientes, panos, tábuas, panelas. Pronto, Paola Carosella está
preparada para começar. “São precisamente esses rituais que sempre me encantaram na cozinha”, diz
a chef argentina, “e ainda hoje, depois de muitos anos repetindo os mesmos gestos, quando faço, sinto
uma paz gigantesca e uma conexão muito forte com o aqui e agora.” É como se Paola estivesse no lugar
ao qual pertence, onde nasceu para estar.

além da mesa
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Tanto que prefere a cozinha às salas, sejam elas de casa ou do seu restaurante. Nem quando recebe os
amigos ela relaxa, tamanha a preocupação com as comidas: da entrada à sobremesa, tudo tem hora
para sair e deve estar perfeito. “Amo receber, pôr a mesa, pensar nos detalhes. Mas o momento menos
calmo, pra mim, é o de sentar”, conta. “Afinal, são trinta anos de cozinheira. Sempre pus a comida no
prato, entreguei para o garçom servir e continuei cozinhando, cozinhando… Eu poderia viver num
eterno preparo!”
Talvez para diminuir sua própria tensão, Paola só convida os mais íntimos: sabe que se sentirão à vontade sem que ela precise se preocupar demais. Ou, melhor ainda, pede ao marido, o fotógrafo Jason
Lowe, que cozinhe para todos, enquanto ela fica livre para escolher toalhas, louças e copos, checar se
a cerveja está gelada e escolher a playlist do encontro — certamente, vai ter Nick Drake e canções do
folclore argentino. Mas, se Paola preferir ficar no fogão, os amigos cabem todos na cozinha, porque o
espaço foi pensado para receber.
É ali, também, que ela e Jason gravam os vídeos do seu canal de receitas no YouTube desde que a chef
deixou a apresentação do reality show Masterchef. O trabalho é intenso, mas tem sobrado tempo para
se dedicar aos jardins, à horta, às tarefas domésticas e à filha, Francesca. Poucas coisas são tão importantes para ela quanto ficar em paz no seu “casulo”, como se pudesse compensar o tempo em que não
gostava de estar na própria casa. “Minha infância e adolescência foram muito difíceis”, conta a chef,
que teve problemas de convivência com os pais e, por isso, hoje valoriza tanto a família e o lar. “Descobri que
eu podia fazer diferente.”
Mas nem tudo foram espinhos. Com os avós, imigrantes italianos e camponeses da periferia de Buenos
Aires, ela entendeu o ciclo dos alimentos: “Cresci rodeada de hortas, criações de animais e pés de frutas.
Desde pequena entendi que você planta, colhe, prepara, come, planta de novo”. E desde aquela época
Paola carrega a influência mediterrânea, fundamento da sua culinária. “A cozinha me salvou”, ela diz,
categoricamente. Quando decidiu ser chef, aos 18 anos, intuía que seria ali, em meio ao barulho das
panelas, junto ao calor do fogão, que ela se sentiria para sempre acolhida. Já tinha descoberto seu lugar
no mundo: a cozinha.

PETISCOS
Qual é o seu ingrediente favorito?
O tempo!
Qual é a primeira lembrança de comida?
Uma travessa cheia de massa, no meio da mesa,
sem dúvida.
Qual foi o primeiro prato que você cozinhou?
Quando comecei a cozinhar, eu fazia uma terrine
de cenoura, espinafre e beterraba, que tinha três
camadas de cores, então, quando você cortava,
tinha as três cores separadinhas, era uma coisa
muito anos oitenta. Eu devo ter encontrado em
alguma revista e reproduzia. Era como um flan de
três legumes de cores diferentes.
Cerveja combina com qual comida?
Todas. Se você está a fim… mas eu lembro muito de
frango à passarinho, que eu gostava de comer num
boteco em São Paulo que tinha um monte de cervejas, e eu tinha um amigo que me levava para comer
frango à passarinho com cerveja. Uma delícia!
Com quem você gostaria de tomar uma cerveja?
Com a minha bisavó, que ficou na Itália. Eu gostaria de sentar com ela e que ela me contasse como é
que era a vida dela. Que eu não conheci…
No Brasil, qual é o melhor lugar para comer?
Nem louca vou responder a essa pergunta! Porque
é impossível, o Brasil é maravilhoso. Vou falar o
quê? Mineira? Depois a baiana fica para trás…
Primeiro, vai ser sempre numa casa, que vai se
comer melhor que num restaurante. Na casa de
qualquer mulher ou família que goste de cozinhar,
eu acho que a gente vai comer seguramente bem.
E eu comi muito bem no Brasil, em lugares muito
inóspitos. Então, para mim, ter que escolher
é sacrilégio, não posso. É impossível ter uma
preferência, porque eu amo comida brasileira.
Uma refeição inesquecível?
Quando eu era criança, devia ter uns oito, nove
anos, o meu avô, pai da minha mãe, ia pescar e
trazia muitos peixes pequenininhos e também
caramujos, caracóis. A minha avó limpava todos
eles, deixava em baldes muitas horas para que eles
soltassem a areia e depois ela fazia uma mistura de
alho, salsinha, um pouco de pão, azeite de oliva e
colocava dentro da conchinha do caramujo, e eles
iam acima da brasa. Então, eles soltavam um suco;
aí essa crostinha ficava meio dourada e a gente
pegava um por um. Tinha que esperar para não se
queimar, tinha que sugar um por um. Então, vinha
o peixe e a crostinha de alho, com salsinha e pão.
Era sensacional.

Qual é a comida que tem o poder de mudar o teu
humor?
Pão com manteiga.
Qual você gostaria que fosse a última refeição da
sua vida?
Qualquer coisa que seja com a minha família e com
as pessoas que eu amo.
O maior desastre na cozinha?
Eu já fiz um bolo de aniversário pra minha filha
e esqueci de botar açúcar. Foi um desastre! Aí fiz
outro, mas esse foi horrível. Esse que eu me lembro,
mas devo ter feito cada desastre… São muitos anos
a cozinhar.
Qual é o melhor cheiro de comida?
Bolo! Bolo saindo do forno, bolo de limão, bolo de
laranja, bolo de fubá com erva-doce. Ou pão! Pão
sendo assado…
Qual é o seu instrumento culinário favorito?
Faca. Uma boa faca faz muita coisa! E não sou
ciumenta, compartilho tudo. Se quebra, compro
outra. Eu sou assim. As coisas são para serem usadas e divididas.
Ingrediente superestimado?
Azeite trufado! Acho muito ruim. E se quero comer
algo, mas o cardápio diz que ele vem trufado, peço
para tirar. Porque o azeite trufado sempre entra no
final, então se dá pra tirar, eu peço. Eu realmente
não gosto, não como.

Comida de boteco favorita?
Torresmo! O Mocotó faz um torresmo incrível.
Melhor comida para dividir?
Empanadas.
Nome mais bonito de prato ou ingrediente?
Bouillabaisse.
Qual é a moda gastronômica que mais
te incomoda?
A gourmetização das coisas. Tudo gourmet.
Brigadeiro gourmet, hambúrguer gourmet…
Isso me incomoda muito.
Qual é o seu maior orgulho na cozinha?
Eu acho que ter descoberto aquilo que eu sou boa
em fazer. Parar de insistir no que talvez o mercado
e as modas digam que os chefs deveriam fazer e me
manter firme nas minhas convicções. Saber quem
eu sou na cozinha, qual é a minha identidade na
cozinha. Esse é o meu maior orgulho.
Tem alguma moda que você ao longo desses 30
anos já absorveu e hoje se arrepende?
Azeite trufado. Eu devo ter usado alguma vez, com
certeza.
Ingrediente subestimado?
A mandioca! Eu amo mandioca. Beiju de mandioca! Mandioca ralada, cozida, frita… Farofa! Ela é
maravilhosa, extremamente versátil, mas foi meio
esquecida… deveria estar mais presente no nosso
cotidiano do que está.
Melhor larica?
Pão com manteiga e geleia. Às vezes à tarde, tipo
quatro da tarde, eu vou fazer uma torrada de pão
com manteiga e geleia. Passam vinte minutos e eu
já estou na quinta torrada…
Você tem um prato típico brasileiro favorito?
Um, não. Sou muito feliz com um bom prato de arroz, feijão e farofa. Arroz, feijão e farinha! Sou muito feliz com isso, muito mesmo. Arroz, feijão e farinha pelo que significa, também, porque alimenta
muito bem, porque é muito simples e quando está
bem feito é sensacional! Um bom arroz bem feito,
quentinho, não tem coisa melhor…
Qual é a sua comida de rua favorita?
Espetinho de coração. Eu gosto das coisas feitas
na brasa, né? Gosto do sabor da brasa, então esse
espetinho eu gosto muito.

O que nunca falta na sua despensa ou geladeira?
Azeite de oliva não pode faltar nunca.
Um segredo culinário que você finalmente revelará ao mundo?
É muito melhor você fazer um prato de arroz e
cebola maravilhosamente bem feito do que tentar
fazer um foie gras ou uma trufa e não ter nem o
ingrediente nem a técnica certa. Então, é melhor
fazer o que você sabe fazer, com o ingrediente que
você consegue cuidar, em vez de fazer algo pretensioso que vai dar errado, com certeza. A comida
simples é sempre a melhor.
O que você entende por "além da mesa"?
Nada do que a gente faz, quando está bem feito,
quando é feito com carinho, é uma coisa só. Tudo
envolve um contexto. Onde você está e como você
faz. Eu acho que o além da mesa é precisamente
isso. Todos os rituais que você traz, as informações
que você carrega, a importância que você dá aos
detalhes, como você olha ao redor, como você se
conecta com aquilo que você está fazendo, o quão
envolvida você está com aquilo que você está fazendo. Então, quanto mais envolvida você está, melhor.
Nunca é só uma coisa.

ALÉM
DO PRATO
NHOQUE
DA MAMÃE

Fortuna. Ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. É com esse

intuito que milhões de pessoas, no dia 29 de todo mês, comem o
gnocchi da fortuna, tradição italiana espalhada pelo mundo. O que
poucos percebem é que a fortuna do nome do prato não tem nenhuma relação com o dinheiro. O que está por trás do nome, além de
uma linda lenda sobre uma pessoa acolhida numa noite de frio e alimentada com as bolotas de batata, é a sorte ou, mais especificamente, a energia positiva colocada em cada garfada e, claro, no preparo
do tradicionalíssimo prato. No caso de Paola, essa fortuna quer dizer
afeto. E o melhor: nem precisa ser no dia 29. Basta querer oferecer
carinho e conforto para a família e lá vem o Nhoque da Mamãe.
Antes do preparo, os rituais sagrados de Paola: a pia liberada de qualquer louça, a pesada tábua de madeira sobre um pano de prato, as
facas cuidadosamente escolhidas para aquele preparo, os potes onde
se organizará seu mise en place... Nada, absolutamente nada, pode
estar fora do lugar. Afinal, para Paola, cozinhar é coisa séria.
Em seguida, começa o prazer e a desconexão com o resto do mundo.
É ali que ela se acalma, se realiza, se cura e, com as mãos, emociona milhões de pessoas com sua comida sem grandes extravagâncias
criativas mas cheia de emoção.
Batatas descascadas, cozidas e escorridas, elas voltam ao fogo para
secar ainda mais. A água que a batata absorveu evapora, e o purê,
feito logo depois e com a batata ainda quente, fica ainda mais liso e
macio. Em seguida, elas vão para um pote onde se encontram com
ovos e farinha de trigo. Ali, misturados, descansam por meia hora
enquanto Paola abre uma Weisstbier e prepara o molho de tomate
que suas avós ensinaram: com bastante azeite de oliva, alho, cebola,
tomate, passata e um frango que cozinha ali dentro por horas até se
desfazer.
Purê de batata devidamente descansado, é hora de preparar as “cobrinhas” e cortá-las em pequenas bolinhas. Depois, hora de cumprir
outro ritual: cada uma das bolotas será apertada com o dedão para
criar um lado côncavo, ao mesmo tempo que um garfo pressiona o
outro lado. Assim se consegue um nhoque leve onde o molho pode
se aconchegar.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DA PAOLA

Com quase tudo pronto, Paola leva as bolinhas à panela com água
fervente e salgada para um rápido cozimento. Assim que os nhoques
chegarem à superfície da água, podem ser retirados da panela e levados ao prato, onde encontrarão o molho de tomate e muito queijo
parmesão.
Hora de comer, mentalizar pensamentos positivos pela fortuna de se
sentar à mesa com quem se ama e se deixar levar pelas lembranças
da infância. Afinal, para Paola, cozinhar é um ato de resistência, mas
também de afeto e memória.

HERMETO
PASCOAL

tempero
musical

Os filhos eram adolescentes quando Hermeto resolveu fazer um bolo. Sozinho
em casa, foi para a cozinha improvisar. “Não sei o que me deu na cabeça. Na
hora, pensei: ‘Vou pegar essa panela e fazer um bolo de tudo o que eu imaginar’”,
lembra. Óleo, duas bananas amassadas, leite, farinha e… feijão, duas ou três linguiças, couve e o que mais lhe deu na telha. “Piquei tudo e misturei. Sei que não parece bom,
mas quem provou até hoje pede mais”, garante Hermeto, que jamais repetiu a receita; era única, “como
as interpretações musicais, que nunca são iguais”. E arremata, confiante: “Estou sempre com o meu
paladar ligado!”, apontando para a orelha esquerda. Afinal, até a comida, para ele, tem relação com a
música. Quem já viu Hermeto no palco sabe que ele não é diferente daquele cozinheiro maluco: puro
improviso e intuição.
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Batizou a criação de “Bolo universal”. E foi a última vez que o músico se arriscou na cozinha.
Isso porque Dona Ilza, já falecida, não deixava. “A patroa queria me proteger porque não enxergo direito. Já quase botei fogo em casa uma vez”, conta um dos maiores glutões da música brasileira, capaz até de cantarolar enquanto mastiga: “Eu vou comendo e fazendo hmmm,
hmmm”. Literalmente, Hermeto não para de fazer canções. “Eu não sou músico. Eu sou a música”, diz. Mas, sim, é músico, e dos mais importantes da história brasileira. Sua grandeza dispensa explicações — que, aliás, sequer caberiam nestas páginas.
A maior parte da vida, Hermeto passou na estrada, em turnês por Europa, Ásia, Estados Unidos. Numa dessas, foram dois meses comendo, diariamente, o mesmo prato: “Eu já pegava o
avião aqui sonhando com o macarrão à carbonara”. Se fosse com a banda a um restaurante
sem a tal massa no cardápio, levantava e ia embora: “Que lugar fraco!”. E lá iam os músicos com
ele. Porque, para Hermeto, não há hipótese de comer sem a turma durante as turnês; é a sua
segunda família, e ele não dispensa os rituais na hora das refeições. A resenha depois do show
é sagrada e, de preferência, acompanhada de uma cerveja.
Nos anos 1980, costumava reunir os amigos em casa para beber e provar a feijoada de Dona
Ilza. Depois, ensaiavam como se não houvesse amanhã. Sua função, neste e em todos os outros
dias, era dar o “tempero musical”. Enquanto ela cozinhava, ficava ao lado fazendo o que mais
gosta: tocando e palpitando sobre os preparos — as sugestões quase nunca eram aceitas, por
serem, digamos, criativas em excesso: jaca no feijão, laranja na sopa e por aí vai. “Padronização
não é comigo”, explica. “Na comida, sou como na música: eu gosto mesmo é de criar.”
Desde criança, ainda em Lagoa Grande, Alagoas, já gostava de ficar na cozinha de olho no que a
mãe fazia, enquanto brincava de batucar garrafas. No armazém do pai, sentava no balcão para
tentar agarrar uma banana pendurada ou qualquer coisa comestível que pudesse alcançar.
Ali, no mesmo balcão, também deu seus primeiros passos na música com uma sanfona, aos
doze anos, e atraía a vizinhança para vê-lo tocar. “Sou fruto daquela mistura que eu via ali na
venda do meu pai, comida, bebida, música”, acredita. “Se eu também fosse dono de bar, botaria
o nome de Bolo Universal”, brinca. Mais misturado que o seu bolo maluco, impossível. E mais
universal que Hermeto, nem o seu próprio bolo.

PETISCOS

Qual é o seu ingrediente favorito?
Feijão, farinha e carne. Carne que eu falo é todo o
tipo de carne, contanto que esteja bem passada. No
restaurante eu digo assim, que eles morrem de rir:
queimada! Pode queimar. Eu falo pro cozinheiro:
“Quando você sentir que está queimando pra
você, não está queimando pra mim”. Nenhuma
específica, só precisa estar bem passada.
Qual é o cheiro de comida da sua infância?
Antigamente, eu ia andando na rua ali pela hora
do almoço e passava numa porção de casas… ia
passando e você já sabe o que é que as pessoas vão
almoçar. Ia sentindo cheiro de fígado, milho… e o
que eu gostava muito que mamãe fazia e que hoje
eu nem como, era torresmo. Quando ela fazia
torresmo, eu de longe largava tudo e ia correndo
pra ficar pertinho dela, enquanto ela me dava
aqueles pedacinhos crocantes.
Qual é a melhor música para ouvir comendo?
Eu escuto música o tempo todo, é como o vento,
como o ar que eu respiro, eu sou entregue ao
universo. Mas eu não fico ouvindo música, muito
menos a minha. Eu gravo as minhas coisas e não
escuto as minhas coisas. Porque, se eu fosse um
pintor e fizesse um monte de quadro na parede,
não ia ficar olhando aqueles quadros. Por isso que,
quando me perguntam como é minha música, eu
digo que não sei, só sei dizer que é música.

O senhor lembra do primeiro prato que cozinhou?
Foi o Bolo universal. Só ele porque tinha tudo o que
tinha nos outros.
Cerveja combina com qual comida?
Frango à passarinho, gosto muito! Frango,
como eu digo, assim bem torradinho. Tudo eu
gosto bem torrado.
Com quem o senhor gostaria de tomar uma
cerveja?
Com o Chick Corea. Uma vez ele me mandou um
bolo de presente. Eu estava no Japão, pois ele teve
a coragem de mandar dos Estados Unidos um bolo
pra mim, de presente! Olha só! Pra Tóquio.
Qual seria sua última refeição?
Nenhuma. Porque nada eu quero fazer
premeditado. Nem pra morrer.
Seu lugar favorito pra viajar e comer no Brasil?
A minha terra, que é o lugar onde nasci, tem a
variedade de coisas que eu gosto de comer. O feijão,
a farinha, a carne de sol…
Comida de rua favorita?
A pipoca eu gosto muito. Às vezes eu vou pro show,
na entrada do show tem o cara vendendo pipoca, e
meu filho olha pra mim, pra ver se tem açúcar, e se
não tem açúcar ele compra. Eu como no camarim.
Comida de boteco?
Costela no bafo do bar do meu filho.
Três horinhas ali embrulhada num papel especial,
e ela fica muito macia…

Qual moda gastronômica mais detesta?
Eu não passo nem na calçada de um lugar
desses, cheio de frufru. Estão padronizando a
comida, estão padronizando tudo. Você vai a
um restaurante num dia e, no outro dia, come
num restaurante diferente. Você pensava que era
diferente, mas estava igual ao primeiro.
Os ingredientes decorados e escritos no papel.
E isso tira um pouco aquele prazer de comer, da
surpresa de comer! Antigamente tinha o gosto da
pessoa que cozinhou aquele prato.
O que nunca pode faltar na sua geladeira?
Sorvete de morango, bem geladinho. Nossa
senhora! Depois do almoço eu espero uns vinte
minutos e daqui a pouco minha nora vem e traz
assim um caneco cheinho de sorvete.
O que o senhor entende por “além da mesa”?
A companhia. Assim como dependo da comida
ser boa, dependo da pessoa ser boa também.
Tem que se comer bem acompanhado, senão isso
atrapalha a comida também. Quando eu tô aqui
comendo um arroz e feijão e chega meu bisneto,
isso automaticamente altera o sabor da comida.
O único problema é que a comida esfria, porque eu
paro pra dar atenção pra criança…

ALÉM
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ESCONDIDINHO
DO VÔ LOURO

De Olho d’Água das Flores ao bairro do Jabour, zona
oeste carioca, passando por Tóquio, Montreux e
Nova York, Hermeto encantou, comeu e bebeu. Quan-

do criança, ele tocava sua sanfona de oito baixos e via o pai fazer
sons com as garrafas para atrair clientes para seu bar. E até hoje,
quando sai em turnê, carregando antigos engradados de cerveja
para levar suas bruxarias sonoras pelo mundo, Hermeto sabe que
onde estiver, a hora de comer e se reunir ao redor da mesa é sagrada.
Prova de seu amor pela comida está nas muitas homenagens a pratos, comidas e temperos que ele registra em sua vasta obra. “Geleia
de cereja”, “Ovo”, “Pimenteira”, “Tacho” e, claro, a hipnótica “Ilza na
feijoada”, composta em homenagem ao feijão de sua saudosa patroa, como ele até hoje a chama.
Preparada de véspera, a feijoada era causadora da inevitável desconcentração dos músicos que ensaiavam no estúdio de Hermeto
no segundo andar da casa e sentiam os aromas vindos das panelas
de Ilza. O dia seguinte era de festa na casa da família Pascoal, pois
gente de todos os cantos da cidade ia até Bangu comer, beber e, claro, fazer música.

