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OBJETOS: Camicado; Doural; Oxford Porcelanas; St. James; Stella Ferraz Cerâmica;
Atelier Paula Almeida Cerâmicas; Rosa dos Ventos Porcelanas; Suxxar

Chefs se empenham em
recuperar e preservar
ingredientes
e receitas do sertão

OBJETOS: Camicado; Doural; Oxford Porcelanas; St. James; Stella Ferraz Cerâmica;
Atelier Paula Almeida Cerâmicas; Rosa dos Ventos Porcelanas; Suxxar

ARROZ DE FESTA
CAICOENSE

P

“

repare o seu coração / P’ras coisas que eu vou contar /
Eu venho lá do sertão / Eu venho lá do sertão / E posso
não lhe agradar”. É difícil não se emocionar ao ouvir a
música “Disparada”, composta por Geraldo Vandré e Théo de Barros e interpretada por Jair Rodrigues. Evocado por grandes autores
da literatura brasileira, como Guimarães Rosa, Graciliano Ramos,
Euclides da Cunha e João Cabral de Melo Neto, o sertão sempre
foi símbolo de luta e resistência. Mas, a imagem de penúria e de
seca sucessivamente retratada nos livros e nas músicas acabou
afastando o sertão da gastronomia. Em uma tentativa de desmistificar esse cenário, chefs fazem um belíssimo trabalho de resgate
de matérias-primas, técnicas e receitas da culinária sertaneja.

Expandindo horizontes

Rodrigo Levino

ser visto no Mesa Ao Vivo São Paulo. “Conheci um novo universo.
Estamos acostumados a trabalhar com a indústria que entrega
o alimento porcionado, lacrado e pronto para ser consumido. E
quando temos a oportunidade de ver o trabalho do produtor rural,
expandimos nossos horizontes”, conta. Na cidade sertaneja de
Pintados, Zacarias conheceu o trabalho de um criador de cabritos
e de lá saiu a inspiração para seus pratos: o filé de cabrito marinado
com especiarias e a linguiça de cabrito. “Quando compramos de
produtores rurais, recebemos um insumo mais fresco, além de
conhecermos o processo de engorda e manejo. Tudo isso dá mais
credibilidade ao que estamos servindo”, diz.
Para acompanhar, as carnes foram guarnecidas com tropeiro
de feijão-mangalô, uma espécie de Planta Alimentícia Não Convencional (Panc). “Fizemos uma farofa que serviu de base para o

O chef baiano Rafael Zacarias, do Bravo Burger & Beer, realizou

tropeiro, preparada com coquinho de licuri, castanha-do-pará e

duas expedições ao sertão nordestino, a fim de conhecer o tra-

castanha-de-caju”, afirma. O chef trouxe o licuri da Capim Grosso,

balho de produtores rurais, e o resultado dessa experiência pôde

também no sertão nordestino.
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ARROZ MARIA IZABEL

Kátia Barbosa

Cor, sabor e simplicidade

Para imprimir sua assinatura, ela acrescentou à receita pimentão

“Sempre valorizem a comida brasileira”, diz Kátia Barbosa em aula

amarelo e tomate-cereja. “No Ceará, fazem a abóbora frita na

no Mesa Ao Vivo São Paulo. Chef do Aconchego Carioca, no Rio de

manteiga de garrafa. Mas não precisa de muito tempo na frigideira,

Janeiro, Katita, como é conhecida, sabe bem como exaltar os sa-

pois ela já é macia. Depois, é só refogar alho, cebola, carne de sol

bores tupiniquins. Famosa pelo bolinho de feijoada, ela agora está

já assada, pimentão e tomate. Assim que colocar o coentro, tire

empenhada em promover a gastronomia sertaneja. “Sou filha de

do fogo”, afirma.

pais nordestinos, da Paraíba, e tenho fortes raízes nessa cozinha”,

A ideia da receita, segundo a chef, é apresentar algo simples

diz. Em parceria com Emerson Pedrosa, Kátia inaugurou também

para que todos possam reproduzir em casa. “A carne de sol não tem

na Cidade Maravilhosa o bar Kalango, com clima de botequim e

segredos, precisamos desmistificar tudo aquilo que amedronta”,

cardápio focado na comida afetiva do sertão. Para o evento em

afirma. “Quem me relembrou desse preparo foi a Ana Rita Suassuna,

São Paulo, Kátia ensinou o arroz Maria Isabel. “No Nordeste, o

uma verdadeira guardiã da comida sertaneja. Espero que as pessoas

arroz acompanha carne de sol, abóbora, coentro e cebola”, diz.

