
Fo
to

R
ic
ar
do

C
or
rê
a

aoponto
dicas e receitas

deliciosas
daalta

gastronomia
e dacomida

caseira

Gosto de
infância
Bolo de fubá
e outros
pratos
com esse
ingrediente
tão familiar
(pág. 110)

CC07_Abres_Testes 1.indd 71 30/9/2010 23:27:54



ao ponto | para beliscar

Minideleites Para comer de uma só bocada,
as cestinhas de parmesão recheadas do Terrasse encantam os olhos e o paladar

texto Flávia Pinho + fotos Ricardo Corrêa
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a combinação não poderia ser
mais simples – nem mais perfei-
ta. Ovos mexidos, batatas cro-

cantes e lascas de presunto compõem os
huevos rotos, presença obrigatória entre os
beliscos preferidos dos espanhóis. Recém-
incorporada ao cardápio de entradas do res-
taurante A Figueira Rubaiyat, em São Paulo,
a receita é preparada tal e qual o prato origi-
nal ibérico pela chef argentina Paola Caro-
sella. Proprietária do Arturito, Paola come-
çou a carreira em solo brasileiro no Figuei-
ra e, agora, volta à casa como consultora. O

segredo, conta ela, está na escolha dos in-
gredientes: os ovos caipiras vêm da Fazen-
da Rubaiyat e o presunto é o lendário pata
negra, feito com carne de porcos criados sol-
tos, que se alimentam de bolotas (frutos pa-
recidos com a avelã). Uma pitada de técnica
também ajuda. “Corto as batatas em fatias fi-
nas, frito no azeite, deixo esfriar e frito nova-
mente. Ficammais crocantes”, ensina.

a figueira rubaiyat R. Haddock Lobo, 1.738,
Jardim Paulista, São Paulo, SP, tel. (11) 3087-1399.
De 2a a 5a, das 12h à 0h30; 6a e sáb., das 12h à 1h;
dom., das 12h às 24h. Cartões de crédito: todos.
A porção de huevos rotos custa R$ 29.

Ovo semmistério
Huevos rotos, nova atração do A Figueira Rubayat, é feito com poucos e bons ingredientes

n os jantares que pre-
parava como perso-
nal chef, Vanessa

Tréfois tinha como uma de suas
marcas registradas uma criativa
entrada à base de minialcacho-
fra, gema e azeite trufado, que
ela enfeitava com um chapeuzi-
nho de parmesão do tamanho de
uma hóstia. Mas as minialcacho-
fras sumiram do mercado, e a mo-
ça foi obrigada a alterar a receita
ao elaborar o menu do Terrasse,
restaurante inaugurado em junho,
em São Paulo. Agora, ela colo-
ca fundos de alcachofra picados
dentro de delicadas cestinhas de
parmesão. Batizadas de Provence,
elas são modeladas com ajuda de
tampinhas de vidros de azeite. “É
importante que caibam inteiras
na boca, porque a gema de codor-
na é crua. Se for preciso cortar ou
morder, perde o charme.”

terrasse R. Professor Atílio Inno-
centi, 101, Itaim Bibi, São Paulo, SP, tel.
(11) 3078-0607. 2a, das 12h às 15h; 3a,
das 12h às 15h e das 19h às 24h; de 4a

a 6a, das 12h às 15h e das 19h à 1h; sáb.,
das 12h às 16h e das 19h à 1h; dom., das
12h às 23h. Cartões de crédito: todos.
A porção de cestinhas custa R$ 26.

si
te

confira
receitas em
www.casa
ejardim.
com.br/

casaecomida

O caldinho de peixe (ou de camarão, de feijão e outros sabores) é uma
tradição que pernambucano algum rejeita. Pois essa receita tão popular
no Nordeste também está fazendo sucesso em São Paulo pelas mãos do
cozinheiro André Palma. Nascido em Recife, ele comanda desde abril o
minúsculoAzulejo Pernambucano, onde reproduz essas e outras delícias
de sua terra. “Meu foco é a culinária de raiz. Quero mostrar ao paulistano
a fartura e a variedade da comida pernambucana”, recita. A apresenta-
ção, porém, não lembra em nada os copos de vidro estilo boteco usados
por lá. Preparados em um cooktop de apenas duas bocas, os caldinhos
são servidos em lindas xícaras retrô que abrem aindamais o apetite.

azulejo pernambucano Al. Franca, 444, JardimPaulista, São Paulo, SP, tel. (11)
8066-2287. 3a, de 11h30 às 15h; de 4a a 6a, de 11h30 às 22h; sáb. de 12h às 16h. Cartões
de crédito: Master e Visa. Os caldinhos custam R$ 6 cada um.

Achado arretado
Pequeno e surpreendente, o Azulejo Pernambucano
oferece caldinhos e outras delícias nordestinas

CC07_Beliscar_E.indd 73 30/09/2010 22:21:38



ao ponto | é época de... aspargo

Magrogostoso
Commuitos nutrientes, pouquíssimas calorias e vocação

para estrelar receitas sofisticadas,
o aspargo é um sucesso entre gourmets e nutricionistas

reportagem Andressa Trindade + fotos Rogério Voltan
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casa e comida * 75

n a Alemanha, a Spargelzeit (temporada de
aspargos) é uma festa. Todos os restau-
rantes colocam o broto no cardápio e as

bancas dos mercados ficam repletas de aspargos de
todos os tipos. Por aqui, nossa Spargelzeit, que vai de
outubro a dezembro, pode não ser tão marcante, mas
o ingrediente tem lugar garantido nas boasmesas.
Originário das regiões do sul da Europa e da Ásia,

o aspargo se adapta bem a climas frios e secos. Atu-
almente, o Peru lidera a produção mundial. Flavia La
Villa, professora e nutricionista do Centro Universitá-
rio Senac, explica que os aspargos podem ser verdes
ou brancos (sem clorofila, porque são cultivados sob
a terra). Podem ainda ser classificados como italianos,
ingleses ou franceses – as diferenças entre eles são a
rigidez do talo e a cor da flor. No Brasil, diz Flavia, os
mais comuns são os franceses, mais finos e com as
pontas violeta. Os brancos normalmente são encon-
trados em conserva nos supermercados nacionais.
Rico em vitaminas A, B e C, cálcio, ferro e fibras, es-

se legume tem apenas 30 calorias por 100 g e é isento
de gordura e colesterol. Além de ter boa atuação co-
mo diurético, o aspargo contém glutadina, substância
desintoxicante e associada ao combate ao câncer.
Se para a saúde ele é tão requisitado, na cozi-

nha o broto também não perde o status: é conside-
rado um ingrediente muito versátil. Entra em recei-
tas de sopas, suflês, massas e risotos, só para citar al-
guns exemplos. Também fica delicioso apenas salte-
ado com um pouco de manteiga ou cozido e servido
com o tradicional molho holandês. “É um vegetal no-
bre, dá um certo requinte ao prato”, afirma o chef Jef-
ferson Rueda, do restaurante Pomodori. “Desde que
eu coloquei aspargo no cardápio, nunca mais pude ti-
rar”, conta ele. Para não cair na mesmice, Jefferson
vai renovando receitas já existentes, como a entrada
ao lado: o clássico aspargo com presunto cru ganhou
a companhia de uma polenta, mais queijo e um ovo
caipira. A saúde e o paladar agradecem.

pomodori R. Dr. Renato Paes de Barros, 534, Itaim Bibi,
São Paulo, SP, tel. (11) 3168-3123, www.pomodori.com.br. De 2a

a 5a, das 12h às 15h e das 19h à 0h; 6a, das 12h às 15h e das 19h
à 1h; sáb., das 13h às 16h e das 19h à 1h; dom., das 12h às 16h.
Cartões de crédito: Visa, Master e Amex. A entrada com as-
pargos, presunto cru, queijo, polenta e ovo custa R$ 36.

aspargos com presunto
cru, polenta, ovo caipira
e queijo fontina
(receita de jefferson rueda)

Modo de fazer
1 Envolva os aspargos com as

fatias de presunto cru (deixe as

pontinhas dos talos de fora). Grelhe

até o presunto ficar dourado e os

aspargos, macios. Reserve.

2Numa panela, despeje o caldo de

legumes, acrescente a manteiga

e a folha de louro e deixe ferver.

Abaixe o fogo e acrescente a farinha

de milho, mexendo sempre. Deixe

cozinhar por 30 minutos, ajuste o sal

e a pimenta e reserve.

3 Coloque o queijo e o creme de

leite numa vasilha e derreta em

banho-maria.

4 Frite o ovo.

5 Disponha o queijo derretido no

centro no prato. Do lado esquerdo,

coloque a polenta e o ovo, decore

com os aspargos grelhados e sirva.

Ingredientes
3 talos de
aspargos;

3 fatias de
presunto cru;

50 g de farinha

de milho;

30 g demanteiga;

1 folha de louro;
200 ml de caldo
de legumes;

50 g de queijo

fontina;

30 ml de creme

de leite fresco;

1 ovo caipira;
sal e pimenta-do-

-reino a gosto.

rendimento 1 porção
tempo de preparo 35 min
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ao ponto | a cozinha dele

texto PatriciaOyama + fotos Ricardo Corrêa + produção Viviane Gonçalves

Receitasemconstrução
Bom na prancheta e no fogão, o arquiteto Antonio Ferreira Junior

usa seus conhecimentos culinários para
entreter os amigos e desenhar a cozinha de seus clientes
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o arquiteto Antonio Ferreira Junior,
de 50 anos, é craque em bolar solu-
ções para as cozinhas de seus clien-

tes por um motivo simples: fala com conheci-
mento de causa. Tanto ele quanto seu sócio, Ma-
rio Celso Bernardes, adoram incorporar o chef
em jantares para amigos. Este ano, Junior mu-
dou de endereço – passou do térreo para o sé-
timo andar, no mesmo prédio onde morava, no
bairro de Higienópolis, em São Paulo – e apro-
veitou a inevitável reforma para investir pesado
na cozinha. Na bancada do fogão, colocou gave-
tas corrediças para ter todos os utensílios sem-
pre à mão. Os dois fornos, um de micro-ondas e
outro elétrico, foram embutidos na parede, nu-
ma altura pensada para poupar a coluna do co-
zinheiro. O ambiente é todo prático e funcional,
além de ter ficado um charme, com uma coluna
amarela contrastando com os eletrodomésticos
cromados e os armários pretos.
Nascido em Três Lagoas, no Mato Grosso do

