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COZINHANDO O PAÍS
Chefs de diversos estados brasileiros se encontraram para mostrar
suas pesquisas sobre a diversidade alimentícia em suas cidades

O

s chefs brasileiros mostraram que, apesar de a gastrono-

Ana Soares e Mara
Salles ressaltaram a
importância da sabedoria
popular, presente nas
cozinhas de zonas menos
conhecidas do país

mia ser moda, estar na televisão (nem sempre em progra-

mas de qualidade) e ser cada vez mais sinônimo de fama

e status, quem é apaixonado pela área tem ido além e buscado uma
cozinha ainda não conhecida por todos nós. Alguns estão fazendo esse
trabalho no próprio estado, com produtores artesanais, outros estão
resgatando a cozinha da infância e os ingredientes que não devem ser
esquecidos. Há ainda aqueles que se aventuram por locais esquecidos
pela maioria e mostram culturas ricas e cheias de ensinamentos. Aproveite para viajar pelo país nas linhas a seguir.

O Brasil que quase ninguém vê
“Hoje queremos jogar uma luz naquilo que já existe, abrir o caderno das
matriarcas e ouvir os pescadores. Queremos entender a cozinha do
caboclo”, afirmou Ana Soares durante a palestra no Mesa Tendências.
A chef do Mesa III subiu ao palco na companhia de Mara Salles, do Restaurante Tordesilhas, para incentivar um novo olhar sobre as culinárias
escondidas do Brasil. “As cozinhas das periferias, das florestas e do sertão são as verdadeiras raízes brasileiras. Os pescadores, por exemplo,
são bastante criativos na hora de retirar as espinhas dos pescados, o
que chamam de ‘ticar o peixe’”, diz Mara. Ana complementa dizendo
que, ao contrário do que muitos pensam, eles não estão fazendo nada
de errado, apenas desenhando o próprio universo e oferecendo novas
técnicas e possibilidades ao lidar com os ingredientes.
Preparar bife para o almoço é, há tempos, uma realidade de
muitas famílias brasileiras. O que não significa que o modo de preparo deva ser sempre o mesmo. “Minha mãe batia a carne com
martelinho, passava em vinagre e óleo, pois acreditava que fixasse
melhor o tempero, e depois colocava alho, sal e pimenta-do-reino
e fritava em frigideira cascuda. Com o que havia sobrado dessa

“Dizemos que essa era uma cozinha sustentável que ninguém

mistura, ela cortava cebola, pimentão e agregava tudo na frigideira

viu. Ela tem um ciclo, nada se perde”, afirma Ana. “Essa sabedoria não

para servir com o bife”, afirma Mara.

deveria estar em nossas escolas, hortas e cozinhas? Precisamos olhar

“A minha amaciava a carne com o martelo de dentro para fora e
esfregava alho, sal e pimenta e deixava descansar. Fazia uma farinha

para o que é nosso e valorizar as sutilezas da comida simples do Brasil.”

com pão ralado, alecrim e manjerona. Passava o bife no ovo e depois

Bioma como ingrediente principal

na farinha, para prepará-lo à milanesa. Isso na minha casa era um

Brasília foi construída em bases culturais de diversas partes do Brasil.

verdadeiro delírio”, diz Ana.

Unida ao cerrado e sua rica biodiversidade, essa mistura de influências

Exemplificando outros saberes, as chefs apresentaram um depoi-

resultou em uma gastronomia única e repleta de sabor. No entanto,

mento em vídeo de Dona Dega, mãe de Mara, sobre como antigamente

a cozinha brasiliense ainda precisa ser verdadeiramente descoberta

criavam, carneavam e preparavam o porco. Além de curar a carne e

e firmar seu papel no cenário gastronômico nacional. Para isso, chefs

conservá-la em banha, os costumes antigos visavam ao aproveita-

candangos têm se empenhado em explorar – e cozinhar - o que de

mento total do animal.