Outro prato que traz uma carga enorme de memórias e afetos
para Hermeto é o escondidinho de carne-seca, iguaria que ele
aprendeu a apreciar ainda menino e que hoje é estrela no cardápio do bar de seu filho Fabio, batizada em homenagem ao músico
como Escondidinho do vô Louro. Quem prepara o prato com muito amor é sua nora Jeane, sempre pronta a mimar o vô Hermeto.
A primeira etapa é cobrir o fundo e as laterais do pirex com um
macio purê de aipim temperado com manteiga e alho. Em seguida, entra a carne-seca do jeitinho que o Vô Louro gosta: sequinha, desfiada e refogada no azeite com alho, cebola, tomate,
salsa, sal e cominho.
Hoje o queijo prato está vetado pelo médico e, por isso, Jeane
usa queijo Minas padrão ralado para cobrir a carne seca antes
de levar o prato ao forno. Ele só sai de lá quando está dourado e
borbulhando.
São geralmente uns quinze minutos, tempo de sobra para Hermeto criar músicas com garfos, panelas, copos e o que mais estiver pela frente.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DO HERMETO

DAYANA
MOLINA

um
gosto
de sol

Ninguém chega desavisado à casa de Dayana Molina, em Niterói: mesmo quem
nunca esteve lá sabe que o pôr do sol visto do terraço será a grande atração do
dia. “Os amigos já vêm esperando por esse momento”, ela conta. É para lá que a estilista leva todo e

qualquer convidado, não sem antes deixar a visita embasbacada com a paisagem da sala de estar, um
amplo painel da Baía de Guanabara enquadrado na janela. É também na sala, admirando a paisagem,
que Dayana faz a sua meditação matinal, nunca depois das cinco e meia da manhã, para assistir ao nascer do sol — laranja, amarelo, lilás, um espetáculo quase sempre garantido.

além da mesa
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Aquelas luzes e cores da manhã abastecem Dayana da inspiração fundamental para criar roupas e acessórios de sua marca, a Nalimo. “A relação que tenho com a natureza é muito importante para mim, é
o que faz me sentir conectada comigo mesma”, acredita, e isso talvez passe por sua profunda conexão
com a ancestralidade indígena. Dayana é descendente do povo fulni-ô, do sertão de Pernambuco, de
onde a avó Naná saiu ainda criança, levada — ou sequestrada, como prefere dizer hoje em dia — por
uma família de brancos para trabalhar no Rio de Janeiro.
Dayana aprendeu com Naná receitas carregadas de afeto e de cultura. “Ela me ensinou a temperar, a escolher ingredientes. Na verdade, ela me ensinou tudo o que sei. É quem mais amo na vida e minha principal referência”, derrete-se. Com a avó, aprendeu também tradições e histórias de seu povo: “Tudo o
que faço tem relação com a minha ancestralidade”. Quando cozinha, curte os rituais afetivos em torno
da comida e faz questão de trazer à tona a identidade indígena. Para servir, prefere louças e objetos de
materiais naturais e rústicos, com ar tropical. À mesa, leva travessas, pratos e talheres trazidos da Amazônia, de fibra natural, bambu, tear. “Tudo o que é artesanal”, diz, “já carrega em si algo de ritualístico.”
Com a colher de pau que foi da avó, prepara peixes dos mais variados jeitos, “com muito tempero” e
sempre acompanhados de pirão. Mas, criativa que é desde criança (quando adorava customizar as próprias roupas para ficar diferentona), ela se arrisca sem medo na cozinha. Ou seja: é tradicional, pero no
mucho. Dayana gosta mesmo é de subverter receitas. Estrogonofe, para ela, leva milho e um monte de
temperos secos coloridos. É como se, na hora das panelas, também colocasse em prática seus planos de
virar o mundo de cabeça para baixo. Descolonizar é a palavra de ordem, à qual, em seguida, ela encaixa
substantivos como “ideias”, “paradigmas” e “moda”. Por isso, estrogonofe tem milho, sim, e “ninguém
faz um melhor que o meu”, garante.
Mas o ritual do cafezinho infalível, pós-refeição, aquele sem o qual não fica de jeito nenhum, bebido
lentamente enquanto o bate-papo continua, é sem invencionice. Trata-se de um café coado (num dos
vários coadores de pano de sua coleção) com gosto de canela, especiaria que coloca na água ao ferver,
do jeitinho que a avó Naná faz. Pronto: depois do café, já podem todos voltar à cerveja e subir ao terraço
para ver a natureza fazer seu espetáculo.

PETISCOS

Ingrediente preferido?
Canela.
Cheiro de comida da sua infância?
Bolo de fubá com erva-doce.
Qual é a sua primeira lembrança de comida?
Jiló! Minha avó fazia muito papinha de jiló. Por
incrível que pareça, hoje eu amo jiló. Mas na
minha infância não era uma sensação boa, sabe?
Era amargo.
Qual foi o primeiro prato que você cozinhou?
Acho que foi o arroz, uma das primeiras coisas
que eu aprendi.
Qual é a melhor hora pra beber uma cerveja?
No pôr do sol.
E cerveja combina com qual comida?
Adoro cerveja com um pargo na brasa, tem
tudo a ver. Camarão frito também, muito bom.
E um queijinho coalho também, com cerveja.
Muito bom!
Com quem você gostaria de sentar pra tomar
uma cerveja?
Chico Mendes, sem dúvida! Eu tomaria uma
cerveja com Chico Mendes e falaria muitas
coisas legais, desde a floresta até o ativismo, a
sustentabilidade. Nossa! Adoraria.
Qual comida tem o poder de mudar o seu humor?
Todas as comidas têm o poder de mudar o meu
humor. Eu sou a pessoa que quando estou com
fome, se tiver comida, o negócio fica bom rápido.
Mas eu acho que um sanduichão com salame,
queijo e salada muda o meu humor.
Qual seria a última refeição da sua vida?
A sopa da minha avó. Tipo canja, canja de vó.
É sensacional.
Melhor cheiro de comida?
Ah, eu adoro o cheiro do bacon. Eu fico abalada
nas minhas estruturas.
Apetrecho culinário favorito?
Colher de pau.

Ingrediente superestimado?
O açafrão italiano, que é uma florzinha muito
usada no risoto e que, quando eu descobri o valor
daquilo, falei “gente! Como assim?”.
Ingrediente subestimado?
Orégano! Eu amo!
Melhor larica?
Pizza gelada! Pizza no dia seguinte é a melhor
coisa que tem. Isso é larica, apesar de não parecer.
Com café!
Prato típico brasileiro favorito?
Peixe com tucupi.
Jantar romântico ou almoço de domingo?
Ah, nada romântico, por favor! Almoção com a
família. Eu não sou uma pessoa romântica.

Nome mais bonito de um prato ou de um
ingrediente?
Pimenta é comum, mas é uma coisa que acho
bonita. Tem um negócio diferente. Acho que seria
um ótimo nome pra gente!
Moda gastronômica mais chata?
Hamburgueria, eu acho meio chato, porque
nem tudo o que se fala de hamburgueria artesanal
é de fato artesanal. Aí, fica uma coisa clichê.
De repente todo mundo decidiu fazer isso.
Gema mole ou dura?
Sempre mole, pra quebrar a gema em cima do
arroz ou do pãozinho. E olha, eu já tive brigas
seríssimas aqui em casa por causa de gema.
Porque, assim, é um negócio indiscutível pra
mim, sabe? Igual time de futebol e política.

Comida de rua?
Sanduichão de mortadela do mercadão
de São Paulo.
Comida de boteco?
Porção de calabresa acebolada ou bolinho de
bacalhau do Caneco Gelado do Mário, aqui de
Niterói.
Melhor comida pra dividir?
Eu não gosto muito de dividir comida, gente,
mas acho que chocolate é uma coisa que eu divido
na boa.

O que é que nunca falta na tua despensa?
Farinha nunca falta. Se fosse possível, eu acho que
comeria farinha de manhã, de tarde e de noite.
O que está “além da mesa”?
Além da mesa pode estar na memória, pode estar
no coração. Além da mesa são as conexões, são
os relacionamentos, a comunicação. Há muitas
formas de você comunicar, e a comida é uma
linguagem universal. Então, é bom você comer e
olhar nos olhos de alguém, você ter a alegria de ter
uma companhia que você admira, sabe? E eu acho
que a minha relação com a comida, ela é muito
afetiva por isso. Eu partilho a comida com quem
eu partilho amor.

ALÉM
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TUCUPI, FAROFA
DE BANANA,
PIRÃO E ARROZ
DE CAMARÃO

Você sabe o que é tucupi? Talvez você até saiba, mas
tem muita gente que nunca viu nem comeu,
só ouviu falar.
Na Wikipedia, tucupi é o sumo amarelo extraído da raiz da mandioca brava quando descascada, ralada e espremida. Para Dayana, é o
grande segredo de seu famoso peixe cozido.
O dia de preparo do prato é longo, tem seus rituais e, pode-se dizer, é
regido pelo sol. Quando o astro-rei mostra seus primeiros raios em
Niterói, é hora de ir ao mercado São Pedro, buscar o peixe mais fresco pra oferecer aos convidados. Quando o sol se põe, a galera já está
digerindo a refeição e apreciando a Baía de Guanabara. Entre uma
coisa e outra, muitas emoções.
Quando chega em casa, a primeira missão é botar a playlist de MPB
e preparar o ambiente. “Tigresa”, do Caetano, com seu ensinamento sobre vivermos felizes em comunhão com a natureza e que diz
muito sobre o olhar de Dayana para a nossa relação com a terra, é
uma música que não pode faltar nesse ritual. Daí são algumas horas
(idealmente solitárias) de introspecção e relaxamento, temperando
o peixe, limpando o camarão e escolhendo o figurino pra cozinhar e
receber os convidados.
O preparo é simples e o peixe (corvina é um dos favoritos) pode até
mudar de acordo com a disponibilidade. O que nunca muda é a colher de pau, herdada da avó e guardada com carinho até hoje.
Depois é pegar a maior panela da casa, refogar cebola, alho e pimentões coloridos, colocar o peixe, temperar com sal, pimenta e, aos
poucos, regar com água morna até as postas de peixe cozinharem.
Tá pronto? Não, de jeito nenhum. Falta o caviar de Dayana, o tucupi.
Quando tudo está pronto, hora de preparar os acompanhamentos:
farofa de banana, pirão, arroz de camarão.
Fim da comilança, o céu muda de cor e Dayana pode então agradecer
por mais um dia vivido.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DA DAYANA

PAULO
BIACCHI

beleza
põe a
mesa

É mais forte que ele: Paulo Biacchi tem o olhar de designer para quase tudo
na vida. A cozinha, para ele, é estética, e os seus rituais cotidianos têm uma forte relação com a

beleza. Até quando prepara o café da manhã diário para os pequenos Chico e Lola, em que o pão do
misto quente tem as cascas aparadas e o queijo e o presunto são cortados no tamanho exato do pão,
nada pode sobrar; a maçã é fatiada em lâminas tão finas que as crianças sequer notam a presença
da casca, e, se a fruta do dia for manga ou melão, será servida em cubos idênticos. O resultado é um
conjunto harmonioso, embora os meninos estejam mais preocupados em colocar meias, arrumar a
mochila, pentear o cabelo, brincar com a cachorrinha Totó.
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além da mesa

O desjejum, afinal, sai apetitoso e ao gosto dos fregueses. Foi o jeito que encontrou de chamar a atenção
dos filhos àquela hora da manhã, como o seu próprio pai fazia quando ele era pequeno, em Ponta Grossa, no interior do Paraná. “Era assim que ele sabia dar carinho e amor, e acho que acabo repetindo isso
no meu dia a dia”, Paulo acredita. Além do hábito de preparar sanduíches para os filhotes, herdou do
pai, escultor de próteses dentárias, a habilidade manual. É ela o principal ingrediente do seu canal de
YouTube, em que dá dicas de decoração e ensina a fazer de luminárias a bancadas de pia.
A rotina não dá descanso: “A vida com filhos é assim, são raros os momentos de paz e tranquilidade”. Na
hora em que o tempo desacelera, no fim do dia, já em casa, Paulo agarra uma garrafinha de cerveja e
não solta, até que seja imprescindível. “Eu chamo de ‘momento eu mereço’”, brinca. “É a minha bebida
preferida para relaxar.” Em outras horas de relaxamento possíveis, traça planos com a ajuda de Carol,
a sócia e mulher da vida toda, designer tão premiada quanto ele e com quem divide a bancada de um
programa de decoração na TV.
Um dia ou outro, depois que as crianças vão para a cama,
o jantar se torna o ritual noturno do casal, com direito a
cervejinha e jogos de tabuleiro. Diversão também é fazer
churrasco e cair na piscina, seja no prédio, seja na casa da
sogra — e não se engane: cada pedaço de carne será milimetricamente cortado, numa das tábuas que Paulo coleciona,
e servido com estilo e beleza. Se a festa for em casa, cada detalhe será pensado cuidadosamente, como se a mesa fosse a
prancheta de criação. Antes, vão às mercearias do bairro em
busca de patês, pães, tortas, antepastos, castanhas, cervejas.
Por fim, uma trilha sonora brasileira para curtir o ritual de
organizar um lindo buffet de delícias para a noite inteira.
Não sobrará pedra sobre pedra. Talvez algum presunto, que
na manhã seguinte vai virar sanduíche de carinho e amor.

PETISCOS

Ingrediente favorito?
Pimenta-do-reino.
Cheiro de comida da tua infância?
Molho de tomate quentinho. Assim, molho de
tomate fervendo.
Melhor música pra cozinhar?
Ofertório, do Caetano com os filhos. De cabo a
rabo, tá sempre presente.
Qual foi o primeiro prato que você cozinhou?
Uma sopa de legumes. Eu lembro de botar folha
de repolho inteira, uma coisa bagunçada. Na casa
da minha mãe, porque quando criança eu não
cozinhava, isso deve ter sido com 17, 18 anos. Foi
meio que um cozidão, carne, músculo, repolho,
cebola e batata.
Primeira lembrança de cozinha?
Eu vejo meu pai fazendo massa. Ele preparava um
ravióli com recheio de sardinha e salsicha, fazendo a massa ali na maquininha pré-histórica. Essa
é a imagem. A máquina presa na mesa com dois
grampões, o prato no chão e o macarrão caindo
seco lá, né? Fazendo aquela maçaroquinha. E aí ele
secando e tal. Esse preparo lento, de fazer a massa,
o molho, é a lembrança da minha infância.
Qual é a comida que melhor combina com cerveja?
Eu acho que são essas comidas mais confortáveis,
moela, carreteiro. Essa coisa mais quente. Uma
comida mais densa, mais pesada, com bastante
tempero. Mais rústica.
Com qual personagem histórico, pode estar vivo
ou não, você gostaria de sentar pra tomar uma
cerveja e trocar uma ideia?
Jorge Ben. Um cara massa, low profile. Queria
perguntar dos bastidores dessa viagem que foi a
carreira dele.
Melhor destino no Brasil pra unir viagem
e comida?
Ah, Minas Gerais, né? Gosto muito. Tiradentes eu
fui esses tempos e achei sensacional. E é o tipo de
comida que eu gosto.
Qual comida tem o poder de mudar teu humor?
Eu gosto muito de macarrão. Um carbonara… Principalmente de ressaca, é o melhor tipo de comida,
pra mim. E gosto muito de bacon. Bacon pra mim
muda o astral. Não existe x-salada sem bacon. O
defumado é um negócio foda, né?

Última refeição que gostaria de comer na vida?
O ravióli do meu pai, até porque vou ter pouco
tempo com ele.
Qual foi o teu maior desastre na cozinha?
Me lembro de eu tentando fazer um peito de frango — que era supersimples — no micro-ondas, e
ele meio congelado, sabe? Eu lembro que virou, sei
lá, uma borracha. Ao mesmo tempo que o meu pai
cozinhava, ele nunca ensinou e eu acho que nunca
tive interesse em saber o processo. Acho que tudo
nesse caminho foi experimento. Esse do frango os
meus amigos tiram sarro até hoje.
Melhor cheiro de comida?
Cebola na manteiga. E é engraçado que eu gosto só
quando eu sei quem está fazendo. Quando o cheiro
vem do vizinho, eu não gosto.
Teu prato brasileiro favorito?
Barreado lá do Paraná, gosto pra caramba. É incrível! O molho da carne, misturando com a farinha
branca… E a banana! É sensacional. Tenho saudades
e aqui em São Paulo não tem.
Comida de rua favorita?
Pastel de carne com ovo e queijo. Isso é um negócio
que eu fazia muito quando a gente se mudou para
cá, quando meu filho tinha ali oito meses, um ano.
Pegava ele no carrinho, ia lá pra Benedito Calixto,
ficava lá vendo as antiguidades, que eu amo. Ficava
ali naquele clima legal. Foi meio que a minha estreia de São Paulo, assim.

Comida de boteco favorita?
Camarãozinho de boteco de praia.
Melhor comida pra dividir?
Frango à passarinho.
Nome mais bonito de um prato ou ingrediente?
Snoubar, aquele pinhãozinho árabe. Desde que conheci a Carol, a mãe dela usa pra caramba. É muito
genial, aquele minipinhão.
Moda gastronômica mais chata?
O que eu estou achando chato agora é esse hambúrguer esmagado, smash burguer. Parece que os caras
estão voltando ao hambúrguer industrializado!
E um raio gourmetizador que você detesta?
A gourmetização do cachorro-quente eu acho
lamentável. Beleza, tem uns bem gostosos, com
salsicha alemã e brioche, mas 35 reais é brincadeira. Eu gosto de um lá em Campinas que fica num
posto de gasolina e tem pão de hot dog, vinagrete,
purê de batata pra lacrar e queijo ralado.
O que é que nunca falta na despensa da sua casa?
Manteiga. Manteiga tenho de balde! E azeite, tem
pra caramba também.
O que você entende por "além da mesa"?
Eu acho que é esse momento de celebrar, confraternizar e envolver. Pra mim tem a ver com essa coisa
visual, de estar num lugar legal pra comer. Esse
local pra sentar. Esse entorno da mesa. O perfume
desse grande momento que é sentar com a família
ou amigos pra curtir. E pra mim envolve muito o
visual. Do ambiente, da escolha dos utensílios e
apresentação.

ALÉM
DO PRATO
LÍNGUA
ENSOPADA COM
PURÊ DE BATATA
Para os fotógrafos, a “hora mágica” é aquela logo antes do pôr do sol, quando a luz do dia é mais avermelhada e suave. Para as doulas, é a primeira hora da vida de

bebê, decisiva para o futuro da criança. Para Paulo, a hora mágica
é quando, num sábado, chega a hora de abrir a primeira cerveja do
dia, relaxar e começar o flashback que o leva do Sumaré, bairro de
São Paulo, a Ponta Grossa, cidade do interior do Paraná. Foi lá que
ele começou a apreciar os pratos caudalosos e aconchegantes que o
pai preparava, inclusive a receita passada de geração em geração na
família Biacchi: a língua ensopada com purê de batata.
O preparo da língua começa na véspera, quando Paulo a coloca para
marinar na cerveja. Na panela de pressão vão a peça de carne, cebola,
alho, salsa e a lembrança dos sabores da infância. Meia hora, ouvindo o apito da panela e Alceu Valença, é suficiente para uma carne
macia mas que não desfia.
Em seguida, em uma panela larga e funda, Paulo prepara o roux
usando novos temperos, a água do cozimento da língua e uma porção generosa de manteiga. A língua, depois de limpa, volta fatiada à
panela para se encontrar com o molho, naquela troca de sabores que
tão bem faz a qualquer prato.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DO PAULO

Para acompanhar? Folhas de rúcula ou agrião e um purê de batatas, para deixar a experiência ainda mais comfort. O do Paulo,
além de noz-moscada, leva uma generosa colher de requeijão para
amaciar o purê.
E, ao contrário do pai, que ainda guarda as louças duralex de algumas décadas atrás, Paulo gosta de servir a língua em pratos de
cerâmica que valorizam a comida e o momento, e trazem não apenas um tom rústico e ancestral, mas permitem também apreciar
a comida e seus rituais. Idealmente, depois que as crianças foram
dormir e o casal pode desacelerar, esquecer o trabalho e comer
com calma.