Sul, Junior fez suas primeiras incursões na culi-
nária quando era estudante de Arquitetura e
morava numa república em Mogi das Cruzes
(SP), com dois amigos. “A gente fazia comidas
baratas: omelete, macarrão, carne moída...”, con-
ta. Nessa época, a lida com as panelas era vis-
ta como obrigação. Hoje, virou curtição. E as re-
ceitas ganharam um upgrade: da prosaica car-
ne moída, o arquiteto passou a se arriscar em
pratos mais elaborados, como o clássico boeuf
bourguignon, em que os ingredientes são cozi-
dos por horas no vinho tinto. “Você vai apuran-
do o paladar, ficandomais seletivo”, diz ele.
Não que ele tenha virado as costas para o tri-

vial. Junior também prestigia pratos típicos da

Tudo
à mão
A bancada
do fogão
tem espaço
para o mise
en place
e para a
movimentação
do chef.
À esq., a
carne sendo
flambada
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ao ponto | a cozinha dele

região Centro-Oeste, como o arroz
com pequi, e comidas com gosto
de infância – ainda que não este-
jam entre as preferidas de todas as
crianças –, como fígado e miolo de
boi àmilanesa.
Para descobrir novos sabores,

as fontes são várias: amigos, inter-
net, jantares fora de casa. “Quando
gosto muito do prato de um res-
taurante, tento reproduzir a recei-
ta”, conta. “Dá certo em 50% das
vezes.” Mas o mestre-cuca amador
não é daqueles que ficam obceca-
dos por fazer uma comida exata-
mente igual à original. O capellini
com berinjela que ele preparou pa-
raCasa eComida, por exemplo, foi
inspirado numamassa que experi-
mentou certa vez no restaurante
paulistano Maní, da chef Helena
Rizzo. O prato já passou por tan-
tas adaptações à beira do fogão,
entretanto, que já pode ser pratica-
mente considerado de autoria do
arquiteto. “O bacana é ir ajustando
o preparo de acordo com seu gos-
to”, diz. Só tome cuidado para não
eliminar ingredientes essenciais.
Junior conta que, tempos atrás, re-
solveu servir essa massa para um
grupo de amigos. No decorrer do
dia, os convidados foram ligando
para avisar sobre suas restrições
alimentares. “Um não podia comer
alho, outro não gostava de azeito-
na, outro não queria não sei o quê.
No final, o prato ficou supersem
graça”, lembra. Ou seja, você po-
de adequar um projeto às suas ne-
cessidades, mas tem de preservar
o espírito da coisa.

capellini com berinjela

Modo de fazer
1 Despeje o azeite numa panela e

refogue o alho. Quando começar

a dourar, acrescente a cebola e

refogue, mexendo sempre, até que

ela fique bem dourada. Acrescente

o vinho e misture até que todo o

álcool evapore.

2 Acrescente a berinjela, mexa

um pouco e deixe cozinhar

em panela tampada de 5 a 7

minutos. Abra a panela e continue

cozinhando, mexendo de vez em

quando, por mais 12 a 15 minutos,

aproximadamente. A berinjela

deve ficar macia, mas não pode

virar uma pasta.

3 Adicione o caldo concentrado, as

azeitonas e a pimenta calabresa.

Misture bem e deixe apurar um

pouco.

4 Cozinhe a massa ao dente numa

panela com água fervendo e sal.

5Misture o molho à massa e sirva

com parmesão ralado na hora.

Ingredientes
500 g demacarrão

capellini (cabelo-

de-anjo);

2 berinjelas grandes
picadas em cubinhos;

3 dentes de alho
amassados;

2 ou 3 cebolas
grandes bem

picadinhas;

250 g de azeitonas

pretas picadas

grosseiramente;

2 potinhos (ou cubos)

de caldo de carne

concentrado (se

preferir, substitua por

caldo de legumes);

100 ml de vinho
branco;

2 colheres de
sopa de azeite

extravirgem;

pimenta calabresa

moída a gosto;

queijo parmesão

ralado na hora.

rendimento 6 porções | tempo de preparo 40 min

Tempo certo
O ponto da

berinjela é muito
importante: os
cubinhos devem

ficar macios,
mas não podem

se desfazer

CC07_CozinhaDele_E.indd 78 30/09/2010 22:24:08



steak au poivre

Modo de fazer
1 Esfregue o sal e a pimenta nos dois

lados de cada bife.

2 Aqueça bem o azeite na frigideira

e frite os bifes em fogo forte (no

máximo, dois de cada vez), sem

apertar a carne.

3 Coloque todos os bifes na frigideira,

despeje o conhaque e flambe a carne.

4 Transfira os bifes para um prato e

coloque a mostarda e o creme de leite

na frigideira. Se achar o molho muito

grosso, dilua com um pouco de água

e deixe apurar por alguns minutos.

5 Sirva o molho sobre a carne, com

alguns grãos inteiros de pimenta

para decorar.

Ingredientes
6 bifes de

filé-mignon

1 colher (chá)
de sal;

2 colheres
(sopa) de

pimenta preta

em grãos

moída na hora;

1 colher
(sobremesa)

de azeite;

2 colheres
(sopa) de

conhaque;

2 colheres
(chá) de

mostarda

de Dijon;

½ xícara de

creme de leite.

rendimento 6 porções | tempo de preparo 15 min

Chapa
quente

Para a carne
ficar suculenta,

é essencial
esquentar bem a
frigideira antes
de começar a
fritar os bifes

casa e comida * 79
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ao ponto | a história do... azeite

Óleodosdeuses
Sagrado, ótimo para a saúde e, acima de tudo, delicioso: o azeite de oliva
é um item fundamental para o homem desde os primórdios da civilização

reportagem Andressa Trindade + fotos Rogério Voltan
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casa e comida * 81

Dica
Cozinhe o

polvo em água
fervendo,

juntamente
com 1 cebola

inteira,
1 folha de

louro e
1 limão

cortado no
meio. Calcule
cerca de 40

minutos para
um polvo

médio

risoto de frutos do mar
(receita do chef alexiS d’aleSSandro)

Modo de preparo
1 refogue a cebola em um pouco de

azeite. adicione o arroz e o vinho e

mexa por 4 minutos. reserve.

2 refogue o alho e os frutos do

mar (reserve um camarão para a

decoração) no azeite, até que eles

soltem os líquidos. acrescente o

arroz reservado e vá adicionando

o caldo de camarão aos poucos.

despeje mais caldo à medida que

o líquido vai secando, mexendo

sempre. esse processo leva cerca de

8 minutos.

3no último momento, adicione o

mascarpone e a manteiga, tempere

com sal e pimenta, mexa mais um

pouco e desligue o fogo.

4 decore com um camarão

grelhado no azeite.

Ingredientes
50 g de polvo

pré-cozido em

fatias;

60 g de lula em

fatias;

70 g de arroz

arbóreo;

60 g de camarões

médios, limpos

e descascados,

mas com o rabo

preservado;

100 ml de vinho
branco;

100 ml de caldo
de camarão;

20 g de

mascarpone;

10 g demanteiga;

½ dente de alho

picadinho;

20 g de cebola

(1/2 cebola

pequena)

picadinha;

10 ml de azeite
de oliva;

sal e pimenta-do-

-reino a gosto.

rendimento 1 porção
tempo de preparo 65 min

L itros e mais litros de azeite: este era o prê-
mio destinado aos vencedores das compe-
tições nas Panateias, festividades que ho-

menageavam a deusa atena na Grécia antiga. de-
pendendo da modalidade disputada, o atleta podia
ganhar até 5 toneladas do óleo, conta o estudioso
luciano Percussi no seu livro Azeite: história, pro-
dutores e receitas (ed. Senac).
as origens do azeite se confundem com a pró-

pria trajetória da humanidade. as oliveiras já exis-
tiam na idade da Pedra e pesquisas arqueológicas
descobriram ânforas destinadas a armazenar o pro-
duto com 6 mil anos de idade, em Jericó (israel). ao
longo dos séculos, o azeite foi usado como alimen-
to, combustível para lamparinas e ingrediente cos-
mético. Sem falar na sua participação em rituais sa-
grados, que perdura até hoje – na unção realizada
no batismo católico, por exemplo.
o homem também descobriu cedo as vanta-

gens do azeite para a saúde. estudos indicam que
ele ajuda a prevenir doenças cardíacas e alguns ti-
pos de câncer, reduz os índices de colesterol ruim
e contém substâncias antioxidantes que retardam
o envelhecimento, entre outros pontos positivos. É
importante lembrar, entretanto, que a maior parte
desses benefícios está relacionada apenas ao azeite
de oliva extravirgem – aquele extraído na primeira
prensagem a frio, 100% natural, com índice de aci-
dez abaixo de 0,8%.
o sabor do azeite varia de acordo com as azei-

tonas utilizadas e com o lugar onde ele é produzi-
do. Para sentir as nuances dos diferentes tipos, o
especialista no assunto Marcos Pimentel, geren-
te da butique de azeite Oliviers & Co e do restau-
rante La Table, aconselha a degustação do óleo pu-
ro, num pequeno cálice. Primeiro, você deve sentir o
aroma do azeite, para depois experimentá-lo, come-
çando pela ponta da língua, explica ele. há varieda-
des com o sabor amargo mais acentuado, outros são
mais picantes ou mais ácidos. ao eleger seu preferi-
do, anote qual a variedade de oliva e de que região
vem aquele azeite, recomenda Marcos. assim, não
há como errar em compras futuras.

la table / oliviers & co R. Bela Cintra 2.023, Jar-
dins, São Paulo, SP, tel. (11) 3063-4433, www.latable-co.com.
br. 2a e feriados, das 12h às 17h; 3a a sáb., das 12h às 16h e
das 19h à 0h; dom., das 9h às 12h (café da manhã) e das 12h
às 17h. Cartões de crédito: Amex, Diners, Master e Visa.
O risoto de frutos do mar custa R$ 42.
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82 * casa e comida

ao ponto | capricho no prato

Pureza e equilíbrio
Com apresentação delicada e elegante, a receita que surgiu de uma eventualidade ajuda a

contar a história da mudança na cozinha do Marcel

texto RobertaMalta + foto Rogério Voltan
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o foie gras com uva gelada cozida na cacha-
ça de baunilha, do restaurante paulistano
Marcel, nasceu por acaso. É que Raphael

Despirite, autor da receita, ganhou a aguardente aro-
matizada de presente e desandou a fazer testes com
ela, na certeza de que encontraria uma combinação
especial para aquelas notas licorosas. Uma das ten-
tativas foi flambar um punhado de uvas no destilado.
Não ficou satisfeito com o resultado, mas, cansado da
labuta, guardou o experimento na geladeira e deixou
para pensar no assunto no dia seguinte. E foi dessas
uvas geladinhas que partiu o estalo para a criação do
prato: “Foie gras com frutas é uma combinação tradi-
cional”, conta o chef. Para a harmonização perfeita,
Raphael entendeu que deveria levar as uvas ao con-
gelador. “Nessa temperatura, elas quebram o álcool
da cachaça e equilibram a gordura do fígado.”
A concepção da entrada retrata bem o trabalho que

o chef tem feito no Marcel. Quando assumiu a cozi-

Ingredientes
160 g de foie gras;

80 g de uvas sem

sementes;

100 ml de cachaça
aromatizada com

baunilha*;

brotos de beterraba e

flor de sal a gosto.

rendimento 2 porções | tempo de preparo 3 h

Modo de fazer
1 Flambe as uvas na cachaça e leve ao

congelador até que estejam bem congeladas.