melhor a região tem a oferecer.
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união entre cozinheiros também é receita para uma gastronomia de
sucesso. “Não é suficiente ensinar o artesão a produzir mais. É tudo
mercado. Os restaurantes precisam apresentar nossos insumos para
despertar a curiosidade de todos. E, para isso, necessitamos de ajuda
também da nova geração de cozinheiros.”
Representando a juventude da gastronomia e oferecendo ainda
mais força ao grupo, os chefs convidaram Lui Veronese, do Sallva,
para complementar a palestra. “O maior elo que tem entre a mesa, o
consumidor final e o produto é o chef. Se não trabalharmos o produto,
as pessoas não vão conhecer a qualidade e muito menos procurá-lo no
supermercado. Dessa forma, o produtor deixa de fabricar porque não
existe apelo comercial. Então, nosso papel é crucial. Temos de começar
a valorizar esses alimentos para dar início à cadeia. A engrenagem
começa a girar e isso acaba aparecendo para o mercado, trazendo
Acima, Francisco Ansiliero, Gil Guimarães, Mara Alcamim e Lui Veronese,
destacam a necessidade de apresentar ao mundo os ingredientes e o
potencial gastronômico de Brasília. Abaixo, os chefs Leo Paixão e Rodolfo
Mayer fazem releituras de clássicos mineiros

benefícios a toda a sociedade”, diz.

ouro de Minas Gerais
Os chefs Leo Paixão e Rodolfo Mayer e o pesquisador e comentarista
de gastronomia Rusty Marcellini se uniram para mostrar, no Mesa
Tendências, um novo conceito da cozinha mineira, com a releitura de
pratos típicos. Leo Paixão, chef do restaurante Glouton, em Belo Horizonte, tem formação em medicina, que deixou para trás para estudar
culinária na França. Rodolfo Mayer, chef do Angatu Restaurante, em
Tiradentes, prioriza os ingredientes brasileiros e mostra uma cozinha
contemporânea, que valoriza o país.
Na palestra, Rusty Marcellini iniciou a apresentação: “Quando lembro
de Minas Gerais penso em comida. Coisa de afeto. Temos orgulho do
que caracteriza os mineiros”, afirma. Ele viaja pelo país desde 2004 – já
percorreu todos os estados brasileiros - realizando pesquisas relacionadas a tudo o que tem a ver com gastronomia. “Tem muitos movimentos acontecendo em Minas, que não saíram do território mineiro.
Minha missão é descobrir e divulgar o trabalho dessas pessoas”, diz.
“A base é mineira, trabalho com o que é daqui. Assim transmito
a cozinha que vivo”, diz o chef Rodolfo Mayer. Ele apresentou duas
receitas, a primeira foi uma sopa de tomate com chouriço, que leva
um tipo de tomate mais doce, porém ganha um pouco de acidez para

No Semana Mesa SP, Mara Alcamim, do Universal Diner, Gil Gui-

contrabalançar a gordura do chouriço, finalizada com castanha-de-

marães, da Baco Pizzaria e da Napoli Centrale, e Francisco Ansiliero,

-baru do cerrado e brotos de mostarda. A segunda foi de carne com

do Dom Francisco, não hesitaram em evidenciar todo o potencial de

batata, feita com a carne do peito, braseada no forno por 6 horas,

Brasília. “Estamos começando a ter aceitação, mas primeiro precisa-

acompanhada de batata-baroa. Completou com angu de milho-branco

mos acreditar em nossa gente, em nossa terra e em nossos produtos”,

e molho de tamarindo e café, servido com farofinha com pimenta-

diz Francisco.

-biquinho, beterraba e agrião.