ROGER
CIPÓ

isso é
fundo de
quintal

Todo domingo a comunidade de Eldorado, na periferia de Diadema, testemunha a mesma farra: na laje da mãe de Roger Cipó, a churrasqueira começa a funcionar
cedinho, enquanto a cerveja está no gelo, de onde só sai trincando. Nesse dia, cada um da família tem
a sua função — um faz a maionese, outro, o salpicão, uma bela salada, alguém tempera a carne, outro
cuida do fogo. No final, Cipó, mãe, tias, tios, irmãos, sobrinhos, primos, todo mundo dança ao som de
pagode. “Começamos a fazer esse encontro depois que as coisas melhoraram economicamente para
nós, e já virou tradição”, conta Cipó, que, assim como o resto da família, é um sobrevivente da fome.
Aqueles dias de farinha com água e açúcar no café da manhã ficaram no passado.

além da mesa
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“A gente fica o dia inteiro ouvindo música, cantando, conversando… Hoje até damos risada da nossa
história”, diz o fotógrafo, influencer digital e ativista de causas raciais. Nascido e criado em um barraco
de madeira, ao lado de oito crianças — cinco irmãos e três primos —, Cipó chegou a frequentar lixões
em busca de comida vencida. “A capoeira me salvou”, conta. Aprendeu o esporte em um projeto social
e, aos 15 anos, se apresentou na Noruega. “Foi a primeira vez que comi bem, dormi bem… Pensei: ‘Esse
mundo existe! Isso é possível’. Na volta, comecei a me dedicar muito à capoeira e aos estudos”, conta.
Tornou-se professor e começou a ajudar a família.
Há alguns anos ele mora sozinho, mas está próximo da antiga casa, o que facilita os encontros da turma
no seu apartamento. “Se minha mãe vem, a cerveja precisa estar gelada quando ela chega”, diz, “e aqui
ela não cozinha, faço tudo para agradá-la”. A casa de Cipó, definitivamente, não é só dele. “Tento recriar
a atmosfera da laje de Diadema”, conta. Para receber os amigos, o ritual é parecido: casa limpa, organizada, plantinhas bem cuidadas, cozinha nos trinques para que ele prepare a feijuca. Ou o peixe, a depender dos convidados: “Se for um encontro romântico, à noite, obviamente não vou cozinhar feijão”.
Fundamental mesmo é perfumar a casa antes que qualquer visita chegue, para garantir que as energias
sejam as mais auspiciosas. Altares em reverência a orixás também zelam pela paz do seu lar, tudo como
manda o candomblé, religião de Cipó. Nas paredes, imagens em preto e branco exibem a beleza do cotidiano nos terreiros, resultado do seu trabalho como fotógrafo, divulgado nas redes do projeto Olhar de
um Cipó, nascido em 2013. “Vivemos num país onde todo dia atacam terreiros, e as pessoas precisam
saber da importância do candomblé para a história brasileira”, diz. “Meu trabalho se dedica a isso.”
O candomblé é responsável pela sua relação ritualística com a comida: para Cipó, comer uma feijoada,
por exemplo, é receber a força de Ogum, divindade representada por esse prato — e também relacionada à cerveja. Aliás, a bebida nasceu no antigo Egito, ou seja, ele conclui, “embora tenha se espalhado pelo
mundo, ela é culturalmente negra”. Fato é que, em Diadema, aos domingos, ela precisa estar trincando.

PETISCOS

Qual é o seu ingrediente favorito?
Alho, não pode faltar.
Qual é o cheiro de comida da sua infância?
O feijão da minha mãe. Ela geralmente cozinhava à noite, porque chegava em casa do trabalho
e cozinhava. E às vezes eu chegava do treino da
capoeira, final do dia, e o cheiro estava no portão.
E o feijão da minha mãe, além de cheirar muito
bem, é um feijão muito cremoso.
Qual foi o primeiro prato que você cozinhou?
Foi uma panela de arroz, pra mim e pros meus
irmãos. Foi arroz, porque a minha tia não deixava a gente mexer na panela de pressão, porque
era mais perigoso e tal. Então, eu lembro que fui
cozinhar arroz e refogar uma carne moída, com
molho de tomate e feijão, que já tinha. Fiz isso
com 11 anos, pra toda a família. E teve outra vez
que decidi preparar um caldo de mandioca pra
minha mãe. Ela ficou superdesacreditada que eu
ia fazer, mas ficou muito bom. E a minha mãe me
ajudou nesse dia. Foi a primeira vez que fiz caldo
de mandioca em casa e ficou muito bom.
Cerveja combina com qual comida?
Com quase tudo, principalmente feijoada e
churrasco. Mas não dá pra tomar cerveja com
fettuccine…
Qual é a melhor hora pra beber uma cerveja?
Depende muito do dia, e da hora, mas às vezes está
um sol, você está super à toa e se pergunta: “por que
não?”. Acho que depende muito. Eu sempre acho
que a gente sabe a hora boa de tomar a cerveja.
Com quem você gostaria de tomar uma cerveja?
Eu sentaria com um cara como o Lima Barreto,
sabe? O Lima Barreto é uma figura importantíssima, não só para a literatura brasileira. E ele foi
assassinado pelo racismo, por esse país aqui que
sabota as nossas capacidades todas, todos os dias.
E seria papo de taurino pra taurino, porque ele faz
aniversário no mesmo dia que eu, dia 13 de maio!
Eu digo que a gente nasceu nesse dia só pra contrapor ao abolicionismo. “Agora eu tenho motivo
pra comemorar, porque antes não tinha, mesmo.”
Sempre faço essa brincadeira.
Qual comida tem o poder de mudar o teu humor?
Doce! Se arrumar um arroz-doce, um bom pudim,
já mudou minha vida. A minha mãe faz um
pudim que eu ainda não estou perto de fazer,
mas vou chegar nesse estágio ainda.

E a última refeição da sua vida? Qual seria?
No candomblé existe uma tradição que é a de
cultuar pessoas que fizeram parte da comunidade e que morreram. Uma forma de cultuar essas
memórias é ofertando o prato que as pessoas
mais gostavam de comer em vida. Então, acho
que nessa perspectiva eu certamente vou querer
ser cultuado com uma feijoada. E última refeição
seria uma feijoada. Só dá feijoada nessa entrevista,
mas você conhece alguma coisa melhor?
Maior desastre na cozinha, o dia que
deu tudo errado?
Cara, o dia que deu tudo errado foi o dia que
inventei de fazer doce de leite. A gente tinha uma
história de deixar o leite quase coalhar e fazer
doce de leite com ele. E aí, nem um, nem outro,
porque eu queimei a panela que a minha mãe
mais gostava, tentando fazer o diabo do doce…
Com um litro de leite eu fiz duas colheres de doce.
E ainda gastei muito açúcar, desastre total.
Qual é o melhor cheiro de comida?
Acarajé ou moqueca, mas só depois que eles estão
prontos, porque o cheiro do dendê, sozinho, me
incomoda muito. O acarajé fritando me incomoda muito. Mas a hora que vira a moqueca, com os
ingredientes todos, o pimentão, o coentro…
Qual é o seu instrumento culinário favorito?
Colher de pau, embora eu sem querer tenha jogado a minha fora. Fui jogar não sei o que no lixo,
joguei a minha fora e tenho que comprar outra.
Mas é a minha preferida, porque dá pra fazer tudo
na cozinha com uma colher de pau.

Um ingrediente superestimado?
O bendito sal do Himalaia. É supersaudável e tal,
mas eu acho superestimado.
Um ingrediente subestimado?
Eu acho que às vezes o arroz é subestimado,
porque um bom arroz é outra história, né? E se o
arroz empapou, tudo bem, daqui a pouco ele vira
um bolinho de arroz ou um baita arroz-doce.
Qual é a melhor larica?
A melhor larica é um ovo frito. Eu amo! Com
aquela gema mole escorrendo no arroz, eu gosto
muito…
Qual é a sua comida de rua preferida?
Um bom hot dog prensado, com purê, pra mim já
está ótimo.
Qual é a sua comida de boteco preferida?
Um bom bolinho de feijoada ou um dadinho de
tapioca. Os dois com pimenta, claro.

Qual é a refeição inesquecível na sua vida?
Eu tive uma experiência incrível em Salvador. Era
um festejo de Iemanjá, e depois do ritual a comunidade fez um feijão de Olorum. Eu acho que nunca comi um feijão com tanto gosto, assim. E era
um lugar bem bonito, na beira da praia. Aí comi
o feijão, bebi caipirinha e fui pra praia. Quando
percebi, tinha dormido e só acordei com a água
batendo em mim, na hora que a maré subiu. Eu
acho que foi uma das melhores refeições que fiz.
Fora isso, só terreiro de candomblé. E o da casa da
minha mãe, claro…
Nome mais bonito de um prato ou ingrediente?
Acarajé é um nome lindo! Sabe o significado do
nome? Ele é um prato do candomblé, do ritual,
porque acará, que é um bolinho, quer dizer bola
de fogo. E jé vem de comer, então, comer a bola de
fogo. E aí é a bola de fogo, porque é o bolinho frito
no azeite de dendê, que segundo o que é parte da
nossa história é o que Iansã comia pra, de fato,
soltar fogo, né? Então, tem esse nome porque é
o prato principal de Iansã, que é divindade dos
ventos, né? Da tempestade, mas que também tem
o domínio sobre o fogo quando encontra com
Xangô. Então vem desse lugar. E é um nome lindo.
Qual é a moda gastronômica que você
mais detesta?
É a forma com que grandes chefs se apropriam da
culinária tradicional, para não apenas gourmetizar mas também para lucrar com esse processo.
O acarajé, por exemplo, que saiu dos terreiros, e
essa semana eu vi alguém fazer um acarajé doce,
uma coisa gourmet… Então primeiro você demoniza, depois você tira dessas comunidades, e aí você vende pro mundo de qualquer forma, lucra em
cima das violências que outros povos sofreram.
Então, isso pra mim é bem terrível. Mas talvez a
feijoada vegana me incomode um tanto também.
O que nunca falta na tua geladeira ou despensa?
Nunca falta bacon, que serve pro feijão, pra um
caldo ou pra farofa.
O que você entende por "além da mesa"?
Eu entendo o além da mesa como a confirmação
de algo que sempre pensei que é: comer é pouco.
Comer é pouco porque existem coisas além disso,
não é? Existem não só as histórias de preparar. As
histórias desse estado de espírito e presença pra
isso, porque além da mesa estão as nossas histórias, estão as coisas que nos formam, estão a nossa
capacidade de lidar com o mundo, a forma com
que a gente lida com comida.

ALÉM
DO PRATO
FEIJOADA
COMPLETA

Onde come um, comem dois, comem vinte e dois.
Esse foi um ensinamento que Cipó aprendeu desde
cedo. Afinal, é justamente na hora da escassez, que se multiplica
o que tem. E assim, multiplicando afetos, ele foi crescendo e aprendendo, jogando capoeira e cultuando Ogum, seu orixá protetor e de
quem herdou o amor pela feijoada.

Esse prato que, ao contrário do crossfit, do bambolê e do Babalu Banana, nunca sai de moda, é o mais popular na família de Cipó e também onde tudo começa. Aproveitando a sagrada visita à casa de sua
mãe aos domingos, ele vai a Eldorado fazer a feira (onde trabalhou
na adolescência) e compra todos os ingredientes para a feijoada que
servirá na terça.
Carregado de sacolas e conselhos maternos, Roger volta para seu
apartamento (escolhido de acordo com a capacidade de receber todos os seus irmãos e amigos) e começa a preparação, dessalgando as
carnes (paio, calabresa e carne-seca são as favoritas), botando o feijão de molho, ouvindo Tim Maia e abrindo uma cerveja a ser degustada calmamente em seu copo favorito.
O dia seguinte é de cozinhar o feijão, apenas com alho, umas rodelas
de paio e duas folhas de louro. As carnes, cortadas em pedaços menores, são preparadas em outra panela e só mais tarde agregadas ao feijão. Depois, é botar na geladeira e deixar os sabores se misturarem.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DO ROGER

Chega terça-feira, e a hora é de arrumar a casa, molhar as plantas, preparar a playlist de samba (Lecy Brandão não pode faltar), energizar
seu altar e, claro, botar as cervejas para gelar. Dia também de preparar os acompanhamentos de sua tão esperada feijoada: arroz, couve e
a famosa farofa de banana da terra. Tudo pronto? De jeito nenhum.
Para Cipó, este trabalho todo só vale a pena se tiver a aprovação de
sua mãe, guerreira que segurou a onda de nove crianças nos momentos mais difíceis e que ensinou a Roger muitas coisas da vida. Até fazer feijão. E couve. E arroz. O molho de pimenta não, esse ela prefere
fazer em casa e levar. Mãe é mãe, em Diadema ou em Oslo.
Todos servidos e alimentados, Cipó agora está realizado e nem quer
saber de lavar louça. A hora agora é de seguir no papo, na alegria do
encontro, olhando pra frente sem nunca esquecer do passado, das
raízes, dos tempos duros da infância e do poder de multiplicação da
comida. Se precisar, é só botar água no feijão.

ZECA
BALEIRO

cozinheiro
de
responsa

Há alguns anos, Zeca Baleiro resolveu comemorar a chegada dos 40 em grande
estilo. “Decidi cozinhar para uns 45 convidados”, ele conta. Nada menos que oito pratos diferentes, quase todos típicos do Maranhão, sua terra natal. Arroz Maria Isabel, arroz de cuxá,
torta de camarão, de caranguejo… Um dia inteiro de orgia gastronômica. Mara, a esposa, ficou horrorizada com a quantidade de comida — até aí nenhuma novidade, em se tratando de Zeca na cozinha.
“Você é exagerado”, ela costuma dizer. Ao que ele responde: “Mas tem que sobrar, né? Já imaginou
alguém vir comer aqui em casa e faltar comida? Sair falando mal, dizendo que a gente é avarento?”.
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A preocupação vem dos tempos de menino em Arari, no interior maranhense. “Minha família não era rica, era remediada. Mas não tinha economia na mesa. Em dia de festa,
sobrava para três dias”, lembra. A “culpa”, diz, é das origens
síria e portuguesa, cuja culinária não é marcada, digamos,
pelo comedimento. Ele traz a fartura até no nome: “baleiro”
é apelido da juventude, porque vivia cheio de balas no bolso.
“Estou mais para vieille do que para nouvelle cuisine”, brinca.
“Gosto dos cozidos, das mariscadas, do panelão que inspira
congraçamento, celebração.” E conclui: “Sou de um tempo
pré-gastronômico, quando não havia essa exaltação aos pratos mínimos, à perfeição culinária”.
Zeca acha que errar faz parte. Despreza a afetação em torno da comida. E gosta tanto de cozinhar que
chegou a rascunhar um livro de receitas: “Abandonei a ideia porque muita gente passou a escrever sobre isso, e comecei a me achar uma fraude”, conta. “Não sou o Alex Atala. Se eu cozinhar demais o polvo,
acontece. ‘Desculpa, bicho, mas está gostoso’… Importante é a diversão.” Ainda bem, pela graça de São
José Ribamar, padroeiro do Maranhão, que Zeca não abandonou as panelas. Os amigos são só elogios
para as suas receitas.
Além disso, é um anfitrião dos mais talentosos, sem fazer questão de cristais da Bohemia ou louças de
família. Seu negócio são os encontros memoráveis, como quando convidou a cantora Fafá de Belém
para apresentar ao amigo e jogador Sócrates, que sempre quis conhecê-la. O Doutor, aliás, lendário bebedor, foi quem ensinou a Zeca que a “cerveja é a bebida mais social do mundo”, no que estava “coberto
de razão”, ele diz.
E de sociabilidade o cantor entende, pelo menos, desde que chegou a São Paulo, nos anos 90. Dividia a
casa com Chico César e chamavam os amigos. Zeca cuidava da comida. “Ele não cozinhava, mas lavava
a louça direitinho”, brinca. Ali, descobriu que tinha jeito para a coisa, ao mesmo tempo que vendia para
o Brasil a sua “vã filosofia”, aquela da letra de “Vô Imbolá”. “Cozinhar é parecido com fazer música. Se
você sabe os procedimentos básicos, o resto é coragem, ousadia, atrevimento.” E muita fartura, claro.

PETISCOS

Cheiro de comida da tua infância?
Cheiro de carne de sol, que a empregada de um tio
meu preparava. Esse tio, Manuel, era libanês e um
herói da minha infância. E ele tinha uma empregada, Mundica, que fazia uma carne de sol ali pelas seis
da tarde, e essa carne recendia pela cidade. Quando
dava, assim, dez pras seis, a gente ia pra porta da
rua, pro quintal, pra sentir o cheiro. E às vezes ia lá
comer também. É uma lembrança que permanece.
Qual é a melhor música pra cozinhar?
Já ouvi Dori Caymmi e já ouvi Jack Johnson, eu acho
que assim um easy listening cai bem. Uma música
mais suave, inofensiva. Porque senão você vai entrar
ali no universo do que o cara está falando, vai começar a pensar e a refletir sobre aquilo e vai sair do seu
estado de concentração pra cozinhar. É bom pegar
uma bossa, um Sergio Mendes, de repente.
Qual é a sua primeira lembrança de comida?
Eu acho que é a comida sírio-libanesa da minha
infância, as tias fazendo quibe. E os peixes de água
doce, porque era uma cidade de rio, né? A gente
comia peixes deliciosos, curimbatá, mandi, bagre,
essas coisas.
Qual foi o primeiro prato que você cozinhou?
Foi um arroz com feijão. Uma tentativa incipiente,
aí fui ganhando confiança e fui alçando uns voos
mais altos, fui me atrevendo. É muito bom quando
você descobre esse poder, né?
Cerveja combina com qual comida?
Pra mim combina com todas. Não vejo limite.
Cai bem com qualquer coisa…
Qual é a melhor hora para beber uma cerveja?
Quando você está ali preparando, é muito bom.
É quase como um chamamento! Você começa a
preparar os ingredientes, vem quase uma vontade
súbita de beber uma cerveja.
Com quem você gostaria de sentar e beber
uma cerveja?
Com uma turma, viu? Eu gostaria de tomar uma
com Sérgio Sampaio, Luiz Melodia ou o Tostão.
Ia adorar bater um papo com o Tostão sobre futebol
e fazer um frango com ora-pro-nóbis pra ele.
Melhor lugar do Brasil pra viajar e comer?
Maranhão, por causa do reencontro. Quando vou lá,
fico fazendo um roteirinho culinário sentimental,
sabe? Pô, quero comer aqui, ali. Aquilo do fulano,
aquilo do restaurante tal, aquilo da cunhada. A irmã
mais velha, quando eu vou, já pergunta o que eu quero comer e fico maluco. Mas o Brasil é prodigioso,
nesse sentido. Qualquer lugar que a gente vá come
bem. É incrível isso.

O seu prato típico brasileiro favorito?
Eu gosto de uma dobradinha. Dobradinha com
feijão branco. Comi agora a última vez que fui no
Maranhão, fazia tempo que eu não comia. Nunca
preparei, mas um dia vou querer aprender, porque
é muito bom. Lá, em qualquer buraco que você
pare tem uma, acho que é coisa típica, mesmo.
E uma boa peixada, daquelas com caldo, que vem
com ovo cozido inteiro, batatas e tal… isso aí
é maravilhoso.
Comida de rua favorita?
Pastel de feira! Adoro pastel de feira e aqui em
São Paulo em qualquer esquina tem um bom
pastel, né? Pastelzinho de carne.

Você tem alguma refeição inesquecível?
Tem uma que foi uma epifania, um alumbramento.
Eu fui tocar em Portugal e, quando acabaram os
compromissos profissionais, fui com a Mara pra
Viana do Castelo. Daí teve um dia que a gente ficou
andando pela cidade, perdeu a hora, e todos os restaurantes fecharam. De repente, vimos um boteco
aberto e vazio. Comemos um porco com migas de
milho, eu nunca esqueço isso… decidimos que nem
vamos voltar lá, porque nunca mais vai ser igual.
Qual comida tem o poder de mudar o teu humor?
Um bom PF, num dia de trabalho, com arroz,
feijão e um bife. Isso aí melhora o meu humor…
Qual seria sua última refeição?
Eu não ia complicar muito, não. Já que seria a
última, pediria um belo café com leite e pão francês
com manteiga. Eu não ia complicar, vai que não
desse tempo de comer nem isso…
Melhor cheiro de comida?
Churrasco, né? É irresistível. Eu já nem sou tão
carnívoro hoje, mas, quando sinto o cheiro do
churrasco, eu salivo muito.
Qual é a sua larica favorita?
Pão com ovo! Pão com ovo é muito bom. E tem
uma larica que recuperei da infância. Quando a
gente não tinha nada pra comer, a gente pegava
um tomate, fazia um furinho nele e socava sal nas
bordas. Com um azeitinho também cai bem, mas
só com sal já fica muito bom.