2 Doure os escalopes de foie gras dos dois

lados, em uma frigideira antiaderente

bem quente.

3 Sirva o foie com as uvas, alguns brotos de

beterraba e flor de sal.

* Coloque uma fava de baunilha aberta em uma

garrafa de cachaça branca de boa qualidade,

tampe, chacoalhe e deixe curtir por alguns dias.

foie gras comuva gelada
cozida na cachaça de baunilha

nha do restaurante, aos 19 anos,
sua prioridade foi reformular as re-
ceitas da casa para tornar a comida
mais leve. Algumas modificações
depois, o cardápio tinha a sua cara,
o seu jeito, seu gosto. Era o primei-
ro passo: ares novos à consagrada
cozinha francesa, ainda que pou-
co inventivos. O carro-chefe conti-
nuava sendo o suflê de seu avô, de
quemherdou o talento e o negócio.
Mas o temperamento inquieto

levou o jovem cozinheiro a passar
uma temporada na Europa para
pesquisar a culinária internacional
de vanguarda. Os livros, discos, fil-
mes e colheres de pau o conduzi-
ram a uma gastronomia em que
os sabores e as possibilidades dos
ingredientes são esmiuçados até
a raiz – Raphael ficou craque em
trazer o melhor de cada um deles,
com combinações intrigantes.
Assim é o foie gras com uva ge-

lada desta edição. Dica de prepa-
ro? “Usar produtos de qualidade.”
Só. Na cozinha doMarcel, isso é le-
vado tão a sério que o desafio da
brigada não é transformar ingre-
dientes em comidas mirabolantes,
mas interferir o mínimo possível
neles. Depois, basta arrumá-los no
prato. Com todo o capricho.

marcel R. da Consolação, 3.555, Cer-
queiraCésar, SãoPaulo, SP, tel. (11) 3064-
3089, www.marcelrestaurante.com.br.
De 2a a 6a, das 12h às 14h30 e das 19h à
0h; sáb., das 19h à 0h; dom., das 12h30 às
16h e das 19h às 23h. Cartões de crédito:
Amex, Diners, Master e Visa. O foie gras
com uva custa R$ 39.
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ao ponto | despensa

Rei da festa
Ele pode ser branco, preto ou vermelho, ter grãos longos ou curtos, ser perfumado ou não:

com mais de 8 mil variedades comestíveis,
o arroz é um ingrediente essencial na dieta da humanidade há milhares de anos

texto Cristiana Couto + fotos Iara Venanzi + produção HenriqueMorais
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Q uando o assunto é arroz, os números são
sempre grandiosos. Este ano, a produção
mundial desses grãos deve chegar a 710

milhões de toneladas, segundo a Organização das Na-
ções Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). É
o terceiro cereal mais cultivado no mundo, atrás ape-
nas do trigo e domilho. Umdosmotivos para tanta po-
pularidade é a capacidade de adaptação dos arrozais:
eles vão bem tanto em localidades abaixo do nível do
mar quanto em regiões a 3milmetros de altitude.
O arroz (Oryza sativa) entrou na dieta humana há

pelo menos 8 mil anos, na Ásia. Chegou a países co-
mo França, Itália, Portugal e Espanha pelas mãos dos
mouros. Existem cerca de 100 mil variedades de arroz
– aproximadamente 8 mil delas são utilizadas como
alimento. Basicamente, esse cereal pode ser dividido
em duas subespécies: a índica, com grãos longos, cris-
talinos e firmes, aclimatada nas imediações do Equa-
dor; e a japônica, de grãos curtos, que absorvem água
mais facilmente, próprios de zonas temperadas. A se-
guir, conheça alguns dos tipos utilizados na cozinha:
1. selvagem Tecnicamente, não é um arroz. Pertence
a outra espécie, Zizania aquatica. Seus grãos longos e
finos, de cor escura, são muito usados em saladas ou
consumidosmisturados ao arroz branco.
2. vermelho Introduzido na Bahia no século 16,
migrou para a região semiárida do país. Na Paraíba,
o maior estado produtor, também é conhecido como
arroz-da-terra e arroz-de-veneza.
3. jasmim (ou jasmine) De textura macia e úmida,
tem grãos alongados e finos. Perfumado, é muito utili-
zado nas culinárias tailandesa e vietnamita.
4. japonês São os arrozes com alto conteúdo de ami-
do, o que faz com que os grãos se aglutinem depois de
cozidos. Essas variedades, de grãos curtos e redondos,
são utilizadas em sushis e sobremesas orientais.
5. preto Há centenas de variedades de arroz preto
na Ásia. Recentemente, ele começou a ser produzido
tambémnoBrasil. Rico emproteínas e fibras, temgrão
curto, texturamacia e aroma que lembra castanhas.
6. arbório Variedade produzida na Itália, de grãos
médios, que absorve líquidos com facilidade e ganha
textura cremosa. É umdosmais utilizados em risotos.
7. integral Não é um tipo de arroz, mas, sim, de tra-
tamento: o grão não é polido, apenas descascado. Tem
mais nutrientes do que o arroz processado.
8. agulhinha É o nome dado no Brasil às varieda-
des cultivadas de grãos longos, finos e translúcidos
que, ao serem cozidos, ficammacios e soltos.

Azeite de família
Primeiro azeite da Quinta
do Crasto, uma das
vinícolas mais importantes
de Portugal. Extraído a frio,
é feito com azeitonas das
variedades cobrançosa,
madural e negrinha de
freixo colhidas à mão. O
olival, localizado na região
do Douro, é de cultivo
biológico (R$ 39,95).

empório frei caneca
Tel. (11) 3472-2082

Puro sabor
Amozzarella de búfala
affumicata, queijo
com menos sal e sabor
defumado, pode ser
uma boa opção para
substituir o provolone.
Feita exclusivamente
com leite de búfala, não
leva produtos químicos
branqueadores. É embalada
a vácuo, em pacotes com
cerca de 500 g (R$ 50).

olea mozzarella bar
Tel. (11) 3062-1535

Pronto e premium
A importadora Latinex
International lança no
Brasil os caldos líquidos
concentrados da NoMU,
sem aditivos químicos,
glúten ou conservantes.
Há opções nos sabores
carne, frango, carneiro e
vegetais, em embalagens
de 200 ml (de R$ 38,20 a
R$ 45 cada uma), que
rendem 6 litros de caldo.

casa santa luzia
Tel. (11) 3897-5000

Cuscuz
incrementado
Acaba de chegar ao Brasil a
linha de cuscuz marroquino
Al Badia, da marca francesa
Alpina Cavoies. Uma das
três opções é uma mistura
para cuscuz que já vem
temperada com alho,
coentro e cúrcuma, entre
outros ingredientes. Cada
saquinho de 125 g rende
de 2 a 3 porções (R$ 8,90, a
caixa com 500 g).

casa flora Tel. (11) 2842-5199

CC07_Despensa_E.indd 85 30/9/2010 22:21:37



86 * casa e comida

ao ponto | doce vida

De enlouquecer
Lichia com rosas, gim tônica, maçã verde com violeta:
não há limites para as combinações criativas dos macarons da Folie

texto Flávia Pinho + fotos RicardoCorrêa + produção HenriqueMorais
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São necessárias 20 horas para que
a massa folhada do francês Hen-
ri Forcellino fique pronta para ir
ao forno e alcance a textura impe-
cável dos seus croissants e pains
au chocolat – macios por dentro,
com casca dourada e crocante. Ex-
professor, Henri entrou no ramo
meio sem querer. “Comecei fazen-
do pães para amigos e acabei me
especializando no Institut Natio-
nal de la Boulangerie-Pâtisserie,
em Rouen.” O nome da sua pada-
ria, La Bicyclette, no Rio de Janei-
ro, homenageia o começo da carrei-
ra, quando vendia os pãesmontado
em sua bicicleta. Nas mesinhas do
terraço, equipadas com torradeiras,
ele serve cerca de 30 pães que se al-
ternam conforme o dia – sorte de
quem encontra a chocolatine, fei-
ta com massa de brioche, gotas de
chocolate belga e crème pâtissière
(comovos e baunilha).

Fornadaà francesa
Com ingredientes naturais e produção artesanal,
a padaria La Bicyclette oferece pains au chocolat
e outras delícias fora do comum

a nova linha de macarons da Folie, ateliê de doces paulistano
especializado em chocolates, deixa qualquer indeciso ainda
mais atrapalhado: são 28 sabores fora do comum, como gim

tônica (com crisps que estouram na boca), chocolate com vinagre bal-
sâmico, caramelo com flor de sal e lichia com rosas. Para criar gostosu-
ras como essas, a pâtissière Renata Fernandes, formada pela renoma-
da escola catalã de confeitaria Espai Sucre, une sua ousadia à loucura
que a sócia Carolina Carnicelli tem por chocolates. Barras de chocola-
tes Callebaut, da Bélgica, e Valrhona, da França, são alguns dos ingre-
dientes dos macarons da Folie, com tamanho menorzinho do que o
convencional. “Eles são ideais para uma degustação”, diz Renata. As
embalagens, outro forte da marca, são luxuosas caixas com tampa
imantada, em rosa ou preto, para 12, 24 ou 48 unidades.

folie R. Cristiano Viana, 295, Pinheiros, São Paulo, SP, tels. (11) 3101-0193 e
8326-8288, www.unefolie.com.br. Atendimento somente com hora marcada. Car-
tões: nenhum. As caixas de macarons custam R$ 40 (12 unidades), R$ 80 (24 uni-
dades) e R$ 150 (48 unidades).