nunca se esqueçam dessa culinária simples e muito saborosa.”
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Um domingo à mesa no sertão
Considerado um dos precursores do movimento cangaceiro, Jesuíno Alves de Melo
Calado, o Jesuíno Brilhante, é de Patu, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande
do Norte. Quando decidiu abrir seu restaurante, o chef Rodrigo Levino, também de
Patu, não pensou duas vezes e escolheu homenagear o cangaceiro. Inaugurado em
abril de 2016, o restaurante Jesuíno Brilhante divulga a culinária sertaneja na capital
paulista. Entre os pratos preparados pelo chef está o risoto sertanejo. Feito com arroz
vermelho e galinha-d’angola, Rodrigo ensinou seu modo de preparo no Mesa Ao Vivo.
A ideia do Levino era ensinar um prato simples que retratasse um almoço de
domingo em uma casa sertaneja. “No Sertão, quando você recebe uma visita e é
o dono de uma fazenda, logo manda matar um boi para o almoço. Mas, se você é
só um trabalhador, não tem boi e precisa se contentar com um cordeiro ou uma
galinha-d’angola”, diz o chef, brincando.
O arroz vermelho foi preparado com cebola-roxa e manteiga de garrafa, que,
segundo ele, é o tempero básico da cozinha do sertão. “Raramente usamos alho para

Da mesa
da
paranossa
a suaFamília

cozinhar”, diz. Com o preparo, Rodrigo pretende difundir o arroz vermelho que hoje
está com uma produção restrita até mesmo no Nordeste.

Rainha do sertão
Outro produto que ganhou destaque no Mesa Ao Vivo foi o mel de jandaíra, abelha sem ferrão nativa da caatinga. “Hoje não venho ensinar uma receita. Mas sim

NOVA LINHA
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apresentar mais um ingrediente para a memória gustativa de vocês”, diz Adriana
Lucena, chef consultora do Rio Grande do Norte e ativista em prol da divulgação
e conservação desse mel tipicamente sertanejo. “O mel de jandaíra começou a ser
usado há pouco tempo pela alta gastronomia. É um produto que não existe por
lei e não pode ser comercializado”, diz. Isso porque os méis dessa abelha nativa
chegam a ter até 36% de umidade, diferentemente daqueles de abelhas europeias
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e encontrados facilmente nas gôndolas de supermercados, com no máximo 20%
de água em sua composição.
Não só pelo sabor único (menos doce, com acidez e características florais), a
defesa do produto é importante também pela tradição. A meliponicultura é uma
atividade de manejo e produção intimamente ligada aos costumes da região nordestina. Por isso, com o esforço dos membros da Associação dos Jovens Agroecologistas
Amigos do Cabeço (Joca), que lutam pela conservação da tradição, o mel de abelha
jandaíra tornou-se recentemente uma das Fortalezas do Slow Food.
Responsável por essa Fortaleza, Adriana se empenhou em apresentar o produto
no evento em São Paulo, com degustação harmonizada com queijos brasileiros. No
paladar, o mel comum mostrou-se muito mais adocicado e intenso quando comparado ao de jandaíra. “O de abelha nativa é mais fluido, com maior concentração
de frutose, e não de sacarose. Por ser fermentado, é mais ácido e realça as características organolépticas”, afirma.
De Jandaíra, cidade potiguar que leva o mesmo nome da abelha nativa, Luciana
conta que o mel tem ainda características medicinais. “Cresci usando gotas de mel
de jandaíra para curar resfriado. Era comum todo mundo ter um potinho do produto em casa.” A chef consultora afirma ainda que na gastronomia ele é ótimo para
finalizar pratos e sobremesas, mas nunca deve ser aquecido. “Sem contar com o
aroma das flores da caatinga que ele proporciona. Com esse mel, procuro resgatar
a cultura do sertão, pois a abelha jandaíra é a responsável por polinizar e preservar
a biodiversidade do semiárido brasileiro.”