Qual é a melhor comida pra dividir?
Comidas feitas com arroz, grandes. Mas não risoto!
É paella, arroz de camarão, arroz de cuxá, arroz
Maria Isabel… acho que essas comidas com arroz
que ficam grandes são ótimas pra dividir.
Nome mais bonito de um prato ou ingrediente?
Acho paella um nome bonito, ainda mais que na
Espanha me contaram a história da lenda de que
o cara levava os ingredientes para ela, né? Paella!
Tem essa história. Eles eram pobres, ele juntava os
ingredientes que sobravam e levava para a mulher.
Um segredo culinário que você finalmente
revelará ao mundo?
Eu diluo urucum em pó no azeite, quando quero
uma cor mais especial. Pode ser cúrcuma também,
mas o urucum solta um pigmento bem bacana.
É uma coisa que não imprime muito sabor mas fica
aquele caldo laranja, ali. Fica bonito, né? Dá uma
cor apetitosa.
O que você entende por “além da mesa”?
Aqui em casa, e também na minha casa de família, era o momento em que a gente conversa, que
vem as histórias, as memórias, os filhos falam de
projetos, de casos de amigos, de episódios da rede
social… porque a ideia da mesa predispõe não só a
comida. Até porque eu acho comer em silêncio um
porre e comer também é um momento de congraçamento, a mesa convida a isso, não é? O que vai
além da mesa são essas histórias, de compartilhamento, de amizade, eu acho que é uma coisa de
celebrar a amizade, que é muito forte. É como nos
estádios de futebol, no teatro, no cinema… a sensação de que você está compartilhando uma vivência.
Uma experiência rica, importante, vital.

ALÉM
DO PRATO
CORDEIRO
GO HOMS

Venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferryboat. Já tem
alguns anos que esse convite foi feito, mas a casa de Zeca segue aberta, pro brunch, pro lunch ou pro jantar mesmo, e principalmente
pros encontros felizes regados a comida e cerveja. E o músico, que
aos três dias de idade já estava dentro de um barco (que certamente
não era um ferryboat) faz questão de receber, com a fartura que sua
ascendência síria o ensinou desde sempre. Se for pra fazer um carneirinho com couscous então...

Na hora de preparar um prato, um dos ingredientes principais é o risco. Se não arriscar, se não for único, se não for à Baleiro, não tem graça. Ou, como diz um dos mandamentos da cozinha Baleira, “se não
foi você quem cortou a cebola e alho, não foi você quem cozinhou”.
Por isso, a linha tênue entre o errar e o acertar, entre os aplausos e
as vaias, faz parte do constante desafio a que ele se propõe quando
chama em casa amigos para provarem seus temperos. Só não peça,
por favor, uma palinha no violão. Ali é hora de folga, relaxamento,
de exercitar outras liberdades e desconexões, por isso Zeca prefere
deixar a ferramenta de ofício descansar e pegar outros instrumentos: facas, tábuas e sua inseparável colher de pau. Mas não ache que
um bom som não faz parte dessa dinâmica. Para Zeca, cozinhar é
também meditar, e é justamente quando ele mais ouve música.
O processo, que começou na véspera e contou com a compra das peças de cordeiro e uma marinada feita com vinho e limão, ganha força
no dia de abrir as portas da casa, principalmente quando acompanhado de uma IPA...

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DO ZECA

Em uma panela grande, vão azeite, alho, cebola e uma pitada de açúcar. Em seguida, as peças do cordeiro (filé e vitela) entram para serem seladas e misturadas ao refogado. Depois, chegam o molho da
marinada, um bouquet garni e uma generosa porção de grão-de-bico pré-cozido. Uma hora de panela e o cordeiro, além de perfumado,
está no ponto que Zeca gosta: macio, amanteigado, desfazendo. Tudo
aos poucos, sem medidas, de olho. Ou, como ele gosta de dizer: cozinhando com o ouvido e respeitando o ímpeto da criação.
A apresentação, em uma panela de barro, dispensa esnobismos e salamaleques. Ali, a hora é de simplicidade, alegria e da brasilidade das
castanhas de caju. Para acompanhar, potinhos com molhos variados
— pimenta, hortelã e mel são os favoritos da casa — e um couscous
simples, temperado com azeite e sal.
Por fim, não se esqueça de mais um mandamento Baleiro e capriche
nessas porções. Afinal, comida boa é aquela que se come três vezes.

ELISA
FERNANDES

mais
cigarra que
formiga

“Ma star brésilienne”: era assim que o chef Alain Ducasse se referia a Elisa Fernandes. Ducasse, dono de um império gastronômico que vai de Paris a Tóquio, de Nova York a Hong
Kong, gostava da menina de Ribeirão Preto, que trabalhava no Plaza Athénée, em Paris, talvez o mais
chic dos seus trinta restaurantes, com três estrelas Michelin. Ela não sabe o porquê de tanto carinho,
desconfia que seja seu jeito autêntico e comunicativo. O chef tinha planos para Elisa e ofereceu uma
promoção que poucos cozinheiros recusariam no mundo, em Mônaco. Mas ela, ousadamente, recusou: “Alguns ‘nãos’ que a gente diz na vida são mais importantes que um ‘sim’”.
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Naquela altura, Elisa já era uma especialista em nãos, pode-se dizer. Anos antes, depois da faculdade
de filosofia e de uma pós em jornalismo, um belo dia disse à mãe: “Acho que quero virar cozinheira”. A
ideia começou a nascer ainda na universidade, quando virou referência em comida boa para os amigos.
“Eu estudava à noite, então tinha o dia inteiro para ler Wittgenstein ou não fazer nada e cozinhar, que
era o que eu fazia”, lembra. Mas a mãe foi taxativa: “Para de ser louca! Você já fez uma faculdade que não
dá dinheiro, agora quer mudar para uma profissão que paga menos ainda?”. Elisa deu de ombros, e se
inscreveu no reality Masterchef, programa do qual se tornou a primeira campeã brasileira.
Os nãos da vida de Elisa vão sempre na direção do seu prazer. Sonha em ser mais cigarra, embora seja,
de fato, formiguinha. Como quando disse adeus a Ducasse e voltou para o Brasil sonhando em abrir o
próprio restaurante: “Ainda trabalho sem parar, em pé, mas sou feliz. Antes eram quinze, dezoito horas
limpando o chão, e sofrendo assédio moral e humilhações, tão comuns no ambiente da gastronomia”,
diz. Hoje, sobra tempo para curtir a vida, os amigos, a casa. Aos domingos, quando fecha a cozinha do
seu bistrô, no final da tarde, não leva nem meia hora para ir tomar um gole de cerveja no bar ao lado,
na companhia do marido e sócio, Guilherme.
Aquela garrafa é sempre a primeira da folga — para o casal, os descansos são às segundas e terças, quando o restaurante fecha. Nesses dias, Elisa brinca, “eu praticamente viro uma inútil”. De sofá em sofá,
vai em busca do sol, lagarteando. “Onde estiver quente eu fico, de cerveja na mão. Gosto de calor para
beber, e a cerveja precisa estar trincando.” Lê, vê filmes, brinca com Buda, o cachorro, mas seu ritmo,
nesses dias, mais parece o dos jabutis Ana e Chico, com quem divide a casa. E só acelera quando o casal
reúne os amigos.
O lugar escolhido para os encontros quase sempre é o quintal, onde Elisa instala um fogãozinho portátil e cozinha ali mesmo, mas a casa é grande e os amigos se espalham. “Adoro receber e cuidar dos
detalhes. A gente arruma cada cantinho, decora tudo. Colocamos a tina de bebidas, a mesa e os sofás lá
fora. Se estiver frio, fazemos uma fogueira”, conta. “Até playlist a gente faz para cada ocasião. Eu gosto
quando vira balada!”

PETISCOS

Seu ingrediente favorito?
Manteiga.
Qual é o cheiro de comida da sua infância?
Alho e cebola refogando na manteiga.
Qual é a sua primeira lembrança de comida?
Farafafá, uma comida da minha mãe, que é pegar
tudo da geladeira, colocar farinha de mandioca e
muita manteiga, refogar e depois fritar um ovo. É
um restão e aí chama farafafá. Parece paçoca.
Qual foi o primeiro prato que você cozinhou?
O primeiro prato que eu cozinhei foi um arroz
com feijão no meu intercâmbio na Finlândia. Eu
tinha uns 15 pra 16 anos e queria, na verdade, ir pra
Islândia, porque na época eu era superfã da Bjork,
mas minha mãe falou: “Islândia, não. Você vai pra
um país com mais gente, menos deprê”. Eu falei:
“Vou pra Finlândia!”. E aí eu acabei fazendo um
arroz com feijão, porque eu estava com saudades
do arroz com feijão.

Uma refeição inesquecível na sua vida?
Foi no aniversário de 30 anos da minha irmã
que mora na França. Ela nunca tinha comido em
restaurante estrelado, e fomos ao Ledoyen, do
Yannick Alleno, um Alain Ducasse 2. E aí a gente
fez o menu mais foda, mais comprido, com a
harmonização mais longa. E a gente bebeu muito,
não é? Porque é harmonização. Mesmo assim, me
lembro de quase todas as etapas, e é difícil num
restaurante estrelado você lembrar de tudo,
porque é um monte de prato. Essa refeição eu
nunca vou esquecer.
Qual seria a última refeição que você
escolheria na vida?
Um acarajé.

Qual é a melhor hora pra beber uma cerveja?
Ah, na hora de folga, né? Eu gosto debaixo de um
solão, sou do dia. Na praia, na borda da piscina,
assim, de dia.

Qual foi seu maior desastre na cozinha?
Cometi um erro pesadíssimo no Plaza Athénée. Eu
tinha sido promovida na cozinha e estava em uma
praça responsável pelo cozimento da lagosta. E a
lagosta retrai quando você cozinha, então você tem
que colocar um palito de churrasco, assim maior,
sabe? E é uma carne superdelicada e tal. E aí, na
hora que eu tirei, quebrou um pedacinho, eu não
percebi e enviei pro cliente, que pagou 350 reais na
lagosta… Tudo bem, é um palito, ele tirou, mas foi
um mês difícil depois disso.

Com quem você gostaria de tomar uma cerveja?
Eu gostaria de tomar com o Carl Jung e perguntar
pra ele: “Menino, qual que é essa do arquétipo,
hein?”. Eu gosto muito de psicologia, então acho
que é alguém com quem gostaria de ter conversado.

Seu instrumento culinário favorito?
A minha faca, óbvio! Atualmente eu tô tendo que
dividir com o subchef novo, que apareceu no
restaurante sem faca. Fiquei até sem palavras, tô
emprestando, não gosto de emprestar não.

Cerveja combina com qual comida?
Provolone à milanesa.

Melhor comida de rua?
Cachorro-quente, mas do interior, porque a capital
não sabe fazer cachorro-quente. A grande diferença tá no molho. Em Ribeirão a salsicha cozinha no
molho de tomate, que é gostoso, caseiro, não na
água. Quer colocar purê, batata palha, prensar… Faz
o que você quiser, mas a base é pão, molho, salsicha.
Comida de boteco?
Pastel de carne com ovo, um clássico.
Melhor comida pra dividir?
Feijoada, né?
Nome mais bonito de um prato ou ingrediente?
Cambuquira.
Qual é a moda gastronômica que você
mais detesta?
O cheddar radioativo com bacon em cima da batata. A batata frita está ali perfeita e crocante e aí você
vai lá e deixa ela mole.
Ingrediente superestimado?
Bacon! “Nossa, tudo fica melhor com bacon!” Não,
não fica.
Ingrediente subestimado?
Abóbora. Abóbora é muito versátil, e as pessoas não
dão a devida atenção. Guarda fora da geladeira, é
barata, é nutritiva, saborosa, faz doce, faz salgado,
é prato principal ou acompanhamento, é salada, é
risoto, cozinha rápido, é tudo.
Melhor larica?
Sonho! Eu amo sonho. Sonho e churros. Qualquer
um dos dois.
Prato típico brasileiro preferido?
Casquinha de siri da Mara Salles do Tordesilhas!
Campeã!

Qual raio gourmetizador você mais detesta?
A tapioca gourmet. “Ah, tem queijo brie, então tem
que ser caro”, só que aí põe mil coisas e a associação
do sabor fica meio perdida. A tapioca gourmetizada é difícil, feriu na alma do brasileiro.
O que é que não falta na sua despensa?
Eu sempre tenho um bom queijo, sempre, que o
queijo depois vira um bom molho, vira qualquer
coisa. A manteiga, mas acho que posso evitar de falar, e ovos. Sempre tenho manteiga e ovos, que vira
muita coisa. E um bom azeite! Não pode faltar.
O que está “além da mesa”?
São os hábitos, aquilo que a gente faz quando está
na mesa, mas não só o que está na mesa. Tudo o
que está em volta desse momento da mesa, então, o
antes, o estar na mesa, o pós… A ideia é dar valor a
esse momento.

ALÉM
DO PRATO
MEXILHÕES AO
CREME COM
BATATA FRITA

As terras do Monte Saint-Michel são disputadas há
séculos por bretões e normandos, mas há outros montes

que também tiram o povo local do sério: os de mexilhões cozidos. Foi
ali, aos pés da ilha onde se construiu um santuário em homenagem
ao arcanjo São Miguel, santo que Elisa adora desde criança, que ela
viu a luz e confirmou a vontade de cozinhar uma comida acessível,
sem afetações ou modismos, quando percebeu que dava mais valor
à abobrinha do que ao caviar. Foi lá também que decidiu voltar para
o Brasil, abrir um restaurante onde os moules et frites seriam chamados de mexilhões ao creme com batata frita — poderiam até ser
cozidos em molho de cerveja, em vez do tradicional vinho branco —
e sua vida nunca mais seria a mesma.
Apesar da rotina frenética que divide entre aulas on-line, redes sociais e seu próprio restaurante, Elisa não abre mão de receber amigos em casa e desfrutar de um prazer que descobriu ainda menina:
oferecer amor através da comida. Nesses dias, a preparação começa
cedo e sempre ao som de alguma música animada. Tem os dias de
Racionais e tem os de Mutantes. Frank Sinatra fica apenas pra hora
da comida…
Cerveja gelando, é hora de organizar a casa, com petiscos espalhados
pelos cômodos para que ninguém fique com fome. Não pode faltar
também a lavanda, preparado de água quente e uma rodela de limão
para limpar as mãos depois de manusear os mexilhões.
Convidados alimentados, hidratados e sentados à mesa, Elisa vai
para a cozinha preparar os moluscos. Sim, todos precisam estar a
postos, afinal essa é uma comida que sofre se ficar parada por muito
tempo em cima da mesa.
Com os mexilhões limpos e escovados, ela prepara um refogado de
cebola picada, alho-poró e alho em lâminas. E, quando eles estão na
panela e misturados ao refogado, chega a hora da mágica: a cerveja
pilsen que vai não apenas cozinhá-los, mas também oferecer um delicioso caldinho. Cinco minutos de cozimento depois, os mexilhões
vão para a travessa, recebem uma chuva de salsa picada e a gentil
companhia de batatas recém-fritas.
Wit bier nos copos, mãos à obra, sorrisos nos rostos e a proteção de
São Miguel. Mais um dia feliz na casa de Elisa.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DA ELISA

MAURICIO
ARRUDA

o melhor
lugar do
mundo é aqui
e agora

Uma caixa de lápis de cor novinha, grande, linda, é algo que um designer valoriza bastante. O jovem Mauricio Arruda gostava tanto da sua que não a usava. Por pura falta de co-

ragem. “Eu era daqueles que economizam tudo para não ficar sem, mas tenho tentado mudar”, conta.
“A maturidade me fez entender que não temos controle sobre nada.” O fato de ter perdido os pais ainda
jovem o ajudou a perceber que é preciso ser feliz no presente, do jeito que der, com o que tiver, e que
importante mesmo é curtir e focar no processo, mais que no objetivo. “A felicidade não é um projeto
pro futuro. É agora”, filosofa. E assim Maurício foi perdendo o medo de colorir a vida.
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Se tiver uma panela à mão, aí é que tudo ao redor ganha novos e alegres matizes, que às vezes até lembram as aquarelas pintadas pela mãe, nos seus tempos de juventude em Londrina. Maurício vê na comida e no ato de cozinhar um jeito de ser feliz — e não dá para protelar essa felicidade, afinal a comida
esfria. “Sentar em volta da mesa, com as pessoas que você ama, é também se conectar com quem você
é e com o momento que você está vivendo”, diz. Seja com o namorado, Tiago, com os amigos e até sozinho, “é na hora de cozinhar que eu me desligo de tudo”. Viajar, para ele, só tem graça se for para provar
culinárias diferentes — no Japão ou na Finlândia, ele devora tanto o design quanto a comida.
Começou a se aventurar na cozinha nos tempos de mestrado, quando foi morar sozinho em São Carlos,
interior de São Paulo, e nunca mais parou. Antes, a cozinha era assunto da mãe e da avó, lugar onde quase não o deixavam entrar na hora dos preparos. Muitos anos e mudanças depois, esse cômodo passou
a ser, para ele, o lugar mais importante da casa. “Nem sempre é assim. Tem famílias que prezam mais
a sala, o quarto…”, diz, com a propriedade de quem entrou e planejou incontáveis imóveis, à frente do
seu escritório desde 2006 e como apresentador do programa Decora. “A minha cozinha é o oposto. Está
mais para sala de estar”, brinca. “Tenho abajur, quadro… Sem falar na ilha central, que é bem grande.”
É justamente ali, ao redor da ilha de trabalho, que Mauricio gosta de reunir os amigos enquanto prepara as refeições. Depois, rumam para a mesa de jantar, móvel considerado por ele protagonista da casa.
Aliás, mesas, no plural: “Moro sozinho, mas gosto tanto de receber que tenho duas, uma redonda, menor, e uma retangular de mais de dois metros de comprimento”. E depois o papo se estica durante horas.
As toalhas, as taças, os talheres, as travessas, quase sempre garimpados em antiquários e assinados por
designers brasileiros, costumam guardar as marcas desses convescotes, manchas, pequenas lascas.
Nada disso o incomoda. “Detesto quem diz ‘cuidado, vai sujar!’, são registros de momentos felizes, das
histórias. A marca do copo na toalha é o que a gente pode colecionar de mais valioso.”

PETISCOS

Qual é o cheiro de comida da sua infância?
O bife acebolado da minha mãe. Agora você matou
o vegetariano! Ela fazia o bife e depois jogava cebola e fazia o deglacê ali. Esse cheiro é maravilhoso.
Qual é a sua primeira lembrança de comida?
O arroz-doce da minha avó. Era um prato que ela
sabia que eu gostava.
Qual foi o primeiro prato que cozinhou?
Arroz. Hoje eu sei fazer arroz de olho fechado, tudo
sem medida, mas em São Carlos eu queimei muito
arroz. Foi a primeira coisa que percebi que precisava aprender, e não tinha ideia de como fazer.
Cerveja combina com qual comida?
Combina com churrasco, de carne ou de legumes.
Eu faço muito churrasco. A galera bota a carne de
um lado, eu boto os cogumelos do outro.
Qual é a melhor hora pra beber uma cerveja?
Meio-dia em ponto!
Com quem você gostaria de tomar uma cerveja?
Rita Lee. Histórias e histórias que ela deve ter, eu
acho ela maravilhosa. O show da minha vida que eu
queria ir e nunca fui é o show da Rita Lee.
Melhor lugar do Brasil pra viajar e comer?
Bahia. Nunca mais voltei à Bahia desde que virei
vegetariano, vai ser difícil. Algum abençoado fará
uma moqueca de legumes pra mim na Bahia.
Uma refeição inesquecível?
Um almoço no Japão, bebendo cerveja, num mercado de frutos do mar chamado Tsukiji.
Qual comida tem o poder de mudar o teu humor?
Uma sopa feita com caldo de legumes, é muito reconfortante, gosto muito. Eu espero o inverno pra
poder tomar sopa.
Última refeição que você quer ter na vida?
Eu comeria um lámen. Eu já recorri ao lámen em
momentos muito difíceis da minha vida. Tem um
japonês maravilhoso do lado de onde era antigamente o consultório da minha analista. Nossa, quantas
vezes eu saí da análise e fui comer um lámen…
Qual foi seu maior desastre na cozinha?
Quando eu fiz 18 anos, encuquei que ia dar uma
festa e que eu ia servir trufas. Gente, foi um trauma,
eu nunca mais fiz na minha vida. Deu tudo errado,
mas eu comi tudo o que fiz, do jeito que estava. Não
servi, comi tudo sozinho.