Para que isso aconteça, os chefs afirmam que é preciso ter um forte

“Faço cozinha mineira”, diz o chef Leo Paixão, que preparou um

elo com os produtores. “Em nossas pesquisas, aprendemos a respeitar

surubim defumado com umburana, bem seco e desidratado, seme-

o pequeno produtor. Quando há um problema com fornecimento, não

lhante ao hadoque. O peixe cozido no buttermilk libera muita proteína

ligamos para o 0800, mas sim para esses parceiros. Tudo fica mais

no leite e emulsifica muito rápido, fazendo uma espuma que dá leveza

pessoal”, afirma Gil.

ao prato. É um contraste de sabores entre o surubim defumado e o

“Sou muito a favor do cooperativismo. Acredito que, juntos, o re-

leite. Para colorir o prato, usa salsinha no óleo, que dá um amargor e

sultado é sempre maior”, diz Mara. A chef brasiliense ressalta que a

finaliza com uma flor chamada lanterna chinesa. O segundo prato foi
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uma galinhada, que leva arroz negro e arroz selvagem, caldo de galinha,
shoyu de quiabo, que fica bem escuro. Para a montagem, ele usa carvão
vegetal, feito com verduras assadas, beiju, ora-pro-nóbis desidratada,
taioba e castanha-de-pequi cozida. Na montagem dos pratos, o chef
reproduz as paisagens do cerrado, como em uma pintura.

A Bahia além do Dendê
A culinária baiana que conhecemos traz para nossa lembrança aromas
de acarajé, moqueca e azeite de dendê. É inevitável. Porém, a Bahia
tem muito mais que isso, e vai além da capital, Salvador. É o único
estado brasileiro que contempla cinco biomas: cerrado, caatinga, Mata
Atlântica, restinga e zona costeira. Isso tudo, somado ainda à influência
da culinária africana, indígena e portuguesa, resulta em uma riqueza
de ingredientes e diferentes maneiras de preparo. Os chefs Fabrício
Lemos e Caco Marinho, de Salvador, mostraram algumas descobertas
vindas de suas andanças de pesquisa, por nada menos que 27 territórios

As riquezas escondidas no território baiano foram o tema da aula
de Fabricio Lemos e Caco Marinho (acima). Abaixo, o entusiasta da
cozinha pantaneira Paulo Machado

de identidade do estado. Produtos provenientes dos diversos biomas
foram utilizados na criação de receitas que valorizam o que é regional.
Esse é o projeto do restaurante Origem, em que o chef Fabrício
Lemos se dedica a criar diariamente menus de alta gastronomia
com base em ingredientes locais. Como a carne de bode do sertão,
que hoje tem produção similar à do cordeiro, e é de extrema qualidade. E o licuri, que vem de uma palmeira nativa da caatinga. Seus
cachos de frutos comestíveis, sementes e folhas se transformam
em óleo, azeite, doces, licor e artesanato. É o símbolo da emancipação da mulher sertaneja, que trabalha no beneficiamento dessa
planta nativa. No Tendências, eles apresentaram receitas com o
uso desses produtos em suas interpretações. “Os mais puristas
querem nos matar, mas isso é inovação com qualidade”, diz Caco
Marinho, chef do restaurante DOC Casual Dinning. “É a vitrine da
nova gastronomia baiana. Olhem para o Nordeste não com pena,
mas com entusiasmo”, diz o chef Fabrício Lemos.

O homem pantaneiro

pantaneiro sabe lidar com esse gado, sabe como respeitar o animal,
aproveitando-o por inteiro”, afirmou. Ele ainda apresentou ingredientes

Ele é de Mato Grosso do Sul. Importante reforçar, do Sul. Não

típicos da região, como a especiaria da guavira – feita com a casca da

ouse chegar a Paulo Machado dizendo que isso é só um detalhe.

fruta, e o queijo nicola –, receita elaborada pelos peões de comitiva

Correrá o risco de perder a amizade deste que é um entusiasta de

durante a ocupação da região.

sua terra e um de seus principais defensores. À frente do Instituto

Ainda no palco, Paulo preparou algumas receitas clássicas de sua

Paulo Machado, ele percorre estradas por todo o mundo para

terra, como o caribéu, que tem como base carne de sol e mandio-

mostrar o que seu amado Pantanal tem. E não é pouca coisa não.

ca, e aproveitou para ensinar técnicas pantaneiras de cozinha, como

Na aula que apresentou no Mesa Tendências, o cozinheiro teve

‘lampinar’ a carne, ou seja, cortá-la em lascas irregulares. “Na cozinha

a árdua missão de contar, em 50 minutos, sobre os sabores com

pantaneira não tem isso de fast-food. São preparos lentos, que exigem

os quais tem a sorte de conviver desde criança e, talentoso que

tempo para a cocção”, disse.