Pouco
açúcar e
muito afeto
Recém-inaugurada, a loja
Goodies Heartmade aposta
em cookies e brownies
para alegrar a clientela

Radicada há 34 anos em São Pau-
lo, a norte-americana Terri Venezia-
ni costuma dizer que seus doces não
são feitos à mão, mas de coração –
tanto que batizou sua nova loja, inau-
gurada em agosto, de Goodies Heart-
made. O lugar é tentador. Produzidos
com farinha integral e pouco açúcar,
os cookies têm massa crocante com
gotas de chocolate, frutas secas ou
um mix de cereais. A linha de brow-
nies não fica atrás: impossível resis-
tir à visão do quadradinho coberto
com nozes e raspas de chocolate. Pa-
ra acompanhar, Terri entregou a ela-
boração da carta de cafés à premiada
barista Isabela Raposeiras. Um luxo.

goodies heartmade R. João Cacho-
eira, 666, Itaim Bibi, São Paulo, SP, tel. (11)
3073-1518. De 2a a 6a, das 8h às 19h; sáb., das
8h às 18h. Cartões: Mastercard e Visa. Os
cookies custam R$ 4,80 (100 g) e os brow-
nies, R$ 4 a fatia (R$ 5 com cobertura).

la bicyclette R. Pacheco Leão,
320, loja D, Jardim Botânico, Rio de Ja-
neiro, RJ, tel. (21) 3256-9052, www.la-
bicyclette.com.br. De 3a a 6a, das 8h30
às 19h30; sáb. edom., das8h30às 14h30.
Cartões: Mastercard e Visa. O crois-
sant tradicional custa R$ 3,50; a cho-
colatine e o pain au chocolat saem por
R$ 4 cada um.
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ao ponto | receita do chef

Pós-moderna
àmoda antiga

Obstinada e
autodidata, a
chef gaúcha

Roberta Sudbrack
mostra como é
possível fazer
uma cozinha

revolucionária, sem
trocar a grelha de
ferro por aparatos

tecnológicos

texto Flávia Pinho + fotos AndreaMarques/Fotonauta

a receita é infalível. Nas palestras que costuma pro-
ferir, a chef Roberta Sudbrack defende ardorosa-
mente o resgate dos ingredientes e preparos tra-

dicionais da mesa brasileira, incluídos aí até os legumes refo-
gadinhos. Encanta com histórias simples, faz o público lem-
brar o que comia na infância. E não economiza nas críticas,
sempre bem-humoradas, aos equipamentos tecnológicos co-
muns nos restaurantes. Não dá outra: a plateia aplaude de pé.
Aconteceu até fora do Brasil, em 2008, quando Roberta parti-
cipou do Fórum Gastronómico Santiago, na cidade espanhola
de Santiago de Compostela. Para dar sua aula, ela levou uma
grelha de ferro fundido na bagagem – a organização forneceu
toda a parafernália tecnológica aos chefs, Ferran Adrià entre
eles, mas alegou dificuldades para conseguir o estranho ar-
tefato sem motor. “Essas máquinas tiraram a humanidade da
cozinha”, dispara Roberta. “Não as uso porque não acredito no
resultado. Minha cozinha é moderna, ousada, mas não perco a
conexão com o cheirinho da lenha e a raspa da panela.”
Instalado em um casarão no bairro carioca do Jardim Botâ-

nico, o restaurante que leva seu nome segue o lema à risca. A
porção contemporânea está no modelo de serviço – um úni-
co menu degustação que muda diariamente –, e na apresen-
tação minimalista das receitas. Do outro lado da parede de
vidro que separa a cozinha do salão superior, entretanto, vê-
se uma equipe concentrada na tarefa de produzir o que há de
mais moderno na culinária, usando os mesmos utensílios das
nossas avós. “Não tenho sequer forno combinado [quemescla
calor seco e a vapor], prefiro a técnica de antigamente. Vedo a
assadeira, para que o vapor circule ali dentro, e ainda consigo
aquele tostadinho no fundo, que é a alma do prato.”
Roberta admite que seu método dá muito mais trabalho –

mas persistência é com ela mesma. Nascida em Porto Alegre
e criada em Brasília pelos avós, viu-se ainda adolescente no
papel de arrimo de família e decidiu vender cachorro-quente

A ferro e fogo
Roberta com sua inseparável

grelha de ferro fundido.
Abaixo, nesta pág.,

detalhes do restaurante
no Jardim Botânico

88 * casa e comida
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nas ruas. À avó, dona Iracema, cabia a tarefa de pre-
parar o molho de tomate, enquanto Roberta se encar-
regava das compras. A obsessão pela qualidade dos
produtos, ela conta, vem daquela época. “Eu enlou-
quecia o padeiro e o produtor de salsicha.” Resultado:
vendeu até 400 sanduíches por madrugada e juntou
dinheiro para estudar nos Estados Unidos. Só que o
projeto de cursar veterinária logo fez água. “Quando
me vi sozinha, precisando cozinhar para sobreviver,
entendi que não poderia ser outra coisa na vida.”
Sem poder bancar os cursos de gastronomia da

época, Roberta escrevia para as universidades e pe-
dia os programas. Com base neles, comprava livros
e treinava em casa, sozinha, à exaustão. “Sou muito
obstinada. Quando meu primeiro demi-glace [molho
de carne escuro e encorpado] deu certo, chorei com-
pulsivamente.” Na volta ao Brasil, dois anos depois,
teve dificuldade para entrar no mercado de trabalho.
“Ninguém me deu estágio, todas as portas se fecha-
ram”, conta, sem esconder o ressentimento. Foi quan-
do decidiu se lançar como personal chef, uma profis-
são ainda pouco conhecida na Brasília dos anos 90.
Caiu nas graças da alta sociedade e não demorou pa-
ra que um político importante entrasse no seu rol de
clientes: o então ministro da Justiça, José Gregório,
contratou Roberta para fazer um jantar para dez pes-
soas. Na hora H, porém, o grupo cresceu. “As presen-
ças inesperadas eram o presidente Fernando Henri-
que Cardoso e dona Ruth. Meus joelhos tremiam, mas
dias depois eles me contrataram para fazer um almo-
ço no Palácio da Alvorada.” Fez dezenas de banquetes
oficiais, para convidados como o ex-presidente ameri-
cano Bill Clinton e o ditador cubano Fidel Castro, até
que o próprio FHC a convidou para ser cozinheira do
palácio em tempo integral. “Até então, não havia esse
cargo, e não pude levar ninguém para minha equipe.
Meus auxiliares eram os taifeiros das Forças Arma-
das, gente muito simples que eu treinei, e com quem
aprendi grandes lições de disciplina e hierarquia.”

curau, pele de banana e caviar
(receita de roberta sudbrack)

Modo de fazer
curau

1 Lave e debulhe o milho.

2Numa panela pequena, coloque um pouco de manteiga

e o milho debulhado. Junte o leite e uma pitada de sal e

outra de açúcar e cozinhe até ficar macio.

3 Leve a mistura ao multiprocessador. Acrescente a

manteiga gelada aos poucos e processe ligeiramente.

Corrija o tempero e reserve.

pele de banana

1 Amasse algumas bananas e passe por uma peneira de

plástico. Adicione gotinhas de limão para evitar uma

oxidação muito rápida.

2 Com a ajuda de uma espátula, espalhe finas camadas da

mistura numa folha de silicone Silpat* e asse em forno

preaquecido a 180oC por 5 minutos ou até que estejam

bem secas. Retire as camadas ainda quentes da folha e

guarde-as num recipiente hermeticamente fechado.

farinha de banana

1 Corte várias bananas em rodelas de aproximadamente

0,5 cm de espessura e coloque-as uma ao lado da outra

sobre uma folha de silicone.

2 Polvilhe cada fatia com uma camada fina de açúcar

e leve ao forno a 130oC por 2 a 3 horas ou até obter

pequenas pastilhas desidratadas de cor marrom-escuro.

3 Deixe esfriar e bata no processador até obter um

pó semelhante ao pó de café. Reserve em um pote

hermeticamente fechado

finalização

1 Acomode um pouco de curau morno no fundo do

prato, mais o caviar e a pele de banana. Polvilhe com a

farinha de banana e sirva.

Ingredientes
3 espigas
de milho

orgânico

bem

branquinho;

leite integral

(o quanto

baste para

dar certa

leveza ao

curau);

15 g de

manteiga

sem sal

gelada;

limão;

bananas-

ouro

maduras;

caviar a

gosto;

sal e açúcar

a gosto.

rendimento serve 8 pessoas | tempo de preparo 3h30

Pro santo
Acomodadas num altar
improvisado na cozinha,

as imagens de santos católicos
e de orixás nunca ficam

de taça vazia

*À venda em lojas especializadas em artigos para

confeitaria.
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Modo de fazer
praliné de farofa

1 Derreta a manteiga numa frigideira,

adicione a farinha e misture bem.

2 Cozinhe em fogo moderado por

pelo menos 10 minutos, para torrar

ligeiramente a farinha. Tempere com sal

e mantenha aquecido. A farofa deve ficar

com textura de areia molhada.

banana d’água

1 Cozinhe as bananas com casca em água

fervente por 3 minutos. Retire a casca e

passe a polpa por uma peneira de plástico

para obter um creme liso e leve.

gema poché

1 Cozinhe as gemas em água fervente

com algumas gotas de vinagre por

aproximadamente 1 minuto, ou até

criar uma película de proteção na parte

externa, mantendo o interior mole.

infusão de amêndoas

1 Retire a casca das amêndoas e corte-

as em lâminas. Passe rapidamente as

amêndoas na frigideira quente para

liberarem a gordura que dá sabor.

Acrescente o leite e o creme de leite e

deixe em infusão por pelo menos 2 horas.

Coe e tempere com sal e açúcar.

finalização

1Monte a farofa em 8 pratos individuais.

No centro de cada um deles, coloque o

praliné de farinha quente.

2 Acomode o creme de banana

e a gema no centro.

3 Bata a infusão de amêndoas num

processador para emulsioná-la e

despeje-a sobre os pratos. Salpique

com flor de sal e sirva logo.

farofa de ovo com
banana pós-moderna
rendimento serve 8 pessoas
tempo de preparo 20 min
(fora o tempo de infusão das amêndoas)

Ingredientes
200 g de farinha

de mandioca crua

e fina;

80 g demanteiga

sem sal;

4 bananas-

d’água bem

maduras;

8 gemas de ovos

caipiras;

20 ml de leite
integral;

80 ml de creme

de leite fresco;

100 g de

amêndoas

frescas;

vinagre de vinho

branco;

sal, açúcar e flor

de sal a gosto.