Nome mais bonito de um prato ou ingrediente?
Pavlova, eu acho maravilhoso esse nome e a
história do nome! A história da bailarina, acho
isso maravilhoso. E é fácil de fazer, todo mundo
fica feliz.

Melhor cheiro de comida?
Um spring roll sendo frito. Aquele cheiro, aquele
tempero agridoce em que vai vinagre. Aquilo é
muito bom. Eu acho que isso de ser vegetariano,
estou confinado e estou me enganando! Pensando
aqui, só me vem à cabeça lembranças com carne…
Seu instrumento culinário preferido?
Eu tenho uma coleção de tábuas em casa,
coleciono pouquíssimas coisas, e uma coisa que
coleciono é tábua de cozinha. Eu amo tábua de
cozinha! Todo dia eu uso uma, e uso pra servir,
pra cortar pão, pra colocar panela, pra tomar café
da manhã no sofá, então, assim…
Eu adoro os utensílios.
Ingrediente superestimado?
Azeite trufado. Não gosto do gosto… acho superestimado demais.
Ingrediente subestimado?
Cúrcuma.
Melhor larica?
Hambúrguer. Tem hambúrgueres maravilhosos,
e a gente não precisa comer de carne, essa é a
verdade. Meu favorito é um hambúrguer de
falafel. Inclusive, falafel com cerveja também é
maravilhoso.
Qual é o seu prato típico brasileiro preferido?
Arroz, feijão e ovo frito. Amo! Quando vou
sozinho pro sítio, na verdade é o que eu como.
Arroz, feijão, ovo frito e salada. Amo, amo, amo.
Um ovo caipira frito é muito bom.
Comida de rua favorita?
Pastel de queijo.
Melhor comida pra dividir?
As melhores comidas são as pra dividir.

O que nunca falta na sua despensa?
Azeite. Quando a gente viaja, eu compro azeite
antes de chegar na casa onde vamos ficar
hospedados. Porque você pode não ter nada, mas,
se tem azeite, tudo certo. Sempre tem três azeites
na minha casa, porque qualquer coisa pode faltar,
azeite não pode faltar.
Qual é a moda gastronômica que você mais
detesta?
Essas pizzas de sabores bizarros, tipo pizza de
estrogonofe.
Um segredo culinário que você finalmente
mostrará ao mundo?
O ovo frito perfeito: clara cozida e douradinha
embaixo e a gema mole. Fio de azeite e ovo na
frigideira. Quando o ovo começa a ficar dourado,
você desliga o fogo, tampa a frigideira e espera um
minuto. É isso, fica perfeito.
O que é “além da mesa”?
É você compartilhar o que tem de melhor. Acho
que uma das coisas que eu mais prezo na vida
é poder compartilhar aquilo que eu tenho de
melhor. Então, eu acho que além da mesa é a
capacidade de dividir com as pessoas quem
eu sou, no que eu acredito, e ouvir das pessoas
também os sonhos delas... no que elas acreditam,
o que elas viveram e ainda querem viver. Então,
além da mesa é compartilhar o que você é.

ALÉM
DO PRATO
BOLINHO
DE ARROZ
AMANHECIDO

Na vida, costuma-se dizer, temos apenas duas certezas: a morte e as contas. Pois Mauricio tem mais uma:

a sensação que se tem depois de uma refeição entre aqueles que ama
pode ser o momento mais importante da nossa vida.
E assim, com essa certeza no coração, ele começa cedo o dia em que
terá visitas na casa, afinal são muitos os preparativos. No topo da lista de prioridades, estão o primeiro gole de cerveja do dia e nada de
louça na pia. Depois, arruma a casa, deixando-a cheirosa e bem iluminada. Por fim, toalhas, louças e talheres separados para que ninguém precise perguntar ou procurar. Afinal, é assim que ele espera
que todos se sintam: à vontade desde o momento em que entram em
sua casa descalços. A ideia é sentar no chão, arrastar móveis e, principalmente, curtir o momento.
Um carnívoro em desconstrução, Mauricio tem se aproximado cada
vez mais dos novos ingredientes e sabores que a dieta lacto-vegetariana o permite. Ainda assim, são receitas com grande laço afetivo,
aprendidas com a mãe, que compõem o cardápio de um dia como
esses. Para receber os amigos e garantir que ninguém estará impaciente caso o prato principal demore a sair, ele já tem na manga a
solução: bolinhos de arroz com recheio de queijo. O preparo, feito
enquanto o disco da Gal toca na caixinha, é simples como as coisas
boas da vida.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DO MAURICIO

Em um bowl, vão arroz agulhinha cozido, um ovo ou dois ovos (dependendo da quantidade de arroz que sobrou na véspera), farinha
de trigo, salsa picada e queijo ralado. Misturados em uma massa uniforme e com a ajuda de duas colheres, Mauricio molda os bolinhos e
os mergulha em uma panela com azeite muito, muito quente. Pouco
depois, secos, dourados e crocantes, os bolinhos recebem a companhia de uma mostarda dijon ou de um relish de pepinos. Precisa de
mais alguma coisa?
Sim, mais um brinde, agradecendo pelo momento de energia positiva e conexão oferecido por tudo o que está ao redor da mesa. Afinal,
ele não tem dúvida de que precisamos viver o hoje e sermos felizes
agora. Sim, pode botar mais uma certeza na lista do Mauricio.

LELA
BRANDÃO

feito
em casa,
com amor

Um dia, para espantar a tristeza, Lela Brandão invocou o espírito de Jackson
Pollock. Não para pintar, que seu trabalho não tem nenhuma influência da
catarse artística do americano, mas para cozinhar. A cesta de orgânicos chegou pela

manhã, e todos, absolutamente todos, os ingredientes se transformaram em um jantar para alguns
poucos amigos. Verdadeira festa de Babette tropical, colorida e vegetariana. “Os pratos não conversavam nada entre si, mas foi uma bagunça deliciosa.”

além da mesa
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Cozinha é puro prazer para Lela desde que descobriu seus talentos culinários. Por isso quase estudou
gastronomia — mas as tintas a levaram para o caminho das artes plásticas. Muito cedo, “desde que me
conheço por gente”, já preparava jantares com entrada, prato principal e sobremesa para os pais. Começou ajudando as mulheres da família a preparar delícias da culinária tradicional. “Nosso amor é transmitido através da comida. Aprendi com a cultura dos meus antepassados, metade italianos e metade
armênios, a entender o ato de se alimentar como um momento importante que nos desliga do dia a dia”,
diz Lela. “O que tem de ritual que envolve comida na minha família é imensurável.”
Da coalhada preparada na fronha de travesseiro às esfihas e pastas árabes de beringela e grão-de-bico,
Lela aprendeu quase tudo com a mãe e a avó. Outro repertório ela buscou nos livros de receitas, que adora folhear para pesquisar novos pratos. Nessa hora, senta-se no “boteco” da varanda de casa, em São Paulo, e esquece dos compromissos. Ali, no conjunto de mesa e cadeira garimpado em antiquário e reformado pelo pai, Lela faz pausas relaxantes no meio do caos. No seu botequim particular, as festas começam e
terminam: aperitivos como a sua infalível polenta frita são degustados ali, onde também serve a saideira.
A casa, ela acha, é pequena, mas tem coração de mãe. “A gente se amontoa onde dá, arruma bancos, traz
a cadeira do escritório, senta no chão, no tapete”, conta. Luz baixa é obrigatório, e a mesa tem flores,
velas, louças de cores que combinam com as cores das receitas. A melhor etapa dos preparativos, para a
ex-futura chef, é cozinhar, claro. De preferência, vestindo uma das peças confortáveis de sua marca de
roupas e ao som de jazz: “É um gênero que combina com a magia da culinária. Parece que nada tem a ver
com nada, mas no final tudo faz sentido”, filosofa.
É quando Lela entra em “meditação ativa”, diz, e o único tempo que passa a interessar é o dos alimentos
nas panelas: “Eu me perco ali dentro”. O processo é espontâneo e, embora os livros de receitas sirvam de
inspiração, na hora de fazer ela não se preocupa muito com receitas e medidas — Pollock sempre entra
em cena nessa hora. “Eu só me preocupo mesmo em curtir o processo. Quando rola isso, o produto final,
seja da comida ou da arte, fala por si. Qualquer um percebe que aquilo foi feito com amor.”

PETISCOS

Ingrediente favorito?
Manteiga, porque eu gosto muito de preparar as
coisas com manteiga.
Qual foi o primeiro prato que você cozinhou?
Quando eu era pequena, minha mãe me deu um
livro que era da filha da Carla Pernambuco, que
se chama Juju na cozinha. Eu tenho ele até hoje
e lá tem várias receitas que dá pra criança fazer
sozinha. Então, eu lembro de um que eu sempre
fazia, que era um penne com tomatinhos assados,
que fazem um molhinho ali, com azeite. Depois,
manjericão e uns farelos de torrada em cima.
Qual é o cheiro da cozinha da sua infância?
Tem um muito específico, que é da torta de
maçã da minha mãe. Que ela faz uma tarte tatin,
só que é do jeito dela, e a casa inteira fica com
cheiro a semana inteira. Fica com cheiro de torta
de maçã, então, esse é o que veio na minha
cabeça primeiro.
Com quem você gostaria de trocar uma ideia
bebendo uma cerveja?
Com o meu avô Miguel, que era um fanzaço de
cerveja. E ele faleceu quando eu tinha sete anos,
então não pude tomar cerveja com ele.
Qual comida tem o poder de mudar o teu humor?
Sopa! Qualquer sopa. Se eu tô num dia difícil, bota
uma sopa na minha frente que eu vou me sentir
melhor. Minha favorita é uma que minha mãe me
ensinou: creme de mandioquinha com shimeji.
Shimeji no shoyu, com manteiga.
Qual foi seu maior desastre na cozinha?
Toda sexta-feira minha mãe prepara um molho de
tomate que tem um processo superdemorado. Eu
mesma nunca fiz, porque não tenho paciência. Tem
uma hora que o molho precisa apurar, então ela
deixa lá o fogo baixo, por um tempo. Aí, teve uma
vez que ela foi tomar banho, enquanto o molho
estava apurando e me pediu pra ficar de olho.
Eu dormi e queimei o molho! Meu Deus do céu…
Não é que queimou, não… carbonizou! Assim,
não dá pra salvar mesmo. Um erro realmente
irreversível. Ela queria me matar esse dia.

Ingrediente superestimado?
Azeite trufado.
Ingrediente subestimado?
Pão. Uma coisa que a minha mãe sempre faz é
pegar pão antigo e reaproveitar pra fazer torrada,
farofa, esse tipo de coisa, sabe?
Melhor larica?
Uma coisa que eu faço é macarrão instantâneo com
requeijão. Eu amo! É meu guilty pleasure. Eu acho
que a melhor parte de você sair à noite é você voltar
e comer miojo com requeijão.
Prato brasileiro preferido?
O strogonoff abrasileirado, o estrogonofe, com
batata palha. Sem batata palha, inclusive, nem é
estrogonofe. Eu amo.
Seu instrumento culinário favorito?
Mixer. Como eu amo fazer sopa e não gosto de ter
pedaços de cebola, é muito mais fácil usar o mixer.
Esse que já bota dentro da panela.
Comida de rua favorita?
Pipoca, com a metade de baixo doce e a de cima
salgada. E ainda com queijo provolone frito. Esse
queijo é muito bom, porque você tá comendo
sem prestar atenção e do nada vem um queijo
provolone frito. É muito bom!

Nome mais bonito de um prato ou ingrediente?
Rigatoni é muito sonoro.
Qual moda gastronômica mais te incomoda?
Eu não gosto da gourmetização do hambúrguer,
umas coisas muito refinadas. Eu sinto até uma
vergonha alheia, sabe? De repente tem até
azeite trufado!
Um segredo culinário que você finalmente
revelará ao mundo?
Troca o azeite pela manteiga. Bota manteiga
em tudo que fica muito melhor.
O que você entende por "além da mesa"?
Eu entendo a comida como uma coisa muito maior
do que a simples função de nos alimentar e nos
fazer sobreviver, né? Existe um processo que é feito
antes da comida chegar na nossa mesa. Então, acho
que isso já vai além da mesa, você pensar qual foi o
processo feito pra eu poder me alimentar disso.
E valorizar mais quando o processo envolve
pessoas. Além disso, entender também o ato de
se alimentar como um momento, um encontro,
um ritual. Mesmo que você esteja sozinho, é um
encontro com você, em que você está desligando de
coisas do dia a dia e se ligando em você mesmo,
eu acho que isso também vai além da mesa.

ALÉM
DO PRATO
POLENTA
FRITA II

A segunda melhor polenta frita do mundo. É assim,
com a humildade de monges tibetanos e torcedores
do Flamengo, que Lela descreve sua receita favorita
e da qual, depois de anos de degustações ao redor do
mundo, se tornou praticamente uma expert.
Tudo começou com Marí Aní Oglouyan, a mãe de Lela. Arquiteta e
craque das panelas, além de ter ensinado o bê-a-bá da cozinha desde muito cedo, foi ela a responsável por transmitir ensinamentos da
culinária armênia para a filha, fiel adepta da coalhada, do falafel e
das esfihas caseiras. Mas o que tira Lela do sério é mesmo a polenta,
tradição herdada do lado italiano da família.
O preparo do prato é cheio de rituais, e começa muitas vezes dias antes de fritar os palitinhos, já que Lela leva a cozinha a sério e prepara
seu próprio caldo de legumes (que vai cozinhar e temperar a polenta
na panela), feito com talos, cascas e tudo mais que estiver à mão.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DA LELA

O dia da polenta começa com a cerveja gelando no freezer, não apenas porque ela harmoniza perfeitamente com a friturinha crocante,
mas também porque é companhia necessária desde que o caldo começa a ferver.
Na caixa de som, ao invés do jazz que a acompanha na maior parte
das vezes, para o preparo da especialidade da casa Lela gosta de sons
brasileiros e contemporâneos. “Bixinho”, de Duda Beat, é uma que
toca sempre.
Caldo fervendo na panela, a polenta entra aos poucos e vai sendo
mexida com cuidado por 10, 15 minutos. Quando ela chega na consistência ideal, com o caldo e a polenta totalmente integrados e homogêneos, é hora de temperar com sal, pimenta-do-reino e, claro,
manteiga. Depois de colocar o creme em um pirex pra que ele esfrie,
com uma colher, Lela “alisa” a polenta. Então, coloca o pirex coberto
na geladeira pra esfriar de vez. Aproveita o ensejo e pega mais uma
gelada pra esperar o tempo passar.
Última etapa do processo, o momento mágico em que a polenta mole
e pálida se transforma em um delicioso palitinho dourado, crocante
por fora e macio por dentro. Óleo quente na frigideira funda, polenta cortada em pequenos bastões para ver o lindo espetáculo. Depois
de devidamente escorridos e secos, os palitos chegam ao prato ideal
para servir a iguaria: uma porcelana que viaja entre as casas Brandão. Tudo pronto? Ainda não, falta o toque final. Um queijo parmesão ralado na hora e polvilhado sobre a iguaria.
Hora de comer, vamos ao boteco São Miguel. É ali, na varanda de
casa e com uma bonita homenagem ao avô, o ambiente ideal para
apreciar a segunda melhor polenta frita do mundo. Com mais uma
cerveja e um brinde ao Seu Miguel, claro.
Ah, e pra quem está se perguntando: qual é a melhor polenta do
mundo? Para sorte de Lela, quem faz é sua mãe, Dona Marí.

AMANDA
NOVENTA

a vida
é a arte
do encontro

Comer também é viajar. Quem diz isso é Amanda Noventa, cujo passaporte desafia qualquer oficial de alfândega — sim, costuma levar alguns minutos para
encontrar o espacinho de um novo carimbo em meio a tantas páginas ocupadas.
“Quando provo uma comida típica de um lugar onde já estive, eu me teletransporto”, e lá vai Amanda,
numa colherada de coalhada (com direito à rima), viajar de volta aos almoços na Jordânia ou no Líbano. O que a emociona é a memória dos momentos que passou ao redor das mesas, do Oriente Médio ao
Havaí, de Cuba à África do Sul.
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além da mesa

Amanda já perdeu as contas de quantos países visitou. Em um único semestre, chegou a passar apenas
quinze dias em casa, e lá se vão dez anos trabalhando como produtora de conteúdo. Viaja movida por
curiosidade antropológica: quer conhecer os costumes locais, e estes incluem, claro, os hábitos alimentares: “Vejo a comida como uma ponte para descobrir o mundo. Ela é agregadora. E eu trouxe isso para
o meu dia a dia”.
Em casa, prepara seus próprios rituais quando promove encontros. A fama de “ótima anfitriã” ultrapassa as fronteiras de Pinheiros, bairro paulistano onde mora com o namorado, Pedro, na casa em que
tudo “foi planejado para receber amigos”. Nos fins de semana, há vinte, vinte e cinco pessoas bebendo
e conversando enquanto sete ou oito cachorros, incluindo os seus, Juca e Godofredo, correm pela casa.
“Trazendo os bichos, os amigos não precisam voltar para casa cedo”, conta.
Velas, playlists, petiscos, louças: tudo é pensado por ela detalhadamente para cada ocasião. “Gosto de
criar um clima, fazer daquele dia uma experiência única”, diz. Há pratos da Tunísia, copos do Egito e
taças variadas, de uma coleção que cuida como se fossem filhos, afinal “cada coisa tem uma história”.
Histórias que ela, naturalmente, também coleciona aos montes. Aos amigos, conta, por exemplo, sobre
o dia em que comeu pimenta num café da manhã no México, ou quando provou comida peruana pela
primeira vez, o que abriu um portal para outra dimensão de sabores. Aliás, quem a vê hoje não imagina
que, anos atrás, Amanda tinha restrições à comida. Agora prova o que lhe puserem na frente — há limites, claro, “olho de cabra, por exemplo, nem pensar”, avisa. “Mudei bastante. Valorizo a experiência,
o ritual em torno da comida, e isso fala mais alto que a frescura.”
Tão importante quanto envolver os amigos nos seus ritos é cultivar momentos relaxantes consigo mesma e com Pedro. Mesmo sozinha, não dispensa uma mesa posta, com velas e tudo. Com o namorado,
um dia por semana, gostam de curtir, sem pressa, um jantar a dois acompanhado de uma boa cerveja.
E, pela manhã, todo dia ela faz tudo sempre igual: prepara um capuccino e senta no seu jardim de inverno, onde cuida das plantas, hábito dos tempos de agrônoma. Mas isso foi em outra vida, um tempo
em que o passaporte de Amanda tinha até folhas em branco.

PETISCOS

Ingrediente favorito?
Manjericão.
Nome mais bonito de um prato ou ingrediente?
Steak tartare.
Melhor música pra cozinhar?
Jazz. Coloco uma playlist e vou embora.
Melhor cheiro de comida?
O do salsão, que em alguns lugares chamam
de aipo.
Qual é o cheiro de comida da sua infância?
Feijoada.
Primeira lembrança de comida?
Farofa, desde criança. Eu como farofa com tudo.
Qual foi o primeiro prato que você cozinhou?
Macarrão com molho de tomate. Mas ainda não
era minha receita, usei molho pronto mesmo…
Maior desastre na cozinha?
Uma vez tentei fazer um gnocchi, e deu tão errado
que nem chegou a ser cozido. Na hora de botar na
água quente, ele desmantelou todo. Se é só o sabor
que está ruim eu como, pra não desperdiçar. Mas
nesse dia do gnocchi não deu, joguei tudo fora.
Aceita, desiste e pede uma comida, sabe como é?
Melhor hora pra beber cerveja?
Um sábado de sol.
Qual é a melhor comida pra acompanhar cerveja?
Eu adoro comida mexicana pra acompanhar
cerveja, porque tudo que é meio apimentadinho,
vai muito bem com cerveja. E pastel também,
eu adoro.
Com quem você gostaria de tomar uma cerveja?
Rita Lee.
Qual comida tem o poder de mudar o teu humor?
Brigadeiro.
Você tem algum apetrecho culinário favorito na
sua comida?
Um ralador de queijo, porque vai armazenando o
queijo ali, que não cai.
Ingrediente superestimado?
Eu vou ser cancelada, mas vou falar o alho. Não é
que eu não goste de alho, mas não acho que ele vá
com tudo.

Ingrediente subestimado?
Tem uma coisa que a gente não é acostumado a
usar na nossa culinária, mas que eu acho muito
gostoso, que é o sal defumado.
Melhor larica?
Hambúrguer.
Prato típico brasileiro?
Bobó de camarão.
Jantar romântico ou almoção de domingo?
Almoção de domingo, que aqui a gente faz
no sábado, porque o meu namorado trabalho
no domingo.

Bem passado ou malpassado?
Malpassado.