massasfamilia.com.br
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CABRITO NO TUBO
1 PORÇÃO
100 g filé de cabrito marinado a seco
40 g de farofa de castanhas e licuri
40 g de mousseline de batata-doce
30 g de linguiça de cabrito
20 g de mangalô verde fresco
20 g de mix de cogumelos
10 g de pancetta
10 g de cebola
20 ml de jus de cabrito; 5 ml de melaço
Pimenta-de-cheiro, cheiro-verde, raspas de
tangerina, sal, alho, pimenta-do-reino e manteiga
clarificada a gosto

1 Tempere o filé e enrole-o em formato de tubo.
Leve para gelar, para ganhar formato. 2 Reduza o
jus de cabrito e adicione o melaço. 3 Refogue a
pancetta com a manteiga clarificada, adicione a
cebola e a farofa de castanhas e licuri. 4 Cozinhe
o mangalô em água, sal e alho. Reserve. 5 Salteie
os cogumelos rapidamente, adicione o mangalô,
a farofa e tempere com sal, pimenta-de-cheiro
e cheiro-verde e raspas de tangerina. 6 Aqueça

ARRUPIO
SERTANEJO

a mousseline, grelhe o filé e a linguiça e monte o
prato.
Receita de Rafael Zacarias, do Bravo Burger & Beer,
Rua das Hortênsias, 478, Pituba, tel. (71) 30226264, Salvador, BA; bravoburgerbeer.com.br

Adriana Lucena

ARROZ DE FESTA CAICOENSE
ços desossados, corrija o sal e cozinhe mais um

a carne de sol e a cebola e refogue por 5 minutos. 3

2 ½ xícaras (chá) de arroz vermelho do sertão

pouco, até ficar cremoso. 6 Finalize com bastante

Adicione o tomate, o arroz, a pimenta e a abóbora.

2 colheres (sopa) de azeite

coentro, tomate e cebolinha.

Se necessário, coloque um pouquinho de água, para

1 colher (sopa) de colorífico

Receita de Rodrigo Levino, do Jesuíno Brilhante, Rua

ficar molhado. Refogue por mais 3 minutos. 4 Retire

2 tomates picados e sem semente

Arruda Alvim, 180, Pinheiros, tel. (11) 2649-3612,

do fogo e finalize com o coentro.

2 cebolas-roxas picadas

São Paulo, SP.

Receita de Kátia Barbosa, do Aconchego Carioca,

4 PORÇÕES

1 guiné (galinha-d’Angola)

Rua Barão de Iguatemi, 379, Praça da Bandeira,

Pimenta-do-reino, pimenta verde fresca, alho,

ARROZ MARIA ISABEL

tel. (21) 2273-1035; e do Bar Kalango, Rua Joaquim

alecrim, cebolinha, coentro e sal a gosto

4 PORÇÕES

Palhares, 513, Praça da Bandeira, tel. (21) 2504-

1 Tempere o guiné com alho, sal e refogue no

500 g de arroz cozido

azeite, em uma panela larga e funda. 2 Passe para a

300 g de carne de sol cortada em cubos

panela de pressão, cubra com água, acrescente um

150 g de abóbora cortada em cubos

ARRUPIO SERTANEJO

pouco do tomate, a cebola, o colorífico, as pimen-

50 g de cebola-roxa cortada em cubos

4 PORÇÕES

tas, o alecrim, a cebolinha e o coentro. Cozinhe até

30 g de tomate cortado em cubos

8 cubos de 1,5 cm de queijo coalho

a carne soltar do osso, cerca de 30 minutos, na

30 g de coentro

8 cubos de 1,5 cm de queijo manteiga

pressão. 3 Reserve o caldo e separe a carne dos

10 g de alho socado ou processado

ossos. Reserve. 4 Refogue o arroz e acrescente

5 g de pimenta com cominho

1 Corte os queijos, maçarique e coloque em um

3 colheres (sopa) de manteiga de garrafa

prato. 2 Distribua gotas do mel sobre os queijos.

o caldo do cozimento do guiné. Mexa, lentamente,
até ficar ‘al dente’. 5 Junte, aos poucos, os peda-
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1 Refogue o alho na manteiga de garrafa. 2 Adicione

0088, Rio de Janeiro, RJ.

25 ml de mel de abelha nativa

Receita de Adriana Lucena, chef-consultora.