Finda a era FHC, a cozinha do Alvorada voltou a
ser pilotada pelos militares. E Roberta partiu para a
realização do sonho de ter o próprio restaurante. “Sur-
giram algumas oportunidades em São Paulo, mas ne-
nhuma no Rio. Por isso vim para cá, gosto de desa-
fios.” O lugar, inaugurado em 2005, tem carta de vi-
nhos assinada pelo sommelier e diretor de cinema Jo-
nathan Nossiter (do documentárioMondovino) e sete
cozinheiros sob sua chefia. Ninguém, nem Roberta,
sabe o que será preparado no dia seguinte. “Não sou
eu que decido qual peixe será servido, mas o mar e o
pescador”, poetiza. Alguns de seus ingredientes nem
sequer existem nomercado, porque foram inventados
ali mesmo: a cada ano, a chef elege um produto que
será estudado, desconstruído e processado de todas
as formas possíveis. Depois da abóbora, do quiabo, do
maxixe e do chuchu, este é o ano da banana. Uma das
descobertas é um pó escuro, à base de casca de bana-
na assada. Para que serve, Roberta ainda não sabe –
essa é a próxima etapa. Ao final do processo, algumas
receitas são incorporadas aomenu, como é o caso dos
três pratos apresentados nesta reportagem. O curau,
por exemplo, traz uma curiosa pele de banana, feita
com uma pasta da fruta assada no forno bem baixo. O
biscoito sem massa de banana e manchego, segundo
sua criadora, lembra banana amassadinha com Nes-
ton. “Adorei quando um cliente me disse isso.” Por
fim, uma brejeira farofa de ovo com bananas, que Ro-
berta batizou de pós-moderna. Bem a seu estilo.

+c

onfirareceitasnap
ág
. 158

roberta sudbrack Av. Lineu de PaulaMachado, 916, Jardim
Botânico, Rio de Janeiro, RJ, tel. (21) 3874-0139, www.robertasud-
brack.com.br. De 3ª a 5ª, das 19h30 às 22h30; 6ª, das 12h às 15h e
das 20h30 às 23h30; sáb., das 20h30 às 23h30. Cartão: Mastercard.
O menu degustação custa R$ 135 por pessoa (três pratos), R$ 180
por pessoa (cinco pratos) e R$ 220 por pessoa (oito pratos).

Invenção fininha
Biscoito sem massa de banana e manchego
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Ingredientes
200 g de grão-de-bico cozido e

sem pele;

20 g de salsão;

50 g de lascas de bacalhau

dessalgado;

10 ml de azeite extravirgem;

tomilho emanjericão a gosto;

sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de fazer
1 Corte o salsão em fatias.

2 Em um bowl, coloque o

grão-de-bico, o bacalhau e

o salsão. Misture e tempere

com o sal, a pimenta, o

azeite e as ervas.

rendimento 1 porção
tempo de preparo 20 min

Dica da chef
Para dessalgar o bacalhau, dei-
xe o peixe de molho na água,
na geladeira, por 24 horas.
Troque a água de 6 em 6 horas.
O grão-de-bico também deve
ficar de molho antes do cozi-
mento. Deixe os grãos na água
por 12 horas, elimine as cas-
cas e cozinhe por cerca de 20
minutos ou até que fiquem al
dente. Se quiser ganhar tempo,
você também pode usar grãos-
de-bico pré-cozidos à venda
nos supermercados.

f oi-se o tempo em que levar marmita para o trabalho era exclu-
sividade da classe operária. Pelo bem da saúde, do orçamento
ou, simplesmente, pelo prazer gastronômico, muita gente vem

optando por preparar em casa seu farnel de todo dia. A estilista Letí-
cia Gabriel é uma das adeptas da merenda chique: “Não consigo co-
mer na rua a semana toda”, diz ela. “Além de enjoar, os restaurantes do
dia a dia têm opções muito gordurosas”, reclama. Letícia faz o pré-pre-
paro de seu almoço em casa, de manhã, e finaliza a refeição na cozi-
nha do escritório. Seu cardápio inclui massas integrais, saladas e frutas
frescas e secas. “Levo, por exemplo, um macarrão cozido, abobrinha e

O restaurante da firma deixa a desejar?
As opções perto do escritório pesam no estômago ou

no bolso? Invista em marmitas recheadas com
boas receitas para um dia de trabalho mais produtivo e feliz

gourmet
lanches

texto RobertoMalta + fotos RogérioVoltan
realização Cláudia Pixu + produção HenriqueMorais

lascas de
bacalhau
com salada
de grão-
de-bico e
salsão
ao azeite
de ervas
(receita de fabiana cesana)
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Força na salada
Se você usar grão-de-bico pré-cozido, a receita

fica ainda mais fácil de fazer.
Pote Coisas da Doris; garfo de madeira
Amoreira; guardanapo Roupa de Mesa
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ao ponto | no trabalho

ratatouille e tartine
de pão integral
(receita de fabiana cesana)

Modo de fazer
1 Fatie as miniberinjelas e corte a abobrinha, a abóbora

e o tomate em cubos.

2 Coloque os legumes numa assadeira grande,

juntamente com o alho e as échalotes inteiras.

Regue com o azeite, adicione as ervas, ajuste o sal e

deixe no forno até dourar.

3 Toste os pães.

4 Sirva a ratatouille sobre

as fatias de pão.

Ingredientes
100 g de

miniberinjelas;

100 g de abobrinha;

50 g de abóbora

japonesa;

50 g de tomate;

50ml de azeite
extravirgem;

5 échalotes;
1 dente de alho picado;
1/4 de maço de

manjericão,

4 fatias de pão
integral;

orégano e sal a gosto.

rendimento 4 porções | tempo de preparo 40 min

Dica da chef
Se não achar miniberinjelas, substitua pela berinjela
tradicional. A variação japonesa (com casca roxa e mais
alongada), que tem um sabor mais adocicado, também
fica ótima nesta receita.

mil-folhas de
cogumelos selvagens
(receita de fabiana cesana)

Modo de fazer
1 Separe os buquês de shimeji e fatie o shiitake.

2 Refogue os cogumelos numa frigideira antiaderente

com a manteiga e o alho picado.

3Quando os cogumelos dourarem, adicione

a ciboulette.

4 Coloque os cogumelos no interior do vol-au-vent.

Pode ser servido quente ou frio.

Ingredientes
1 vol-au-vent grande;
30 g de shiitake;

30 g de shimeji;

10 g demanteiga;

10 g de ciboulette;

1 dente de alho picado;
sal e pimenta a gosto.

rendimento 1 porção | tempo de preparo 30 min

berinjela cortadas e salgadas, to-
mate e alho picadinho”, conta. Na
hora de comer, é só enxaguar a
massa com água aquecida no mi-
cro-ondas para tirar o amido e dei-
xá-la soltinha, refogar os legumes
no óleo de oliva e temperar. Preca-
vida, Letícia anda sempre com um
kit de sobrevivência gourmet: flor
de sal, azeite extravirgem, hon-
dashi (tempero japonês à base de
peixe) e vinagre balsâmico.
E quem não conta com uma co-

zinha de apoio no local de traba-
lho tem de se contentar com san-
duíche de presunto? Nada disso. A
chef Fabiana Cesana, do restau-
rante Cezano, em São Paulo, de-
senvolveu seis receitas para Ca-
sa e Comida que provam que não
é preciso abrir mão do bom gosto
na hora de se alimentar na firma.
“Comer deve ser sempre um ritual,
mesmo que tempo e espaço sejam
limitados”, prega Fabiana. Opções
como os rolinhos vietnamitas, o
ratatouille com tartine de pão in-
tegral e as lascas de bacalhau com
salada de grão-de-bico não preci-
sam nem ser aquecidas.
Para quemquiser bolar suas pró-

prias receitas, o conselho da chef é
ficar de olho nas frutas e nos legu-
mes da estação. “Outubro é mês
em que a berinjela e a cenoura es-
tão no auge”, avisa ela. Comprar
produtos na época certa garante,
além de frutas e hortaliças exube-
rantes, preçosmais simpáticos (ve-
ja boxe com alguns dos produtos
com oferta em alta a cada mês, no
Brasil). Para acertar nasmisturas, a
dica é simples: “Basta lembrar que
ingredientes compõem os pratos
que você adora e mandar brasa na
imaginação”, ensina Fabiana.

Marmita
chic
Você pode
comer as
cestinhas
quentes ou
frias
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Rapidinho
Corte, tempere, asse e pronto: um lanche

veggie supersaboroso. Pote e prato
Tenman-ya; garfo Artmix; guardanapo

Zyancanne Homeware
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brochete de frango
ao molho de iogurte e dill
com tabule de quinoa
(receita de fabiana cesana)

Modo de fazer
frango

1 Tempere os cubos de frango com

sal e pimenta e deixe marinando no

shoyu por 5 minutos.

2 Espete os cubos nos palitos.

3 Em uma frigideira antiaderente

quente, salteie os espetos de frango

até dourar. Reserve.

4Misture todos os ingredientes do

molho.

5 Cozinhe a quinoa seguindo as

instruções da embalagem.

6 Corte a cebola à brunoise (em cubos

bem pequenos), pique a salsa e

corte os tomates ao meio. Misture

esses ingredientes com a quinoa e

tempere com azeite, sal e um pouco

do molho de iogurte.

7 Sirva o frango quente, com o molho

frio, acompanhado do tabule de

quinoa.

Ingredientes
brochete de

frango

200 g de peito de

frango cortado em

cubos;

shoyu, sal e

pimenta a gosto;

palitos de bambu.

tabule

50 g de quinoa;

3 ou 4 tomates

sweet grape ou

cereja;

1 cebola;
salsa, azeite e sal

a gosto.

molho

1 copo de iogurte;

folhas de dill

picadas, sal,

pimenta e azeite a

gosto.

Dica da chef
Para um efeito visual mais bonito,
você pode misturar os três tipos de
quinoa: vermelha, preta e branca

feirinha • Omais fresco de cada mês

Janeiro
Alface, abóbora,
beterraba,
carambola,
coco, couve-
de-bruxelas,
figo, framboesa,
fruta-do-conde,
laranja-pera,
maracujá,
melancia,
pepino, pimenta-
cambuci,
pimentão,
quiabo, tomate,
uva-rubi.

Abril
Abacate, alface,
alho-poró,
almeirão,
banana-maçã,
berinjela,
beterraba, caqui,
catalonha,
chuchu, gengibre,
inhame, jaca, kiwi,
mamão, moranga,
nabo, pera,
pepino, pimenta-
vermelha,
rabanete,
tangerina, tomate.