Comida de rua favorita?
Pastel de feira.

Bolacha ou biscoito?
Bolacha. Eu sou de São Paulo, né?

Comida de boteco?
Coxinha com catupiry. Mas não me venha sem o
catupiry!

O que nunca falta na sua despensa?
Manteiga.

Melhor lugar pra unir viagem e comida?
Minas Gerais.
Refeição inesquecível fora do Brasil?
Uma que fiz no interior da Jordânia, em uma
pequena cidade chamada Salt. Um jantar típico
maravilhoso preparado por duas mulheres. Ali foi
a clássica união entre comida e experiência.
Melhor comida pra dividir?
Pizza.
Gema mole ou gema dura?
Mole.

Uma moda gastronômica que você detesta?
Eu detesto essa moda fusion de botar Doritos no
sushi. Sabe? Mistura o mexicano com o japonês e
inventa um negócio novo, sabe? Se for servido por
um foodtruck então, eu detesto mais ainda…
Um segredo culinário que você finalmente
revelará ao mundo?
Ralar o tomate pra fazer bruschetta, que é muito
fácil. Você rala o tomate, joga um monte de azeite
e acabou.
O que você entende por "além da mesa"?
É todo esse clima, esse ritual que a gente cria.
Não é comer pra encher a barriga. A louça, os
amigos, a música, enfim, toda a atmosfera que
está ao redor disso e que deixa a comida
até mais gostosa.

ALÉM
DO PRATO
SPAGHETTI
AO MOLHO
RÚSTICO

Chegou fim de semana e todos querem se divertir. Só
alegria, nem precisa ser verão. O importante é convidar os amigos, arrumar a casa e começar cedo. Foi com

o pai e o avô que ela percebeu o gosto por ser anfitriã e a importância
de sentar e comer junto. Ainda assim, no cardápio que prepara para
os convidados, o foco está mais nos quitutes coletivos do que em pratos principais. Tanto é que, apesar de adorar receber, ela só prepara o
macarrão com molho de tomate (e muito manjericão) para o namorado, Pedro. E ninguém mais.
O processo, feito com carinho e cuidado, leva em conta também a
praticidade do processo. Basicamente, enquanto a panela esquenta
a água para cozinhar o macarrão, o molho vai sendo preparado.
A lista de ingredientes é pequena, mas uma coisa não pode mudar:
este molho precisa de tomates italianos orgânicos. Importante: não
se deve picar em pedaços muito pequenos, pra não perder a chance
daquela mordida nos cubos de tomate. E, apesar de não ser chegada
nos raios gourmetizadores, Amanda informa como se deve referir ao
prato a partir de agora: macarrão com molho de tomate é o caralho,
seu nome agora é Spagetthi ao molho rústico.

Pro ritual ficar completo, uma coisa precisa ser feita antes da primeira cebola entrar na panela: a playlist de jazz, que ajuda na introspecção, estado mental importante e que será reforçado mais tarde e
sem tanta sutileza porque, apenas nessa hora, Amanda prefere ficar
desacompanhada, longe dos palpiteiros.
Depois, é refogar no azeite uma cebola bem picadinha, temperar
com sal e pimenta-do-reino e adicionar os tomates para que eles
suem e cozinhem um pouco. Em seguida, hora de colocar uma lata
de tomate pelado e corrigir a acidez do molho com uma pitada de
açúcar. Pra deixar o molho ainda mais macio e reluzente, uma generosa colher de manteiga.
Tudo pronto então? Não, calma. Afinal, a Amanda gosta de manjericão. Muito. Tanto é que tem em casa um pé da perfumada erva
só para usar nesse prato. As folhas entram na panela no final do preparo do molho, com o fogo desligado, para que não cozinhem nem
percam cheiro ou sabor.
Macarrão cozido al dente e colocado em um prato fundo trazido
de alguma viagem, o molho chega por cima e aguarda o toque final:
queijo parmesão ralado na hora.
Agora sim, que rufem os tambores de Art Blakey: pode acender as
velas, chamar o Pedro, brindar e começar a comer.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DA AMANDA

JIMMY
OGRO

os
ogros
também
amam

Jimmy McManis não anda sozinho. Aonde esse grandalhão vai, arrasta uma legião
de amigos. E não se faz de rogado, sabe bem aproveitar todo esse carisma para fazer o que mais gos-

ta: reunir a maior quantidade possível de pessoas queridas ao redor de uma mesa — ou churrasqueira,
parrilla, um fogão qualquer, vale até um fogareiro de acampamento. A primeira brasa da vida ele nem
lembra quando acendeu, deve ter sido ainda nos tempos de colégio, mas o fogo continua lá, firme e
forte, juntando cada vez mais gente ao seu redor.

além da mesa
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“A finalidade de um churrasco não é comer carne, porque carne você come em qualquer lugar”, reflete
Jimmy, citando o escritor Mário Cortella. “Por que colocar uma costela para assar por nove horas se ela
só vai ficar pronta no final do dia, quando todos já estiverem de barriga cheia? Porque o objetivo não é
matar a fome, mas garantir nove horas de convivência. É um dia de felicidade, compartilhamento, diversão…” Fiel à sua alma hedonista, Jimmy deixou para trás a vida de designer bem-sucedido e investiu
na profissão de cozinheiro autodidata, que lhe dava mais prazer. Criou o canal Ogrostronomia, ao lado
de três amigos, em 2012, para ensinar receitas. Na prática, o que fez foi tornar públicos os seus rituais
de orgia gastronômica. “A gente saía de manhã, se encontrava no mercado, ia direto na prateleira de cerveja, colocava os
insumos por cima e ia para algum lugar cozinhar e filmar.”
No fundo, era só disso que se tratava.
Churrasco, hambúrguer e todo o universo das carnes, que
tão bem harmonizam com os seus mais de dois metros de
altura, dezenas de tatuagens, barba, cabelo e bigode ruivos
— herança das suas influências texanas. Jimmy nasceu em
Houston e se mudou com a mãe para o Rio aos seis anos. E
os ingredientes mais saborosos das suas receitas talvez sejam as histórias que conta para a turma durante os encontros. Ele adora papear enquanto cozinha, separa a louça,
escolhe uma música country para tocar, abre a cervejinha
e cumpre todo o seu ritual além da mesa. E vai contando
de onde veio tal ingrediente, como aprendeu a preparar o
prato e as lembranças que ele evoca. Fala do caderno de receitas da mãe, que guarda como um tesouro, ou do antigo
aparelho de jantar da sogra, que ele e a mulher, Karina, só
usam em ocasiões especiais.
A conversa garante que a refeição seja demorada, e invariavelmente tem entrada, prato principal e sobremesa, como
manda o figurino, para evitar que o fantasma do tio-avô
francês, com quem aprendeu a importância dessas ligeiras
formalidades, venha puxar-lhe a perna à noite. É tanta dedicação e carinho que, nesses momentos, o tal do apelido
Ogro, dos tempos de escola (era bullying, mas ele adotou),
desaparece. “Cozinhar não é um serviço, é uma forma de
amar”, adora repetir. Sim, os ogros também amam.
“Mas o Ogro não é um personagem”, avisa, “é meu sobrenome.” Porque, ele brinca, já incorporou certas “ogrices”. E
elas vêm à tona, por exemplo, quando bebe cerveja. Ainda
que seja um verdadeiro connoisseur, dono de uma coleção
de diferentes copos especiais, Jimmy só os usa para dar o
primeiro gole e decifrar a bebida. O resto vai na garrafinha
mesmo, depois de brindar, claro, com os amigos. Porque,
afinal, Jimmy raramente está só.

PETISCOS

Ingrediente favorito?
Páprica.
Qual é o cheiro de comida da tua infância?
Estrogonofe. O cheiro daquele creme, com
a cebola e a manteiga e a carne, conhaque,
flambado, camada por camada.
Melhor música pra cozinhar?
Country.
Primeira lembrança de comida?
Mingau de aveia.
Qual foi o primeiro prato que você cozinhou?
Macarrão. Eu fiz muitas coisas antes, lá pelos
doze, treze anos. Minha mãe deixava alguma coisa
semipronta e, quando eu voltava do colégio e
ficava sozinho, eu grelhava um bife, fazia um purê
de batata, mas não fazia um prato inteiro. Mas
aí o primeiro prato que eu fiz completo foi um
macarrão com ragu de carne picada na faca, que é
um dos pratos que eu mais gosto de fazer até hoje.
Cerveja combina com qual comida?
Isso é uma pergunta pra quatro horas de resposta,
porque cada cerveja tem várias harmonizações,
enfim. Mas eu acho que cerveja combina bem
com a experiência de estar comendo… com uma
boa companhia.
Com qual personagem histórico você gostaria de
sentar pra tomar uma cerveja?
Auguste Escoffier.
Melhor destino pra unir viagem e comida?
O Nordeste em geral. Eu acho o Nordeste incrível!
Tem tudo, né? Tem frutos do mar, mas tem carne
de sol. E tem as frutas! Outra coisa maravilhosa do
Nordeste é que o cheiro-verde lá é cebolinha
e coentro.
Qual é a comida que tem o poder de mudar o teu
humor?
Sou pirado num bom parmegiana. Um
parmegiana bem feito vai me dar uma semana
feliz, com certeza. Me dá sete dias de alegria pra
frente.
Qual seria a última refeição da sua vida?
Um goulasch bem feito.
Melhor cheiro de comida?
“Carne assada” no forno. Aquela carne de vó,
sabe? Aquela coisa do assado lento, rosbife, essa
pegada aí.

Teu aparelho culinário favorito?
Faca, nas minhas facas ninguém toca.
Eu tenho dois cases de faca que eu levo pros
eventos. Um ninguém toca, e o outro fica na
bancada pra todo mundo usar.
Ingrediente superestimado?
Sal rosa do Himalaia.
Ingrediente subestimado?
Cominho. Quando você fala de porco…
o cominho, na verdade, o feijão feito com
cominho é uma coisa maravilhosa. A questão é só
usar a quantidade certa pro cominho não ficar o
rei do prato.
Melhor larica?
São tantas! Mas eu gosto muito de um bom
podrão, um cachorro-quente da madruga,
como o do Oliveira, ali no Humaitá. Na larica,
não tem melhor.
Teu prato brasileiro favorito?
Moqueca.
Jantar romântico ou almoção de domingo com a
galera?
Essa é pra acabar com o casamento! Almoção de
domingo com a galera e aí ela vai estar junto.
Melhor comida de boteco?
Tem uns quadradinhos de polenta com rabada
desfiada no Bar da Gema. Eu saio de casa de
propósito pra comer isso.

Melhor comida pra dividir?
Ah, feijoada. Tenho um carinho muito grande por
feijoada. Sair com a galera pra ir comer a feijoada
aqui no Cardosão.
Nome mais bonito de prato ou de ingrediente?
Cardamomo.
Qual é o raio gourmetizador que você mais
detesta?
A tal da renda de tapioca. Na verdade, é a tapioca
feita na frigideira, igual a de sempre, mas você
faz ela mais aberta, ela parece uma renda,
mas é a mesma coisa: tapioca. Na verdade, essa
mania de mudar nomes das coisas pra fazer ela
ficar mais cara.
O que nunca falta na tua despensa?
Macarrão. Macarrão é sempre o que tenho mais
diversidade, inclusive. Tenho vários.
Um segredo culinário que você finalmente
revelará ao mundo?
É mole fazer um sour cream caseiro misturando
iogurte com cream cheese. Um pra um, bate no
fuet pra deixar bem liso e pronto, não tem erro.
Cara, é perfeito pra você comer com nachos.
O que está “além da mesa”?
A comida vai muito além do que tá servido no
prato. Ela tem todas as histórias das pessoas
que plantaram os grãos, das pessoas que
alimentaram o gado com esses grãos, das pessoas
que trabalham em toda a cadeia produtiva, até
essa comida chegar na mão do cozinheiro, ser
preparada e ir pro teu prato… Sem pessoas a mesa
não faz sentido. Sem gente, sem companhia, sem
experiência, sem histórias, sem passado, sem essas
sensações… A comida, sem ser compartilhada, é só
alimento, mais nada.

ALÉM
DO PRATO
MACARRÃO DO
JAMIE OLIVER

Hambúrguer, bacon, pernil, costela e T-bone. Essas
são palavras com as quais Jimmy está acostumado a
ter seu nome rapidamente associado. Imagine agora a
surpresa de seus milhares de seguidores ao descobrirem que, em sua
casa, o prato para dias especiais é uma massa vegana.

No preparo do prato, além dos ingredientes, a playlist de música country é essencial para o processo de criação. Uma que não pode faltar
na seleção é “Chicken Fried”, da Zac Brown Band. Na faixa, além do
som, há um ensinamento sobre o minimalismo que toca fundo no
coração do ogro por dizer que a felicidade está nas coisas simples
da vida, como um pedaço de frango frito, uma cerveja gelada e uma
calça jeans confortável. Diminuir o stress e simplificar a vida é uma
das metas de Jimmy desde que fumou um cigarro no vazio centro da
cidade do Rio em pleno domingo. Ali veio a epifania de que era hora
de largar o estável emprego que tinha e correr atrás do sonho de ser
cozinheiro profissional. O sonho virou realidade e Jimmy Mc Mannis virou Jimmy Ogro, assim como o Honeycomb cannelloni virou “o
macarrão do Jamie Oliver”.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DO JIMMY

Trilha sonora nas caixas de som e bancada organizada, é hora de
montar a colmeia: cobrindo o fundo do pirex, uma camada do molho de tomate. Em seguida, os tubos de cannelloni entram crus no
pirex, em pé e grudadinhos uns nos outros. Próximo passo é o espinafre refogado, que recheia a massa. Antes de ir ao forno, o toque
final: sour cream e queijo parmesão. Quando essa cobertura estiver
dourada e borbulhando, pode servir.
Hora de tirar do armário aquela linda louça herdada há tempos e
finalmente desembrulhada. Afinal, a vida é para ser vivida e os pratos
para serem usados, mesmo aqueles do casamento da tia na década
de 1970… A essa altura do campeonato, não queira irritar o ogro com
economia de louça pra lavar, por favor.
E assim o dia passa, entre temperos e garfadas, cervejas e risadas, e
a comida com seu gigantesco poder de transformação de humores.
Afinal, como diria Jimmy em momento de Mestre Yoda, “gordura
não faz mal, o stress sim”. Se for gordura de frango frito e estiver
acompanhada de uma boa cerveja então, nem se fala.

RYANE
LEÃO

onde
jazz meu
paladar

Ainda em começo de namoro com Ana Carolina, Ryane Leão quis discutir seriamente a relação, colocar alguns pingos nos is. Carol não cumpria o requisito básico

de comer junto, na mesa, hábito do qual Ryane não abre mão. Foi um escarcéu: “Eu acho inadmissível”,
diz a poeta. “Sentei com ela e disse: ‘Compartilhar as refeições é um ritual importante para mim. Sozinha não tem graça. Foi uma discussão mesmo”, lembra. Deu certo. Tanto que já juntaram as escovas de
dentes e Carol, além de passar a comer juntinho de Ryane, aprendeu a cozinhar, coisa que a parceira
nunca achou possível.
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além da mesa

Para ela, passar horas na cozinha é fonte de puro prazer. Ali,
Ryane segue seu feeling, ouve seus sentimentos e não trai seu
humor do dia. O processo é parecido com o de lapidar poesias, e o resultado também: um enorme sucesso. Logo que
chegou de Cuiabá para estudar em São Paulo, aos 19 anos,
a então estudante de moda tornou-se uma das primeiras
mulheres negras a ganhar popularidade nas redes sociais,
publicando poesias no canal Onde Jazz Meu Coração. Anos
depois, publicou dois best-sellers, que juntos já passaram das
cem mil cópias vendidas. “Os ingredientes da minha escrita
são as minhas próprias vivências, a forma como me vejo e
como eu me derramo”, explica. “E acho parecido com a minha maneira de cozinhar: sinto na hora o que estou a fim de
fazer, vou improvisando com os ingredientes que tenho, me
expressando através da comida. É parecido com escolher as
palavras na hora de escrever…”
Ryane já deixou registrada a importância dos encontros ao
redor da mesa e da paz que esses rituais lhe trazem: “Mesmo
na correria, eu sigo em busca das sutilezas. Não posso deixar
as distrações passarem batidas. […] Hoje de manhã as folhas
das árvores balançaram com o vento e o barulho foi tão bonito. Daqui a pouco, começo a cozinhar porque vou receber
em casa as pessoas que amo. Quero saber de cor o que me
traz paz, embora não sejam permanentes as belezas. O caos
também não é”, diz o texto publicado na contracapa de seu
segundo livro, Jamais peço desculpas por me derramar. E termina: “Eu sou profunda demais pra acabar”.
O texto diz muito sobre a poeta, que, para os amigos, “é aquela que sempre reúne todos em casa, para
uma feijoada, um escondidinho”. Gosta de fazer comida para muita gente, mesmo que leve horas
para ficar pronta. “Passo três, quatro horas cozinhando. As amigas já sabem que é melhor comer um
biscoitinho antes de vir. Meu prazer é cozinhar enquanto proseio, bebo uma cervejinha, apoio um pé
no banquinho e ali fico horas, mexendo a colher de pau.” Antes disso, borrifa alfazema na casa para
“limpar as energias”, como manda o candomblé. Pratos, lugares, copos, música: tudo já foi pensado e
organizado. Na hora de servir, o silêncio é total. Depois, só barulho: Carol, rapper, pega o violão e as
amigas MCs acompanham rimando no gogó. Tudo acaba em poesia.

PETISCOS

Qual é o seu ingrediente favorito?
Azeite de dendê. Eu incorporei depois do meu
contato com a espiritualidade e hoje está em praticamente tudo que eu cozinho.
Qual é o cheiro favorito da sua infância?
Cheiro de pão caseiro, pão italiano, que a minha
avó faz. Esse cheirinho de pão é muito característico da casa dela.
Qual é a primeira lembrança de comida?
A sopa de feijão da minha avó.
Qual foi o primeiro prato que você cozinhou?
O estrogonofe que aprendi no supermercado.
Eu já estava na fila e pensei: “Não, eu vou ter que
começar a cozinhar, para de graça!”. Liguei pra
minha avó e falei: “Vó, vou fazer um estrogonofe,
me ensina?”. Aí ela me falou o passo a passo, voltei
pro mercado, comprei tudo, cheguei em casa, fiz e
ficou incrível.
Cerveja combina com qual comida?
Cerveja combina com as comidas que eu cozinho.
Qual é a melhor hora pra beber uma cerveja?
Eu gosto da cervejinha no preparo da comida,
enquanto cozinho, e a cervejinha do descanso, a
cervejinha do fim de tarde.
Com quem você gostaria de tomar uma cerveja?
Uma escritora que está na minha cabeça, ela já
faleceu, mas me acompanha sempre. Audre Lorde,
que eu ontem dei uma oficina só sobre ela. Gostaria muito de trocar uma ideia com ela, tomando
uma cervejinha.
Qual comida tem o poder de mudar o teu humor?
Acarajé eu comi e fiquei feliz. Lembrei agora até
do primeiro acarajé que eu comi na vida, que eu
fiquei “gente, que negócio é esse!”. É incrível e
eu fiquei assim… plena!
Qual seria a última refeição da sua vida?
O pintado no forno, um peixe de rio, da minha
avó, que ela recheia com farofa de couve.
Qual foi o seu maior desastre na cozinha?
Um bolo de cenoura. Ele não só solou, como ficou
meio cru, deu tudo errado. Eu estava com muita
vontade de comer, fiz maior propaganda pra
Carol, depois ele ficou pronto e ficou horrível.

Melhor cheiro de comida?
Melhor cheiro pra mim é de feijão cozinhando.
A minha vizinha cozinha muito bem. Eu nunca
fui na casa dela, mas a gente chega e sente aquele
cheiro de feijão na panela de pressão. Dá vontade
de bater e falar “a gente pode jantar aí hoje?”.
Seu aparelho culinário favorito?
Eu acho que colher de pau, sou muito old school
mesmo. Eu faço tudo com colher de pau. Não solto
por nada.
Ingrediente superestimado?
Funghi. Eu amo o risoto de funghi, pra mim é
incrível, mas só uso o funghi no risoto, então não
sei por que as pessoas falam de funghi e cogumelo
o tempo todo.
Ingrediente subestimado?
Banana! Tudo com banana é bom. Tem uma coisa
lá em Cuiabá que é paçoca de pilão, é uma paçoca
com carne-seca que se come com banana e é uma
das comidas preferidas na vida.