é, tirou de letra a tarefa.
“A carne sul-mato-grossense, uma de nossas grandes riquezas, é

O Acre existe e é muito rico

produzida com maestria há 100 anos”, disse. Segundo Paulo, a Empresa

A chef do Universal Dinner, de Brasília, Mara Alcamim, levou para

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) estuda as raças bovinas

o palco do Mesa Tendências um Brasil que o país não conhece. “O

que mais bem se adaptaram ao clima da região, bem como o modo

Acre existe e eu estive lá.” Convidada pelo governo do estado para

de garantir que o sabor dessa carne se mantenha único. “O homem

uma imersão na aldeia ashaninka, em Taumaturgo Ferreira, próximo
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A primeira-dama do Acre, Marlúcia Cândido, e a chef Mara Alcamim contaram
seus aprendizados após a imersão na aldeia ashaninka. Abaixo, Shãsha
PiyNako, um dos líderes da aldeia, com Mara e Kamoshi, também ashaninka
e que fez pinturas típicas da tribo na plateia

Marcos Livi
e Marcelo
Schambeck
levaram os
ingredientes e
artesãos do Rio
Grande do Sul
para o palco do
Mesa Tendências

à fronteira com o Peru, ela conta que a experiência a transformou.

Bá, Tchê!

“Foram dias comendo banana, mandioca e peixe e, assim, você,

Marcelo Shambeck, do Del Barbiere Bistrô, e Marcos Livi, dos Verissi-

que não quer no jantar o mesmo que comeu no almoço, percebe o

mo, Botica, Quintana e Napoli Centrale, deixaram as receitas de lado

quanto é mimado”, afirmou.

para apresentar as pessoas que fazem gastronomia no Rio Grande do

Com a voz carregada de emoção, a chef seguiu falando: “A gente

Sul. Da família Geisse (que produz alguns dos melhores espumantes

abre a geladeira lotada de coisas e continua com aquele buraco

do mundo, no município de Pinto Bandeira) até Adelandre Linhares,

por dentro que não enche nunca. É preciso ser feliz com o que se

criador do cordeiro salineiro. “Até conhecê-lo eu só tinha visto esse

tem. Se dinheiro não existisse e não fosse necessário, o que vocês

animal na Normandia, na França”, diz Shambeck. Sem esquecer a pes-

estariam fazendo? Os ashaninkas estariam fazendo a mesma coisa,

quisadora Rosa Lia, da Embrapa, em Pelotas, incansável no resgate de

eles são plenos, felizes e livres”. Ao lado de Mara no palco, a pequena

sementes crioulas. “Nós temos no Brasil mais de 300 tipos de milho,

Kamoshi fazia pinturas típicas de sua tribo nas pessoas da plateia,

500 de pimenta e 600 de abóbora, o tortéi se chama assim devido ao

com tinta de urucum, enquanto Shãsha Piyãko, um dos líderes da

nome da abóbora com a qual era feito, que desapareceu”, afirma Livi.

aldeia, contava sobre a merenda escolar das crianças. “Estamos

Outro destaque na palestra da dupla foi a exibição de vídeo com o

muito preocupados com a introdução de coisas de fora da aldeia,

trabalho do engenheiro-agrônomo Marcelo Fett, defensor da pecuária

nós recebíamos industrializados para a merenda, mas substituímos

com base no campo nativo. Ao final, os chefs convidaram os cozinhei-

pelos produtos de nossa roça, a culinária indígena tem de ser forte

ros gaúchos presentes na plateia para se unir a eles e distribuíram

como um cocar.”

sementes crioulas ao público.
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