Julho
Agrião, alho-poró,
batata-doce,
cará, carambola,
chicória, coentro,
couve, cogumelo,
erva-doce, ervilha,
ervilha-torta,
espinafre, inhame,
kiwi, laranja-
lima, mexerica,
mandioca, maxixe,
milho-verde,
mostarda, nabo,
palmito, ponkan,
rabanete, salsão.

Outubro
Abacaxi, acerola,
aspargo, batata-
doce, berinjela,
beterraba,
brócolis, caju,
catalonha,
cenoura, chicória,
coco, coentro,
ervilha-torta,
espinafre, inhame,
mostarda,
jabuticaba,
lima-da-pérsia,
nêspera, rabanete,
tangerina.

Fevereiro
Abacate, abóbora,
amêndoa,
carambola, figo,
fruta-do-conde,
gengibre, goiaba,
jaca, laranja-pera,
maçã nacional,
milho, pera,
pepino, pimenta-
cambuci, soja,
uva-rubi.

Maio
Abóbora,
alcachofra, batata-
doce, berinjela,
beterraba, caqui,
cará, cenoura,
erva-doce,
hortelã, inhame,
jaca, kinkan,
kiwi, louro, maçã-
gala, mandioca,
mandioquinha,
nabo, palmito,
pera, tangerina,
pimenta-cambuci.

Agosto
Agrião,
alho-poró,
brócolis,
cenoura,
chicória, coentro,
couve, couve-
flor, endívia,
erva-doce,
escarola,
espinafre,
fava, morango,
mostarda, nabo,
rabanete, rúcula.

Novembro
Abacaxi, acerola,
alcachofra,
almeirão, aspargo,
banana, berinjela,
brócolis, caju,
coco, cenoura,
framboesa,
grapefruit,
inhame, jaca,
mamão, manga,
maracujá, maxixe,
melancia, melão,
nabo, nectarina,
noz, pêssego,
pepino.

Março
Abacate, abóbora,
acelga, alho-
poró, berinjela,
beterraba,
coentro, coco,
endívia, escarola,
figo, fruta-do-
conde, goiaba,
inhame, jaca, jiló,
moranga, nabo,
pera, pepino,
pimenta-cambuci,
quiabo, repolho,
rúcula, tangerina-
cravo, uva-itália.

Junho
Abóbora, agrião,
batata-doce,
berinjela, brócolis,
cará, carambola,
cogumelo, ervilha,
ervilha-torta,
gengibre, inhame,
jiló, kinkan,
kiwi, laranja-
lima, mexerica,
mandioca,
mandioquinha,
ponkan.

Setembro
Abobrinha,
almeirão, alho-
poró, beterraba,
brócolis, caju,
chicória,
cogumelo, couve-
de-bruxelas,
espinafre,
erva-doce, fava,
grapefruit,
jabuticaba,
mexerica,
nêspera, orégano,
tamarindo.

Dezembro
Ameixa, amêndoa,
aspargo, avelã,
castanha, cenoura,
cereja, coco,
damasco, endívia,
figo, framboesa,
graviola, kiwi,
lichia, manga,
maracujá,
melancia, melão,
nectarina, noz,
pêssego, pimenta-
vermelha, rúcula,
salsão, uva.

Fonte: Ceagesp

Boquinha saudável
Quinoa: nutrientes e sabor de sobra.
Pote Coisas da Doris;
caixa de madeira Tenman-ya

rendimento 1 porção | tempo de preparo 15 min
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Modo de fazer
tiramisu de café

1 Bata as gemas com o açúcar na

batedeira até obter um creme

esbranquiçado. Reserve.

2 Bata o creme de leite em ponto

de chantilly e incorpore-o

ao mascarpone. Adicione as

gemas com açúcar e misture

cuidadosamente.

3Misture o café com a grappa. Molhe

alguns biscoitos nessa bebida e

acomode-os no fundo de uma fôrma

pequena.

4 Cubra com uma camada de

aproximadamente 2 cm do creme de

mascarpone.

5 Faça outra camada de biscoitos e

outra de creme e leve para gelar.

6Na hora de servir, polvilhe o

tiramisu com cacau em pó.

tiramisu de maracujá

Siga os mesmos passos da receita

anterior, trocando o café pelo suco

de maracujá e o cacau em pó por

sementes da fruta.

tiramisu de frutas vermelhas

Siga os mesmos passos, trocando o

café por suco de frutas vermelhas e

o cacau por morangos picados.

ao ponto | no trabalho

Dica da chef
Para um tiramisu um pouco mais
leve e menos calórico, você pode
substituir o mascarpone pela
mesma quantidade de cream
cheese.

trio de tiramisu
(receita de fabiana cesana)

Ingredientes
500 g de

mascarpone;

500 ml de creme de

leite fresco;

125 g de açúcar;

4 gemas;

1 caixa de biscoito
champanhe;

cacau em pó o

quanto baste;

250 ml de café sem
açúcar;

5 ml de grappa;
250 ml de suco de
maracujá;

250 ml de suco de
frutas vermelhas;

sementes de

maracujá;

morangos picados.

rendimento 5 porções | tempo de preparo 1 hora

Dica da chef
Os noodles e a folha de arroz podem ser encontrados em lo-
jas de produtos orientais. Como cozinham bem rapidamente,
é importante desligar o fogo antes de mergulhá-los na água
fervente, para que não passem do ponto. Você também pode
rechear os rolinhos com alface e camarões branqueados.

rolinhos
vietnamitas de legumes
(receita de fabiana cesana)

Modo de fazer
1 Ferva água numa panela, apague

o fogo, mergulhe os noodles e

deixe-os lá por 3 minutos. Escorra e

transfira os noodles para um bowl

com água gelada por 1 minuto.

Escorra e reserve.

2 Faça o mesmo procedimento com a

folha de arroz. Reserve.

3 Corte a cenoura e o pepino à

julienne (em tirinhas).

4 Rasgue as folhas de hortelã e de

coentro.

5Misture todos os ingredientes do

molho e reserve.

6 Acomode os legumes e os noodles

na folha de arroz, enrole e sirva com

o molho.

Ingredientes
rolinhos

1 folha de arroz

redonda;

20 g de noodles do

tipo harusame;

1 cenoura;
1 pepino;
folhas de coentro e

de hortelã a gosto.

molho

1 colher (sopa) de
shoyu;

1 colher (sopa) de
açúcar;

limão e óleo de

gergelim a gosto.

rendimento 1 porção | tempo de preparo 20 min

Camaradagem
Três sabores de tiramisu para repartir

com os colegas. Marmita
Lá da Venda; potinhos Utilplast

Obentô
Oriental e
light. Bolsa
térmica
com potes
e hashi
Tenman-ya;
guardanapo
Bazar
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Sempre o mesmo script
Os encontros começam com a compra

dos ingredientes. Depois, todos vão
para a cozinha. No alto da página

ao lado, da esquerda para a direita,
Pedro, Rodrigo, Marcos e Thiago

CC07_Mocada_E.indd 102 30/9/2010 22:12:25



ao ponto | entre amigos

Galera forno e fogão
A história, o clima e as receitas (todas fáceis de fazer) dos encontros de uma turma de rapazes

na faixa dos 20 anos loucos por gastronomia. Uma de suas maiores diversões é cozinhar e comer

texto Dagmar Serpa com Andressa Trindade + fotos Rogério Voltan

O nde está a luva de forno?”, pergunta o
cozinheiro do dia, em ação em uma ca-
sa que não é sua. E a luva voa pela cozi-

nha, agarrada com precisão pelo interessado. Os
encontros gastronômicos desse grupo são sempre
em clima de farra. Nem poderiam ser diferentes:
a turma reúne só rapazes na casa dos 20 anos. A
maioria se conheceu quando estudava na mesma
escola paulistana. Bons garfos, os garotos resolve-
ram um dia começar a organizar reuniões em tor-
no da comida. Só eles, sem namoradas.
Ninguém consegue precisar a data da larga-

da dessa espécie de confraria da boa mesa, mas
o cardápio, sim. “Começamos com churrasco”,
conta Marcos Dimenstein, 22 anos, que está no
último ano de publicidade e trabalha com o pai,

o jornalista Gilberto Dimenstein, no projeto Ca-
traca Livre, um site de divulgação de eventos
culturais gratuitos. Mas os churrascos da galera
nunca foram só à base de carne e pão. Sempre ti-
veram guarnições que exigiam habilidade com
as panelas, como o arroz biro-biro, considerado
um clássico do grupo. Até que foram substituí-
dos por comida japonesa e outros cardápios. “A
gente foi começando a ficar metido”, brinca ele.
Contou a favor do grupo a presença desde o iní-

cio de um integrante que, por seu histórico fami-
liar e talento natural, sabia cozinhar desde cedo:
Julio Vilela Raw, 22, mais conhecido como Barney.
“Minha avó tem restaurante há 30 anos e minha
mãe, bufê desde que eu era moleque. Sempre con-
vivi muito com a cozinha”, conta. “Com 8 anos, já

casa e comida * 103
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ao ponto | entre amigos