Melhor larica?
Eu sou muito lariquenta, adoro uma porcaria. Um
x-tudo com batata frita! E com maionese artesanal,
que você não sabe de onde é que veio…
Prato típico brasileiro favorito?
Moqueca de peixe.
Melhor comida pra dividir?
Eu acho que o café da manhã, em que a gente
divide as boas energias pro dia, planeja o dia e fica
quentinho pra começar.
Nome mais bonito de um prato ou ingrediente?
Paçoca de pilão, porque já deixa você pensar
no processo. Eu gosto quando o nome vem com
o processo da comida e paçoca de pilão remete pra
esse processo artesanal, além de ser uma coisa
que eu amo.
Qual é a moda gastronômica que você
mais detesta?
Gourmetizar coisas simples. Um brigadeiro é um
brigadeiro, gente!
O que nunca falta na tua despensa?
Farinha de mandioca, porque aqui a gente faz muita farofa. Adoro farofa de todas as formas possíveis, além de o candomblé usar bastante também.
Farinha de mandioca sempre tem.
Um segredo culinário que você finalmente revelará ao mundo?
Eu acho que é essa coisa de não seguir receita,
de ir no feeling, no sentimento. Claro, você pode
seguir uma receita, mas eu acho que além disso é
você incorporar essa receita no seu instinto. Então
acho que o segredo culinário é você sentir que
esse ingrediente pode caber num lugar que antes
alguém disse que não caberia. Segredo culinário
é você sentir o seu coração, sentir o que você está
sentindo naquela comida.
O que está “além da mesa”?
A troca. Porque, como eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar pra muita gente, então eu acho que
o que está além da mesa pra mim é a troca. Troca
de universos, troca de vivências, troca de ideias, de
sentimento, de alma.

ALÉM
DO PRATO
ACOLHIDA

Pé no chão. Define-se assim, geralmente, uma pessoa que vive na
realidade, sem sonhos ou ilusões. Não é, definitivamente, o caso de
Ryane, uma eterna sonhadora que consegue ver a beleza de uma gota
da chuva na janela do ônibus e transformar em poema. Mas pode-se
sim dizer que ela é pé no chão, pois é assim que escreve, é assim que
vive seus momentos de fé no terreiro, é assim que cozinha e é assim
que espera que todos os seus convidados estejam em sua casa aos domingos: descalços, confortáveis, felizes e barulhentos. Mas sem dar
pitacos no tempero ou mexer na panela, por favor…
Foi com a avó Eunice, na infância passada em Cuiabá, que Ryane começou a se interessar pela comida caseira, mas só ao chegar em São
Paulo, aos 19 anos, percebeu que a vida poderia ser bem melhor cozinhando. E foi assim, de estalo, que Ryane ligou para a avó da fila do
supermercado e decidiu que faria um estrogonofe. Sua vida nunca
mais foi a mesma.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DA RYANE

Do prato russo (devidamente adaptado aos trópicos) ao acarajé caprichado no dendê, foram anos de prática, criatividade e lembranças
do Mato Grosso. E um prato que faz a conexão entre a infância e os
dias de hoje é o escondidinho, um clássico daquelas terras. Preparado com o purê de duas batatas (baroa e inglesa) e recheado com
frango desfiado e refogado em um monte de temperos, o escondidinho é acompanhado sempre de uma cerveja gelada para facilitar
os pensamentos. Coberto por parmesão e mussarela, vai ao forno
para deixar os queijos criarem aquela deliciosa crosta dourada. Sem
pressa, deixando os sabores se encontrarem, assim como faz com os
textos que escreve, respeitando o tempo de maturação da comida e
dos poemas. E, poeticamente também, o escondidinho vira “Acolhida”, nome que ela escolheu para o prato e para lembrar sempre dos
poderes da comida.
Tudo isso, no entanto, vale até o escondidinho sair do forno, porque senão o queijo esfria, endurece e tudo pode ir por água abaixo.
Por isso, Ryane bota em prática seu lado capricorniano com ascendente em virgem e deixa não apenas os pratos e talheres contados
e organizados, mas também a ordem em que o prato principal e os
acompanhamentos (arroz, farofa e salada) devem ser servidos. Uma
dica: não coloque o arroz antes do escondidinho e sua amizade estará garantida…
Agora sim, tudo pronto, hora de comer, rir e beber mais uma, sempre com os pés no chão.

LUIZ
ANTONIO
SIMAS

é na luta,
e na mesa,
que a gente se
encontra

A biblioteca do antigo apartamento de Luiz Antonio Simas estava abarrotada,
mais de três mil livros, muitos dos quais ele já tinha lido e não voltaria a usar. Além disso, preci-

sava de espaço para abrigar o filho então recém-nascido, Benjamin. Separou cerca de oitocentas obras
para vender e bateu na porta de um casal de amigos, donos do Al-Farabi, um extinto estabelecimento que misturava as funções de bar e sebo. Queria negociar, mas saiu de lá sem um tostão no bolso.
“Troquei tudo por cerveja. Achei um gesto nobre, digno”, orgulha-se o escritor, que já não se lembra
quanto tempo durou o seu vale-gelada: “E foi assim que eu bebi uma biblioteca”, ele brinca.

além da mesa
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Historiador das ruas, como ele mesmo se define, Simas gosta de explicar que o termo grego apothéke
originou as palavras “botica” — cujo diminutivo deu em “botequim” — e também, curiosamente, “biblioteca”. Chegou a publicar uma crônica sobre o assunto: “Pois um bom botequim”, escreve, é também
“um centro de difusão do saber”. É por isso, inclusive, que ele não dispensa um boteco. Além disso, a
cerveja é sua melhor desculpa para o encontro. “Sou um sujeito que gosta muito de beber acompanhado. Dividir bebida com outras pessoas é um negócio, para mim, crucial”, diz. “Sou filho de Ogum, um
orixá muito vinculado à cerveja.”
Criado pela avó, mãe de santo, dentro de um terreiro de
candomblé, Simas foi iniciado na religião aos dois anos de
idade. Cresceu vendo e ajudando as yabassés, “mães que cozinham”, mulheres responsáveis pelo preparo das comidas
destinadas aos orixás, a chamada “culinária do dendê”, em
dias de festas e encontros. E o que não falta em terreiro é festa.
“A gente trabalha com a concepção de que a comida é portadora de ‘axé’, ou seja, de vivacidade”, explica. “O ato de comer, para nós, é sempre coletivo. Temos um ditado que diz:
ninguém come sozinho.”
Os amigos de Simas que o digam. Em casa, ele e a mulher,
Cândida, adoram reunir “um batalhão” para comilanças
com muita música — frequentador assíduo de rodas de
samba e compositor, o escritor sempre pega o cavaquinho.
O fuzuê, como gosta de chamar, rola na base do improviso.
“A informalidade é algo que trago de infância. Lá em casa, a
comida era no panelão e cada um se servia”, lembra. “Importante é deixar as pessoas à vontade, sem constrangimentos.”
A única regra é a de que os mais velhos se servem primeiro,
como nos terreiros. “É a ritualização da vida”, filosofa.
De regras e rituais ele entende. Para beber, algumas são inquebráveis. Fora de casa, por exemplo, o copo de cerveja tem
que ser americano, e a obsessão é tamanha que até carrega o
seu próprio copo, para o caso de ir parar num botequim que
não tenha — no conforto do lar, prefere a tulipa com a estrela solitária botafoguense. Mas importante mesmo é nunca
beber sem antes derramar no chão “o gole do santo”, ou “do
invisível”, como diz. “Já me perguntaram: ‘mas você acredita
nisso?’, e eu disse o seguinte: ‘olha, se eu acredito ou não, não
tem a menor importância. O que importa é o ritual’.”

PETISCOS
Qual é o seu ingrediente favorito?
O meu ingrediente favorito sempre gera encrenca
porque, se eu puder, boto nas coisas mais inacreditáveis, é alho. Eu como até no pão. E não é pão de
alho, você não tá entendendo, é alho cru, é um pão
com alho mesmo, à vera! A Cândida fica louca… se o
filé à Oswaldo Aranha vem com pouco alho, aquilo
me dá uma tristeza… pô, mete alho nesse troço.
Qual é o cheiro da sua infância?
Mole! É o cheiro da manteiga de garrafa por cima
da carne de sol.
Tem algum gênero musical favorito pra cozinhar,
comer ou receber?
Choro. Bota um Pixinguinha pra tocar, abre uma
cerveja gelada e fica cozinhando. Eu acho que o
choro tem uma coisa ao mesmo tempo ligada a
uma certa cultura carioca que pra mim dialoga
muito com o ato de beber uma cerveja ou cozinhar. O choro é uma música que tem a capacidade
de me deixar ligado no que estou fazendo e nela,
ao mesmo tempo. Porque o choro é muito rítmico
e eu gosto de imaginar a cozinha, o ato de comer,
o ato de preparar alguma coisa, até o ato de beber,
no ritmo.
Qual é a sua primeira lembrança de comida?
Minha primeira lembrança de comida, sem a
menor dúvida, sou eu comendo um angu, quando
era muito pequenininho, porque a criançada lá
em casa caia dentro do angu. As duas coisas que eu
mais comia era angu e banana amassada com geleia
de mocotó. Era um negócio impressionante.
Qual foi seu maior desastre na cozinha?
Fui tentar fazer uma incrementada sopa de cebola
e foi uma verdadeira tragédia. Eu lembro até hoje
que, enquanto o meu avô foi condescendente comigo e fingiu que o negócio estava minimamente
razoável, a minha avó não. Ela foi explícita: estava
horrível. E lembro que fiquei tristíssimo. Eu era
garoto e aí teve o evento de eu ir fazer uma sopa de
cebola. Fracassei redondamente, tanto que eu nunca mais fiz sopa. Eu tomo sopa, mas não faço.
Qual comida melhor combina com cerveja?
Eu acho que a coisa que mais combina com cerveja
é a sacanagem, aquela no palito. Tem variações da
sacanagem, mas em geral você bota salsicha, pimentão, queijinho prato e orégano. Eu gosto tanto
que a tela de proteção do meu telefone é uma panela de sacanagem, porque é um quitute da minha
infância, da culinária suburbana do Rio de Janeiro,
da culinária coletiva, a culinária de festa. E a sacanagem tem um princípio muito parecido com o
saquinho de doce de Cosme e Damião. Porque você
tem a oportunidade de compartilhar aquele troço.
Eu acho que a combinação perfeita, sobretudo com
uma pilsen gelada, é a sacanagem.

Com qual personagem você gostaria de tomar
uma cerveja?
Cara, eu vou falar um morto, porque por incrível
que pareça, as figuras que eu gostaria de tomar
cerveja vivas, acho que já tomei. Eu já tomei cerveja
com figuras extraordinárias. João Bosco, Beth Carvalho, Seu Wilson Moreira, Nei Lopes, Moacyr Luz.
Eu acho que pra tirar uma onda eu queria beber
com o Pixinguinha. E eu sei até onde, num bar, uma
birosca qualquer ali em Ramos, Olaria, eu queria
beber com o Pixinguinha. Da mesma maneira que
eu não queria beber, de jeito nenhum, com o Vinicius de Moraes, eu queria beber com o Pixinguinha.
Qual é o melhor lugar do Brasil pra comer?
Pelos sabores e pela afetividade, Pernambuco. Pernambuco é terra da família, é o lugar onde eu comi
o prato mais gostoso na minha vida: uma costeleta
de porco no Engenho Monjope, que me levou a
uma epifania e eu quase fui aos prantos quando
botei na boca. Costeleta do Seu Zé.
Última refeição que você quer na vida?
Essa eu não tenho dúvida, e tem que ser em muita
quantidade: é uma feijoada com muita pegada.
Muita carne, muita pimenta, com uma couve muito bem preparada. Porque feijoada é um evento,
ninguém come feijoada à toa. Você pode comer um
bife com batata frita à toa, mas não uma feijoada.
A feijoada requer uma disposição pro evento. Além
disso, é uma comida do meu orixá, uma comida de
Ogum, então, seria uma feijoada caprichada.
Melhor cheiro de comida?
O cheiro da couve refogando na manteiga, eu acho
bom pra dedéu. Gosto muito.

Prato típico brasileiro favorito?
Eu gosto muito de um bom caruru no estilo baiano,
carregado no quiabo e no camarão seco. Caruru de
terreiro, aquele caruru da Bahia. Caruru dos Sete
Meninos, como a gente chama, aquele Caruru que
você faz no dia de São Cosme e Damião. Adoro!
Qual é a sua comida de boteco favorita?
Quando é bem feita, é insuperável: jiló. Pode ser à
milanesa, pode ser um jilozinho recheado… O Bar
Madrid por exemplo faz um jiló que vem com camarãozinho e queijo derretido que é sublime!
Nome mais bonito de um prato ou ingrediente?
Maniçoba! Olha a sonoridade! Acho um nome lindo.
Qual é o raio gourmetizador que mais te incomoda?
Eu já achei descrições pra torresmo que me deixaram profundamente irritado. Lascas de porco com
não sei quê de cítrico! Porra, chamar limão
de cítrico é brincadeira! Eu fico irritado com certas
descrições. “Lascas de porco com cítrico”!
Você vai ver e é um torresmo com limão em cima.
O que nunca falta na tua despensa ou geladeira?
Limão. Limão na geladeira tem sempre, que vai
desde a água com gás, que a gente toma com limão,
até pingar na comida. Eu gosto de pingar limão na
comida. Pingo limão no bife à milanesa! Adoro!
O que está “além da mesa”?
Eu tenho uma visão de cultura, que ela é muito
divergente daquela visão que é mais senso comum,
dacultura vista como evento e tal. Mas uma visão
de cultura que passa mesmo pela ideia de que a
cultura, fundamentalmente, é uma maneira pela
qual determinados grupos constroem os seus
sentidos pra vida. A maneira como você celebra
o nascimento, lamenta a morte, como você canta,
dança, ri, chora, a maneira como você se veste…
tudo isso, no fim das contas, pertence a esse campo
da cultura. E eu acho que a maneira como a gente
come, o que a gente come, a forma com que a gente
encara o ato de comer, o ato de beber, o ato de estar
numa mesa, é um elemento revelador sobre
quem você é.

ALÉM
DO PRATO
CAMARÃO
QUE DORME A
ONDA LEVA

Muita gente sabe que Simas é historiador, professor,
músico, cervejeiro, filho de Ogun e botafoguense.

O que poucos sabem é que ele prepara uma couve na manteiga, com
linguiça e alho, boa “pra dedéu”. O dom da culinária lhe foi transmitido ainda criança, assim como tantos outros ensinamentos, no
terreiro de candomblé de sua avó, em Nova Iguaçu.
Lá, aprendeu a ralar feijão na pedra e cortar o quiabo em fatias superfinas. Aprendeu também que a comida tem axé, que o fuzuê é essencial, que o preparo da comida tem o seu tempo e que a refeição
é apenas parte da experiência coletiva e espiritual de se reunir para
comer.
Alguns anos mais tarde, ele aprendeu o valor de fazer a festa na fresta
e a importância de molhar a palavra com cerveja. Todos esses ensinamentos, devidamente repassados das mais variadas formas, fazem
de Simas um símbolo da resistência cultural carioca que teima em
dizer não à gentrificação, aos modismos e, principalmente, à pizza
no cardápio de um boteco com um mínimo de respeito próprio.
Ao lado de Cândida, companheira que o acompanha nas aventuras
mundo afora, ele encontra na comida outra forma de resistir: cozinhando com alegria e com um violão na mão, pois, assim como
Hermeto fazia com a feijoada de Dona Ilza, Simas tempera a comida
com música enquanto sua amada mete a mão na massa. Outras duas
missões já garantidas na divisão de tarefas do professor são lavar a
louça e garantir que o copo de Cândida estará sempre cheio com a
mais gelada das cervejas.

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DO SIMAS

Um clássico da casa, batizado em homenagem aos bambas Beth Carvalho e Zeca Pagodinho, é o “Camarão que dorme a onda leva”. O prato, que tem como estrelas principais o camarão e o queijo catupiry,
começa a ser preparado de véspera, quando Cândida limpa cuidadosamente cada um dos camarões, entregues em domicílio pelo peixeiro de confiança (Vicente é o nome da fera), e deixa eles dormirem na
geladeira misturados a uma cebola ralada.
No dia seguinte e com todos os ingredientes devidamente picados, o
casal (sim, é um time, cada um com sua função) prepara um rústico
molho de tomates italianos frescos. É ali que entram também os camarões, que cozinham até ficarem rosados. A cozinha se enche então
de aromas e de música, pois enquanto Cândida cozinha Simas toca
outra do Pixinguinha.
O catupiry é espalhado no fundo de uma travessa e, em seguida,
coberto com o camarão. Para terminar, outra camada de catupiry,
fechando a tampa desse prato genuinamente brasileiro. Vinte minutos no forno são geralmente suficientes para que o queijo ferva e demonstre sua alegria com pequenas explosões. Pronto, agora é servir
e se esbaldar.
E assim, exilado em sua infância mas totalmente conectado ao presente, Simas é hoje uma pessoa que vive a vida acelerada de nossos
tempos mas já entendeu a importância do descanso, da calma e da
falta de urgência. No fim, ele não quer nada com essa tal zona de conforto, prefere ficar com o conforto da zona.

STEPHANIE
RIBEIRO

acolher,
verbo
transitivo

Caminhar pela cidade de São Paulo sem hora para voltar, flanar, observar detalhes
arquitetônicos dos prédios, parar no primeiro restaurante que achar promissor.
Levar o cachorro Basquiat a tiracolo, voltar com uma baguete perfumada debaixo do braço. Esse é o
relaxamento perfeito para a agitada Stephanie Ribeiro. É assim que gosta de passar as tardes de seus fins
de semana, descansar da correria e do trabalho. A beleza arquitetônica a emociona, acolhe, tranquiliza,
tanto quanto os sentimentos despertados pela comida.
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“Gosto dessa provocação dos sentidos e das sensações que a arquitetura, assim como a gastronomia,
estimula”, filosofa a arquiteta e decoradora. Nascida em Araraquara, interior de São Paulo, aprendeu
com a mãe que é preciso estar pronta para viver, com tanta intensidade quanto possível, qualquer experiência. Hoje, Stephanie viaja para comer, come para viajar. Quando ela e o marido, Túlio, chegam a
qualquer cidade diferente, correm para o mercadão local.
“A gente conhece um povo, entre outras coisas, pelo que ele
come”, diz. “Além disso, adoro comer! Sou viciada em experimentar comidas diferentes.”
Seu interesse por outras culturas e sua empatia também se
expressam no trabalho. A semente foi plantada ainda na
faculdade, quando era uma das únicas negras do seu ano.
“Aquilo mudou a minha forma de olhar o mundo, de me
enxergar como mulher e como feminista negra. Hoje são
as bandeiras que levanto, inclusive, na arquitetura”, conta.
No programa Decore-se, que apresenta no canal GNT, sua
equipe é diversa e inclui mulheres negras, gays, transexuais,
assim como são diversos os personagens que escolhe para
cada episódio.
Criada por uma família de muitas mulheres, é sobretudo delas que Stephanie ainda gosta de se cercar. Com uma
turma de amigas, chegou até a inventar cervejas artesanais,
caseiras — o ativismo, claro, não ficou de fora, e uma delas
foi batizada de Sueli Carneiro, em homenagem à escritora
negra. “A gente se reunia, bebia, harmonizava com queijos.
Foi quando descobri o universo rico da cerveja e como ela
é importante para agregar pessoas”, diz. Em casa, gosta de
convidar amigas — “também diversas, porque é importante
misturar, não gosto de conviver só com arquitetas” — para
petiscar e beber até tarde. “E falar, falar, falar”, brinca. “Geralmente, as conversas são altas e sempre toca o interfone,
algum vizinho reclama.”
Agregar, reunir amigos ao redor de uma mesa, ela acredita,
é também trocar afetos. “A gente não pode esquecer disso!
Em São Paulo, a vida é frenética, e eu cozinhava menos do
que no interior”, conta. Mas a arquitetura e a decoração,
diz, quando desenham espaços acolhedores e afetivos, têm
o poder de resgatar hábitos perdidos. Por isso, Stephanie até
chegou a mudar de casa em busca de uma cozinha maior,
que a convidasse a entrar e ficar, a recuperar os velhos hábitos caipiras de reunir e cozinhar para quem ama. Tem dado
certo: “Voltei a conjugar o verbo acolher”.