Taças cheias
Um bom vinho não pode faltar nessas
reuniões. Os gastos com a comilança

variam de R$ 30 a R$ 90 por cabeça,
dependendo do cardápio do dia
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estava com espeto de churrasco na mão servindo ami-
gos do meu pai. Com 10, cozinhava alguma coisinha.”
Adolescente, fazia pratos que encantavam os seus
amigos. O hobby virou profissão: há quase dois anos,
ele trabalha na cozinha do restaurante Le Vin. Antes,
Julio até tentou outras carreiras: cursou dois semes-
tres de rádio e TV e dois de desenho industrial.
Sua paixão contagiou a todos. Mais gente quis tra-

balhar na área. Outros, que nunca tinham pensado
emmanusear panelas, acham a cozinha uma diversão,
hoje. Até quem só está interessado mesmo em comer
tenta ajudar nos preparativos. No total, a turma agru-
pa “uns 20 caras”. O número de presenças nas reuni-
ões – emmédia, semanais – varia, mas nunca vai a ga-
lera toda. No dia da reportagem de Casa e Comida,
eram para ser seis, só que dois cabularam. Oumelhor,
surgiram no fim da festa. O roteiro sempre começa
com as compras. O menu pode já estar decidido ou
ser desenhado diante da oferta de ingredientes. Tudo
é rachado. Em geral, cada um gasta R$ 30, em dia de
comida mais simples e rápida; R$ 50, quando querem
algo melhor; ou de R$ 70 a R$ 90, para caprichar. Co-
mo titular do fogão, há algum revezamento.
Esse encontro aconteceu na casa de Marcos, on-

de ele e o irmão, Gabriel, moram com a mãe, Âmbar
– que programou saída estratégica no dia. Com 20
anos recém-completados, Gabriel é estudante de co-

municação e multimeios, trabalha também no Catra-
ca Livre e às vezes prepara elogiados risotos. “Apren-
di olhando. Faço outras coisas, só nãomanjo muito de
sobremesa”, conta ele, um dos atrasados. No coman-
do do dia, estava Thiago Koch, um profissional da
área que entrou na turma depois, levado por Barney,
e foi outro difusor do gosto pela gastronomia. “Minha
família tinha pousada e restaurante na praia e cresci
na cozinha. Quando tive de trabalhar, era do que gos-
tava e o que sabia fazer”, diz. Thiago já passou por
quase todos os postos da hierarquia na cozinha e foi
chef do restaurante Gabriel. Aos 26 anos, é o mais ve-
lho da turma e o único que alcançou tal status.
Rodrigo Maffei Valente, 21, e Pedro Tarantino, 22,

completavam o quorum do almoço. Ambos são re-
cém-formados em gastronomia e trabalham em res-
taurante. Pedro cursa agora turismo. No menu de
Thiago, tinha salada de carpaccio de salmão com
mix de folhas, risoto de açafrão, galeto com espuma
de limão e coulis de morango com sorvete de creme.
Depois de cerca de duas horas de trabalho, a comi-
da é servida. Quando já não sobra nada nas traves-
sas, aparecem os retardatários: além de Gabriel, Cé-
sar Reviti, 22, estudante de rádio e TV. Tudo bem: lo-
go, logo vem outra farra dessas por aí.

Enquanto o fogão trabalha
Thiago (à esq.) faz uma pausa para um brinde com a turma, depois de
pôr os galetos no forno e o caldo de legumes para cozinhar

casa e comida * 105

CC07_Mocada_E.indd 105 30/9/2010 22:13:06



106 * casa e comida

ao ponto | entre amigos

galeto assado
com espuma
de limão

Ingredientes
galeto
2 galetos inteiros;
3 dentes de alho picados;
4 colheres (sopa) demolho inglês;

20 g demanteiga;

2 galhos de alecrim;

10 galhinhos de tomilho;

2 folhas de louro;
sal e pimenta-do-reino a gosto.

espumade limão
Suco de 3 limões;

300 ml de creme de leite fresco;

½ xícara de água;

15 g demanteiga;

sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de fazer
galeto
1 Lave os galetos, tire o excesso de pele

e as asinhas. Tempere-os com o alho,

o molho inglês, o alecrim, o tomilho, o

louro e sal e pimenta a gosto.

2 Divida amanteiga em três partes e

coloque 10 g dentro de cada galeto.

Asse os galetos no forno a 1600Cpor

50minutos a 1 hora.

espumade limão
1 Em uma panela, leve ao fogo baixo

o suco de limão com a água. Deixe

reduzir a ⅓ e adicione o creme de

leite. Tempere com sal e pimenta-do-

reino a gosto.

2Na hora de servir, adicione a

manteiga e bata bem no liquidificador

oumixer. Retire com cuidado a

espuma e coloque-a por cima

dos galetos partidos. Decore com

cebolinha picada ou a gosto.

rendimento 4 porções
tempo de preparo cerca de 1h15

risoto de açafrão

Modo de fazer
1 Refogue a cebola na manteiga,

adicione o açafrão, o arroz e o vinho.

Deglaceie o arroz (vá desgrudando o

que ficar no fundo da panela).

2 Adicione o caldo aos poucos,

sempre o suficiente para cobrir o

arroz, e deixe cozinhar até chegar ao

ponto de risoto (al dente).

3 Desligue e finalize com a manteiga e

o queijo parmesão a gosto.

Ingredientes
200 g de arroz

para risoto;

30 g demanteiga;

1 cebola picada;

1 taça de vinho
branco seco;

1 sachê de
açafrão;

caldo de legumes

quanto baste;

queijo parmesão

a gosto.

rendimento 4 porções
tempo de preparo 20 min

+c

onfirareceitanapá
g. 158

Sobremesa
Coulis feito com morangos frescos,
para comer com sorvete de creme
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O bem-bom
Depois de cerca de duas horas
de trabalho, Rodrigo, Thiago,
Pedro e Marcos (a partir da esq.,
em sentido horário) se acomodam
à mesa – bem despojada,
sem toalha nem frescuras
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ao ponto | ingrediente

texto PatriciaOyama + fotos RicardoCorrêa + realização Cláudia Pixu + produção HenriqueMorais

empóConforto
Bom e barato, o fubá tem espaço garantido na

despensa e na nossa memória afetiva. Comprove a
versatilidade desse ingrediente em seis receitas que

alimentam o corpo e aquecem a alma

d ifícil encontrar alguém que não se lembre com cari-
nho (e água na boca) de uma receita com fubá. Essa
farinha demilho tem gosto de infância, de café na ca-

sa da avó, de carinho de mãe e barriga quentinha. Na forma de
broas amarelinhas, como sopa ou no bolo, tão básico quanto bom,
o ingrediente é comfort food até o último farelo.
Calórico (100 g têm cerca de 360 kcal) e substancioso, o fu-

bá sempre apresentou vocação para receitas que alimentam um
batalhão a um baixo custo. Já no século 18 abastecia o farnel
dos tropeiros. Na roça, ainda hoje garante energia para um dia
inteiro de trabalho em preparações como a jacuba, uma mistu-
ra de fubá, rapadura, queijo e café. “É um ingrediente vigoroso”,
diz ElzinhaNunes, sócia e chef da filial paulistana do restauran-
teDona Lucinha. “As receitas com fubá costumam ser baratas e
pouco complicadas”, completa.
Popularizado noBrasil pela colonização portuguesa, esse deri-

vado domilho ganhou aqui um nome tirado do vocabulário afri-
cano: fubá é farinha em quimbundo, uma das línguas faladas em
Angola. Diferentemente da farinha de milho em flocos, que pas-
sa por um processo de torração, o fubá é feito apenas com grãos
de milho secos e triturados. Pode ter uma textura bem fininha

(fubá mimoso) ou mais grossa. A
versão encontrada nos supermer-
cados é produzida por moinhos
elétricos. No processo tradicional,
entretanto, o milho é triturado em
moinhos de pedra movidos a água
– se você tiver a sorte de encontrar
um fubá feito como antigamen-
te em alguma viagem pelo inte-
rior, trate de comprá-lo. “Fubá feito
no moinho de pedra tem um gosto
mais forte de milho e dá mais liga
ao bolo”, diz Elzinha.
Naspáginas a seguir, Elzinhaeos

chefs Helvécio Carneiro, do Con-
sulado Mineiro, Felipe Abrahão,
das padarias Benjamin Abrahão, e
Juliano Cordeiro, do bufê Zest Co-
zinha Criativa, dão suas versões
para tradicionais receitas com fubá
– e elas são de ficar namemória.

ConsultoriaMonica Jorge, nutricionista
da Faculdade de Saúde Pública da USP,
e Ronaldo Barreto, professor de gastro-
nomia do Centro Universitário Senac
(Campos do Jordão).
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Amarelinho
Fubá: ingrediente que

garante energia desde
a época dos tropeiros.

Colher La Calle Florida

CC07_Fuba_E_new.indd 111 30/9/2010 22:10:08



ao ponto | ingrediente

De coração
Um cortador de biscoito foi usado para dar
o formato diferenciado à polenta
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polenta com chèvre boursin
e molho de tomate commanjericão
(receita de daniela kishimoto e juliano cordeiro, do zest cozinha criativa)

Modo de fazer
molho

1Numa panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, a cenoura e o salsão picados.

Em seguida, acrescente o alho picadinho.

2 Adicione 10 tomates cortados ao meio e refogue por alguns minutos em fogo

médio. Quando os tomates murcharem um pouco, abaixe o fogo e deixe cozinhar

por aproximadamente 1 hora.

3 Apague o fogo, espere esfriar e bata o molho no liquidificador. Se preferir, passe

o molho por uma peneira grossa, amassando os tomates com uma concha (isso

resultará num molho mais denso).

4 Leve o molho de volta à panela e deixe apurar. Tempere com sal e pimenta

a gosto e adicione bastante azeite. Apague o fogo e acrescente as folhas de

manjericão.

5 Elimine a pele e as sementes dos cinco tomates restantes e corte-os em cubos

minúsculos. Refogue os cubinhos no azeite, com algumas folhas de manjericão e

junte-os ao molho de tomate.

polenta

1 Aqueça um pouco de azeite numa panela e refogue a cebola picada em cubos

minúsculos, sem deixar dourar. Adicione o caldo de frango, deixe ferver e

despeje o fubá aos poucos, mexendo bem e sem parar.

2Quando começar a engrossar, junte algumas folhas de tomilho e o parmesão

ralado. Tempere com sal e pimenta, mais um fio de azeite, desligue e reserve.

3 Unte uma fôrma de bolo inglês com azeite e despeje a polenta, ainda morna,

nela. Espalhe de maneira uniforme.

4Quando esfriar e ficar firme, desenforme e corte a polenta em fatias de

aproximadamente 4 cm de espessura. Em seguida, corte essas fatias com um

cortador de biscoitos em forma de coração.

5 Aqueça um fio de azeite numa frigideira antiaderente e doure as polentas (de

um lado só).

6 Com um boleador de frutas, faça uma cavidade no centro de cada coraçãozinho

de polenta (do lado não grelhado), e recheie com um pouco de queijo de cabra.

montagem

1Na hora de servir, aqueça as polentinhas em uma assadeira e esquente o molho

de tomate em uma panela.

2 Sirva em pratinhos ou minipanelinhas com um pouco de molho no fundo e a

polenta com o lado grelhado para cima. Decore com uma folha de manjericão e,

se quiser, salpique raspinhas de grana padano.