PETISCOS
Dentro do Brasil, qual é o melhor lugar
pra unir viagem e comida?
Rio de Janeiro. Porque tem o lance do percurso,
de todo o lugar que você anda ter uma beleza
diferente. Uma beleza natural e uma beleza
arquitetônica! Eu amo a arquitetura do Rio.
Eu acho que é uma arquitetura muito generosa.
Tudo bem, a pizza do Rio é horrível, mas a
feijoada, o bolinho de feijoada, o biscoito Globo, as
casas de suco, essas coisas fazem valer a pena.
Qual comida tem o poder de mudar o teu humor?
Pão. Eu ainda vou ter uma padaria, você vai ver!
Qual é o cheiro de comida da sua infância?
Esse você já falou, né?
A minha avó cozinhava com banha de porco no
interior, eu me lembro dela ter várias vasilhas
gigantes cheias de banha. Tinha um aspecto
horrível, mas quando a cebola fritava naquela
gordura tinha um cheiro maravilhoso
e inesquecível.
Qual a primeira lembrança de comida, que te
remete à infância?
Acho que um macarrão com molho vermelho de
domingo, com pedaços de tomate gigantes. Aquele
que mistura no spaguetti.
Qual foi o primeiro prato que você cozinhou?
Uma coisa que eu gostava muito de fazer quando
eu era mais nova era feijão. Fazer feijão é uma
coisa muito mágica, do processo de cozinhar,
misturar… até hoje eu amo fazer sopa de feijão. Eu
amo sopas e a de feijão é a minha preferida.
Cerveja combina com qual comida?
Cerveja combina com domingo. Eu não sei se é
com a comida, em si, mas é com a dinâmica do domingo. Do comer com fartura, do relaxamento do
final de semana. Eu acho que pra mim é a comida
que você está comendo com muita gente. É aquele
dia que você está confraternizando, acho que pra
mim cerveja está muito associada ao momento do
“agora eu vou dar aquela relaxada com pessoas que
eu gosto”. Eu acho que é a questão dos laços, mais
do que necessariamente a comida em si.
Com quem você gostaria de sentar pra
tomar uma cerveja?
Eu adoro um sambinha, que também me lembra
muito a minha família. Eu tomaria uma com o
Martinho da Vila, que deve ser muito bom. E ele
tem cara de ser cervejeiro, não tem? Ele tem muito
cara de ser maravilhoso. Esse é o tipo de coisa que
eu gosto do brasileiro e da cerveja, sabe? Conversa
de boteco. A pessoa fica falando milhões de coisas
e aí quando você vê ela já tá filosofando. Além
disso, as músicas do Martinho da Vila me lembram
muito o meu avô, ele amava o Martinho, tinha
todos os discos e isso também me lembra muito a
coisa do domingo.

Qual é a última refeição que você gostaria
de comer ou fazer?
O arroz de galinhada da Talita, no Conceição
Discos. É a comida que eu peço quando a vida
tá uma merda. Daí eu como aquele arroz de
galinhada, com ovinho frito e gema mole pra
escorrer e tudo muda. Eu ia morrer feliz.
Maior desastre na cozinha?
O bolo que virou brownie. É uma piada interna
até hoje, porque ele ficou baixo. Eu não sei o que
eu fiz de errado, só sei que ficou muito ruim, feio,
mas não tinha o que fazer. Daí eu coloquei calda de
chocolate e chamei de brownie. A gente não coloca
azeite ou queijo parmesão pra melhorar um prato
que ficou ruim? Aí quando é doce, bota o quê?
Calda de chocolate.
Qual é o melhor cheiro de comida?
Manjericão. Eu amo manjericão. É uma coisa que
eu gosto de ter em casa, inclusive. Eu acho que dá
uma revigorada.
Ingrediente superestimado?
Leite condensado. Eu acho criminoso.
Ingrediente subestimado?
Louro! Eu amo folha de louro. Eu realmente
gosto muito de especiarias, dos cheiros. E a gente
tinha muito louro em casa, aí eu colocava em tudo.
Seu prato típico brasileiro favorito?
Baião de dois. Eu acho aquilo muito maravilhoso,
porque reúne o que eu mais gosto na comida do
dia a dia.

Comida de boteco?
Ah, torresmo, minha nossa senhora! Lá em
Araraquara tem o bar do torresmo, que ele vende
que nem pipoca, no saco de pipoca mesmo. E
esse bar já me lembra imediatamente da cerveja,
porque eu penso no torresmo e já lembro do
barulho da latinha abrindo.
Melhor larica?
Pipoca! Eu tenho uma larica eterna com pipoca,
como quase todos os dias. Eu devia parar, mas aí eu
comprei uma pipoqueira e não faço mais a pipoca
com óleo, daí eu falo que eu sou light. Se bate uma
fome e eu não sei o que quero comer, eu como
pipoca. Não tem erro, eu vou ficar feliz. Eu vou
ficar satisfeita.

Nome mais bonito de um prato ou
de um ingrediente?
Cúrcuma. Cúrcuma tem um nome lindo! Sou
aquela pessoa que come torresmo e que depois
joga cúrcuma na comida. O nome é lindo!
Melhor comida pra dividir?
Sopa, eu acho afetuoso. E sopa com pão é uma
comida de inverno, que você divide, que acolhe.
Eu acho que é sopa.
Moda gastronômica que você mais detesta?
Essas comidas conceituais, que botam um pingo
no seu prato. Aí a pessoa fala que você vai ter a
experiência, eu fico buscando a experiência e
não vejo... então eu implico com essa pegada do
ser conceitual, de querer ressignificar a feijoada.
Aí são dois grãos de feijão preto e um pedacinho
de carne. E eu ainda acho que me pega num
ponto, muito parecido com arquitetura, que é a
mesma dinâmica de um minimalismo dentro de
um conceito brasileiro. A gente às vezes inventa
que vai pegar num minimalismo nórdico e que
vai adaptar ao clima, ao cotidiano e ao dia a dia
do brasileiro no design, sabe? Eu acho que isso
ignora a nossa história, ignora o nosso clima,
ignora as nossas influências. E eu associo muito a
coisa da comida brasileira à fartura. A gente é um
povo muito coletivo, as famílias muito grandes.
Pra vir alguém e me vender duas lentilhas e “ah,
isso é comida brasileira contemporânea”, eu
fico muito incomodada, porque eu acho que são
releituras malfeitas das influências externas.
O que nunca falta na sua despensa?
Macarrão, tomate, batata e cebola. Acho que
não tem erro. São coisas que se juntam e podem
ficar muito boas. Toda a compra do mês tem que
ter. Batata porque, na dúvida, você cozinha uma
batata e faz um purezinho. Eu amo essas coisas
rápidas e práticas.
O que você entende por "além da mesa"?
Eu acho que é todo um ritual de cuidado e
acolhimento. Eu acho que geralmente você
cozinha pra quem você ama, então você
quer compartilhar a comida e mostrar afeto.
Acolhimento talvez seja a palavra, pra mim,
que vai além da mesa. Tanto que vem muito
pra mim a memória dos vizinhos, dos amigos,
que chegavam no almoço de domingo bem na
hora do almoço e a gente acolhia e a gente segue
acolhendo, porque eu acho que o compartilhar a
comida é um processo do afeto.

ALÉM
DO PRATO
MACARRÃO
AO PESTO

ACOMPANHAMENTO
OUÇA A PLAYLIST DA STEPHANIE

Aglomerar sempre foi um verbo conjugado por Stephanie, muito antes da conotação negativa que a palavra ganhou nos últimos tempos. Nos finais de semana

de sua infância, passada em Campinas, os dias eram separados para
cozinhar a inesquecível macarronada com frango assado, ouvir música, receber parentes e até alguns vizinhos, que muito espertamente
chegavam bem na hora do almoço e obrigavam sua avó a colocar mais
uma mesa para acomodar quem fosse. Foi ali que Stephanie aprendeu
sobre a fartura na mesa tão típica de casas italianas e, principalmente, sobre o poder que a comida tem de estreitar laços afetivos.
Hoje, longe da vida caipira, ela habita a frenética capital paulistana,
mas ainda tenta respeitar seu ritmo próprio e o tempo da comida. É
assim, com calma, concentração, incenso aceso e livre para improvisar, que Stephanie prepara o macarrão ao pesto que fisgou o coração
de Túlio, parceiro de vida, viagens e aventuras gastronômicas.
Que nenhum puritano genovês a ouça, mas aquela regra milenar dos
cinco ingredientes básicos do pesto não é seguida à risca. Ali, o pinoli
pode ser substituído pela castanha-do-pará (ou qualquer outra noz
disponível), assim como folhas de salsa ou hortelã podem ser somadas ao manjericão. Basta estarem bonitas na horta que Stephanie
mantém em seu colorido apartamento.
A obrigatoriedade do pilão na mistura dos ingredientes também não
é levada tão a ferro e fogo, mas uma coisa não pode faltar no pré-preparo do prato: uma trilha sonora que acalme a agitada arquiteta.
Macarrão cozido e molho preparado, Stephanie começa o delicado
momento de misturar a perfumada mistura à massa torcendo sempre para sobrar um pouquinho do pesto e ela poder comer no dia
seguinte com um pedaço de pão...
Tudo isso, claro, servido em louças escolhidas a dedo em um ambiente previamente decorado. É por isso, também, que luta Stephanie: pensar o design e a estética como um direito básico. O direito
de consumir arte e cultura, de viver bem. O direito aos encontros e
risadas. Afinal, Stephanie não quer só comida, ela quer também diversão e arte.

PEDRO
ALTÉRIO

paisagem
da janela

Depois de horas e horas de gravação, de acordes, refrãos e frases infinitamente
repetidos, tudo que os músicos querem é relaxar, de preferência, com um prato acolhedor de comida e um gole de cerveja. Nessas ocasiões, na mesa da fazenda em Alambari, cidade a 250 quilômetros de São Paulo, onde fica o estúdio Gargolândia, sentam lado a lado técnicos, instrumentistas,
artistas, funcionários, formando outra espécie de orquestra. “Os momentos mais incríveis e frutíferos
são quando sentamos juntos para comer, dar risada, ouvir histórias, batucar nos copos”, conta Pedro
Alterio, que nessa hora se transforma numa espécie de regente, zelando pela harmonia do encontro.

além da mesa
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Pedro acredita que a mesa guarda, tanto quanto as paredes do estúdio, as memórias dessas reuniões.
“Quando vou trabalhar, sinto a energia deixada por todos os CDs gravados aqui. E acho que a mesa
também carrega a energia de quem sentou nela”, filosofa. “Nós também. Trazemos para sempre as
vivências desses encontros.” Afinal, como esquecer os almoços na companhia de artistas como Ivan
Lins, Toninho Horta, Xênia França, a dupla Anavitória e o mestre Hermeto Paschoal? Difícil, para não
dizer impossível.
Foi precisamente a memória de encontros como esses que o levaram de volta à fazenda onde nasceu e
cresceu, mas que tinha deixado para morar em São Paulo quando viajava com a banda 5 a Seco. Doze
anos depois, voltou às origens, com saudade dos ovos de gema alaranjada, das galinhas caipiras, do tempo desacelerado. No meio do mato, Pedro ouve, produz e compõe, contemplando a natureza: “Meu ritual diário é pegar o violão, sentir a brisa gostosa, abrir uma cervejinha e tocar vendo o sol se pôr no vale”.
A cerveja, aliás, é parte importante na rotina do estúdio: “Na hora em que a gravação acaba, a gente abre
uma para ouvir o resultado. É essencial para criar um clima legal, as pessoas descontraem e comemoram o trabalho”, conta. Relaxar é uma das palavras de ordem de Pedro. “Como produtor, já vi muitas
vezes, depois de um dia de gravação, a galera travar e não saber mais para onde ir.” É nessa hora que o
“maestro” Pedro convoca a turma e sugere uma paradinha estratégica: “Pessoal, vamos dar um relax?”.
No dia seguinte, de volta ao estúdio, “as coisas começam a fluir de novo”, conta.
Música, cerveja e cozinha estão entrelaçadas na sua vida. “Aqui em casa, nos fins de semana, sempre
tinha visita, e a bagunça começava no café, emendava no almoço e seguia até a noite”, lembra. Pedro
escolheu o mesmo caminho, que hoje trilha orgulhoso, influenciado pelos pais, compositores e seus
maiores parceiros. “A cozinha é o lugar onde a gente já passou mais tempo juntos”, diz. “E aqueles rituais estão impregnados na minha memória afetiva.”

PETISCOS

Qual é o seu ingrediente favorito?
Azeite! Eu sou um viciado. Com pão e balsâmico
então, meu Deus…
Qual é o cheiro de comida da sua infância?
O molho de tomate da minha avó. Quando penso
nele, me vem a lembrança não só do cheiro, mas
também do som. O som da música italiana tocando
e minha avó cozinhando. Às vezes meu pai replica
essa receita dela, e é muito forte a memória dela na
cozinha. E principalmente o som dos talheres. Ela
sentada na mesa com o rolo de massa. E a cozinha
aqui em casa foi meio montada de um jeito para ela:
a bancada de mármore pra ela fazer a massa está lá
até hoje. Então, essa memória afetiva está impregnada na cozinha de casa, e é, de longe, o lugar mais
próximo da minha memória infantil.
E qual é a melhor música para cozinhar?
Se eu tivesse que escolher só um álbum, eu diria o
Viva São João, do Gilberto Gil. Acho um puta clima
pra cozinhar.
Cerveja combina com qual comida?
Mais fácil perguntar qual é a que não combina.
Mas diria que é arroz, feijão, batata frita e um bife
acebolado. Aí é difícil de bater.
Melhor hora para beber cerveja?
Seis da tarde, no pôr do sol, com certeza. Eu tenho
uma relação com o fim da tarde. Eu gosto muito
dos momentos que a vida me permite tomar uma
cerveja no fim da tarde. A luz incide de uma forma
diferente e é propícia pra abrir uma cerveja.
Com quem você gostaria de trocar uma ideia e
beber uma cerveja?
Eu sentaria para tomar uma breja com Jesus Cristo.
Eu gostaria muito! Sacar qual é a dele… não sei por
quê, mas veio na minha cabeça. De vinho a gente
sabe que ele gostava, mas cerveja tem muita chance
de ele gostar…
Uma refeição inesquecível?
Uma refeição marcante da minha vida foi aqui na
fazenda, com o Hermeto Pascoal, na gravação do
disco dele. Foi a primeira vez que a gente sentou
na mesa juntos, e eu nunca vou esquecer, porque o
Hermeto é um ponto de referência e foi muito foda
ouvir as histórias mais malucas da carreira dele, da
boca dele. Essa refeição não foi marcante pela comida, sei lá o que a gente estava comendo, foi estar
com o Hermeto.

Qual é a comida que tem o poder de mudar
o teu humor?
Um acarajé! Se ele aparecer, pode estar o clima
ruim que for que o mundo se ilumina. É uma
parada que eu sinto falta e gosto demais.
Qual você gostaria que fosse sua última refeição
da vida?
O negócio todo! Uma moqueca de peixe, com bobozinho de camarão e um acarajé, por que não? E
aí uma cervejinha com uma cachacinha pra abrir.
Qual foi teu maior desastre na cozinha?
Eu estraguei um cordeiro uma vez, porque salguei
errado e coloquei pra assar na temperatura errada.
Eu torrei ele. Eu e o meu irmão, a gente fez junto e
estragou o negócio junto. Ele ficou com a capa salgada e queimada e o interior cru. Foi uma merda! E
era uma peça grande, foi um puta prejuízo.
Qual é o melhor cheiro de comida?
Eu piro em peixe, em geral, assim, um peixe
na frigideira. Ou um pitu com alho e óleo,
que negócio maravilhoso.
Melhor larica?
Hambúrguer com batata frita, tipo naquele momento da lariqueira, é fundamental. Na verdade, eu
gosto mesmo é da maionese. Acho que o hambúrguer é só pretexto pra comer uma maionese boa.
Eu amo demais maionese. E feita em casa, com ovo
de granja, faz diferença.
Qual é a sua comida de boteco favorita?
Frango à passarinho é um clássico. E gosto de
polenta frita também. Eu não consigo responder
uma coisa só, me dá um vazio.
Qual é a melhor comida pra dividir?
Pipoca! Eu não faço pipoca pra comer sozinho.
Só faço pra comer em grupo.

Qual é o raio gourmetizador que você mais detesta?
Coxinha gourmetizada ou qualquer coisa que
mexa com a comida popular brasileira. Coxinha
é uma coisa muito popular, da nossa cultura de
ritmo de rua, não pode gourmetizar isso. É como
querer gourmetizar o samba. O tecido cultural de
um país vai se desfiando assim, através da cultura,
da comida… tem a ver com padrão de consumo. E
eu acho que a gente tem um problema muito grande em entender as coisas popularescas do jeito
certo, onde têm que estar, mesmo. E isso tem a ver
com essa nossa mania de não valorizar o popular.
O legal não é o exclusivo, é o popular. A MPB virou
uma coisa de alta sociedade, e do outro lado você
tem um movimento popularesco que se fortifica
cada vez mais, como o funk, que é muito mais imediato e tem outras preocupações. Você gourmetizar o funk pra mim é um problema, assim como
gourmetizar a coxinha.
O que é que nunca falta na tua despensa
ou na geladeira?
Cerveja e salame. Embutidos em geral.
Uma torradinha com um queijo, seja qual for, e um
presunto cru… mas com qualquer embutido eu tô
feliz. Por isso, salame é uma coisa que tem sempre
na minha geladeira, além de cerveja.
Um segredo culinário que você finalmente
revelará ao mundo?
Vou parafrasear nosso amigo Gusteau, do filme
Ratatouille, e revelar um segredo que deveria ser
espalhado pra todo o mundo: “Todo mundo
pode cozinhar!”.
O que você entende por "além da mesa"?
Eu entendo que a mesa e a culinária vão muito
além de restaurar as nossas energias, não é? Eu
gosto muito dessa palavra, de restaurante, que
vem de restaurar, não é? E eu acho que existe uma
relação muito grande com a nossa saúde, com o
alimento. Sem falar que cozinhar é alquimia pura,
você pega ingredientes, coloca num lugar, transforma magicamente em algo novo e delicioso e através
disso cria memórias. Então, eu acho que o que está
além da mesa são as memórias das histórias que
aconteceram ali. Acho que a mesa também carrega
essa energia de todo o mundo que sentou ali e se
restaurou, então o que está além da mesa são as
vivências que são vividas nessa mesa e que você vai
carregar pro resto da vida.

ALÉM
DO PRATO
GALINHADA
DO GARGA

Uma casa no campo. Não foi isso que Pedro sempre
quis, afinal ele já percebeu a vida assim, ao ar livre,

cercado de plantas, desde que nasceu. O que ele queria mesmo era
ter liberdade, para ver as estrelas e para criar. E foi na fazenda que
essa relação com a natureza e com a liberdade cresceram e fizeram
não apenas com que ele entendesse seu lugar no mundo como também definiram um relógio biológico bastante rígido: o ritual de
receber os amigos para uma galinhada no domingo envolve violão,
comida e pôr do sol, a melhor hora, segundo Pedro, para beber uma
cerveja. Mas, para entender como ele cruza esse dia ideal, é preciso
voltar algumas horas e refazer a trilha da felicidade.
Na fazenda de Alambari, o dia começa cedo e tudo precisa estar em
ordem para receber os convidados. A preocupação com uma mesa
bonita e arrumada, com louças e talheres cuidadosamente escolhidos, existe, mas não anda sozinha. Autodenominado diretor de clima, Pedro sabe que, para garantir o sucesso de seu pagode, o fundamental está no ambiente acolhedor, na cerveja gelada, na música
escolhida a dedo e no volume certo. Ou seja, no clima.
Fiel seguidor da milenar prática do monopanelismo, criação que
tem sua origem disputada por indianos, egípcios e uruguaios, Pedro
aposta suas fichas em um panelão bem caprichado de arroz, galinha
e temperos: a famosa Galinhada do Garga, batizada assim em homenagem ao seu pai, que tem o curioso hábito de chamar a todos de
Garga. Acabou ele virando o próprio…

E esse prato, com sabores campestres e de memória afetiva tão forte, traz ainda outro elemento decisivo para justificar sua escolha no
cardápio dos Alterio: com exceção do arroz, tudo que vai ali nasce na
fazenda. Sim, da galinha caipira ao alho, da cebola à banana, tudo
nasce na Gargolândia.
Ingredientes separados, hora de botar a mão na massa: depois de
bronzear e refogar os pedaços da galinha com alho e cebola, Pedro
coloca bastante água para cobrir e cozinhar a penosa que, pouco antes, circulava livremente pela fazenda. Quando o caldo está encorpado e perfumado, entra o arroz que cozinha junto com todos esses
temperos, enquanto os pedaços de galinha vão se soltando do osso.
Ao mesmo tempo, outras duas alquimias estão em processo avançado. Dentro do forno, ele assa bananas ao mesmo tempo que, numa
frigideira, refoga a couve. O resultado final é um risotão finalizado
com muito parmesão e muito azeite.
O sol vai baixando e o domingo vai chegando ao fim, mas, antes de
qualquer melancolia natural desse momento, fica uma certeza: se
comer é bom, juntar os amigos e ter certeza de que o clima esteve
sempre alto-astral é melhor ainda.
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