Ingredientes
molho

15 tomates san

marzano;

2 cebolas;
2 cenouras;
1 talo de salsão;

2 dentes de alho;
200 ml de azeite
extravirgem;

folhas de

manjericão a

gosto;

sal e pimenta-do-

reino a gosto.

polenta

½ cebola

2,5 l de caldo de
frango;

300 g de fubá;

250 ml de azeite
extravirgem;

folhas de tomilho

a gosto;

250 g de queijo

de cabra tipo

boursin;

150 g de

parmesão grana

padano ralado.

rendimento 20 unidades | tempo de preparo 1h30

Dica do chef
Para preparar um bom caldo de frango, doure uma cebola cortada em cubos numa panela bem quente, com
azeite. Junte uma cenoura e um talo de salsão picados e uma carcaça de frango. Adicione uma folha de lou-
ro, umgalhinho de tomilho, umdente de alho e alguns grãos de pimenta-do-reino preta. Refogue por alguns
minutos e deixe ferver por 1 hora e 45 minutos, em fogo baixo.
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pastéis de fubá com
carne-seca acebolada
(receita de daniela kishimoto
e juliano cordeiro, do zest cozinha criativa)

Modo de Fazer
recheio

1 Cozinhe a carne-seca na água

até dessalgar. Escorra e desfie

em lascas grandes.

2 Aqueça a manteiga numa

panela, doure as cebolas e

adicione a carne-seca. Refogue

por alguns minutos, adicione a

salsinha e apague o fogo.

3 Acrescente o catupiry e tempere

com sal e pimenta.

massa

1 Despeje o fubá na água, misture

e leve ao fogo. Cozinhe por 15 a

20 minutos, mexendo sempre.

2 Retire do fogo, adicione o

polvilho e a salsinha picada,

tempere com sal e pimenta,

misture e reserve.

montagem

1Quando a massa estiver fria,

pegue pequenas porções com a

mão e abra a massa em círculos.

Recheie com a carne-seca

e dobre a massa, formando

uma meia lua. Passe os pastéis

na farinha de milho

e frite em óleo quente até

que fiquem dourados.

Ingredientes
recheio

1 kg de carne-seca

(traseiro);

4 cebolas cortadas

em fatias fininhas;

1 xícara (chá) de
salsinha finamente

picada;

1 colher (sopa) de
manteiga;

½ xícara (chá) de

catupiry;

sal e pimenta-do-

reinomoída na hora.

massa

250 g de fubá

mimoso;

500 ml de água;
¼ de xícara (chá) de

polvilho azedo;

1 colher de sopa de
salsinha picada bem

fininha;

700 g de farinha

de milho em flocos

moída fininha e

peneirada para

empanar;

sal e pimenta-do-

-reinomoída na hora;

óleo para fritura.

rendimento 10 a 15 pastéis
tempo de preparo 1 h

bambá de couve
com bolinhos de ovo
(receita do consulado mineiro)

Modo de fazer
bolinhos

1 Bata os ovos.

2Acrescente a cebola, a salsinha, a pimenta-

do-reino, o queijo e o sal.

3Vá adicionando a farinha aos poucos, até

obter umamassa consistente.

4 Faça bolinhas com a ajuda de duas colheres

de sopa, frite no óleo quente e deixe

escorrer no papel-toalha.

bambá

1 Refogue o alho no azeite, adicione o fubá e

mexa até dourar.

2Acrescente a água fria e vá mexendo até

ferver. Adicione o tablete de caldo

de galinha e tempere com sal e

pimenta-do-reino.

3Deixe cozinhar por 5 a 10 minutos. Nos

minutos finais, acrescente a couve rasgada.

4Coloque os bolinhos de ovo na sopa e sirva.

Ingredientes
bolinhos

2 ovos;
½ cebola

picadinha;

50 g de queijo

prato ralado;

2 colheres (sopa)
de farinha de

trigo;

salsinha picada;

sal e pimenta-do-

-reino a gosto;

óleo para fritura.

bambá

5 dentes de alho
picados;

1 xícara (chá) de
fubá;

500 ml de água;
6 folhas de couve;

1 tablete de caldo
de galinha;

azeite;

sal e pimenta-do-

reino a gosto.

rendimento serve 2 pessoas | tempo de preparo 20 min

Dica do chef
O bambá original, lá da roça, era feito só com fubá, água e couve, conta o chef do Con-
sulado Mineiro, Helvécio Carneiro. Mas você pode incrementar esse caldo com outros
ingredientes, como pedaços de linguiça e bacon fritos. Se estiver com pressa no preparo,
despeje uma parte da água fria, para o fubá não empelotar, e complete com água quente.

Mineirinho
Bambá,
receita da
roça.
Concha
La Calle
Florida
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Entrada de peso
Massa de fubá e recheio
substancioso. Bowl Particolare
Casa; guardanapo Tania
Bulhões; mesa Isto é Brasil
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haddock cremoso
em broa de milho
(receita de daniela kishimoto e juliano cordeiro,
do zest cozinha criativa)

Modo de fazer
broa

1 Ferva o leite com a água, o sal, o açúcar, a manteiga, a

pimenta e o roquefort. Abaixe o fogo e junte a farinha

e o fubá aos poucos. Cozinhe por 10 minutos, mexendo

sempre, até obter uma massa bem firme.

2 Transfira para uma vasilha e bata com um batedor do tipo

raquete até esfriar a massa. Sem parar de bater, adicione

os ovos, um a um, e continue misturando até que eles

estejam completamente incorporados à massa.

3 Com um saco de confeitar com bico grosso, faça broas de

8 cm de diâmetro sobre uma fôrma forrada com papel-

manteiga untado com manteiga.

4 Pincele as broas com as gemas batidas, polvilhe parmesão

ralado e leve ao forno preaquecido a 165oC por 30 a 45

minutos, até que fiquem bem douradinhas e dobrem de

tamanho.

haddock
1 Cozinhe o haddock no leite por 30 minutos, deixe esfriar e

desfie em lascas grandes. Reserve.

2 Cozinhe as batatas descascadas em água e sal, escorra e

esprema.

3Misture bem as batatas espremidas com o creme de leite,

o haddock e o tomilho.

4 Leve a mistura ao fogo médio para cozinhar até ficar

cremosa. Junte o gruyère, mexa bem e tempere com sal e

pimenta.

5 Corte o alho-poró em fatias bem fininhas, frite em óleo de

soja até que dourem e seque em papel-toalha.

montagem

1 Corte a tampa das broas ainda quentes e coloque um

pouco de haddock e os crisps de alho-poró sobre elas.

Tampe novamente e sirva. Se preferir, sirva as broas

abertas, como um canapé.

Ingredientes
broa

400 ml de água;
100 ml de leite;
1 colher (sopa) de
açúcar;

1 colher (chá)
de sal;

pimenta-do-reino

moída na hora;

150 g de

manteiga;

75 g de queijo

roquefort;

¾ de xícara (chá)

de fubá mimoso;

1¾ de xícara

(chá) de farinha

de trigo;

8 ovos grandes;
parmesão ralado;

gemas para

pincelar.

haddock

900 g de haddock

defumado limpo;

1 l de leite;
5 batatas
grandes;

1 l de creme de

leite fresco;

250 g de queijo

gruyère ralado;

2 colheres de
sopa de tomilho

fresco picado;

2 talos de alho-
poró;

sal e pimenta-do-

reinomoída na

hora a gosto.

rendimento 10 porções | tempo de preparo 1h30

Minisanduíches
Broas com haddock:

combinação feliz e inusitada.
Prato Particolare Casa;

guardanapo Tania Bulhões
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Ingredientes
500 g de

fubá (de

preferência,

de moinho

de pedra)

peneirado;

2 colheres
(sopa) bem

cheias de

manteiga;

1 colher (café)
de canela em

pó;

6 colheres

(sopa) de

raspas de

rapadura ou

açúcar;

1 pitada de sal;
cubinhos de

queijo Minas

curado.

ao ponto | ingrediente

Ingredientes
165 g de

açúcar;

65 g de

margarina;

2 ovos;
125 ml
de leite;

150 g de

farinha de

trigo;

40 g de fubá;

5 g de erva-

doce;

10 g de

fermento

em pó.

Modo de fazer
1Misture a farinha com o fubá e o fermento

em pó. Reserve.

2 Bata a margarina com um batedor globo

até que ela amoleça. Continue a bater na

velocidade 2 e vá acrescentando o açúcar

aos poucos.

3 Adicione os ovos, um de cada vez. Em

seguida, despeje o leite, a farinha com fubá e

fermento e a erva-doce.

4 Despeje a massa numa fôrma untada com

margarina e farinha. Para não transbordar, a

massa deve ficar três dedos abaixo da altura

da fôrma.

5 Leve ao forno preaquecido a 180oC por cerca

de 30 minutos. Retire do forno e deixe esfriar

antes de desenformar. Sirva com manteiga

ou geleia caseira.

Dica da chef
Fubá suado fica delicioso com leite quei-
madinho, diz a chef Elzinha Nunes. A re-
ceita é simples: faça uma calda de açúcar
queimado, despeje o leite sobre ela, mexa
em fogo brando até dissolver a calda, adi-
cione uma pitada de sal, um cravo, um pe-
daço de pau de canela e sirva.

fubá suado
(ou cuscuz de panela)
(receita do dona lucinha)

Modo de fazer
1 Derreta a manteiga numa panela

grande e acrescente o fubá umedecido

com um pouco de água.

2 Vá mexendo com um garfo e colocando

água aos pouquinhos, para deixar o

fubá sempre úmido. Cuidado para

não empapar. Cozinhe o fubá dessa

maneira, em fogo baixo, por cerca

de 30 minutos. Ele tem de ficar fofo

e soltinho.

3Quando estiver cozido, acrescente o

sal, a canela, a rapadura (ou o açúcar) e,

por último, o queijo.

4Mexa rapidamente e tampe a panela

para fazer o fubá “suar” e derreter o

queijo e a rapadura.

rendimento 6 porções | tempo de preparo 40 min

Dica do chef
Se quiser caprichar na apresentação, você pode fazer uma cober-
tura de açúcar para o bolo. Leve ao fogo 120 ml de água com 300
g de açúcar de confeiteiro e cozinhe até obter uma calda a 120oC.
Adicione 2 ou 3 gotas de corante amarelo, espere esfriar um pouco
e despeje por cima do bolo.

bolo de fubá
(receita da padaria benjamin abrahão)

rendimento serve 6 pessoas
tempo de preparo 40 min

Farofa diferente
Nesta receita, o fubá

deve ficar fofo e
soltinho. Guardanapo

Roupa de Mesa

Quem
resiste?
Bolo clássico
para tardes
felizes. Prato
e espátula
Particolare
Casa
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ao ponto | frutos do mar

si
te

acesse
www.jamieoliver.com

Nada como saborear frutos-do-mar
fresquíssimos na praia. Mas quem está longe
da costa não precisa passar vontade. Com a
ajuda de uma boa peixaria local e as ideias
do chef Jamie Oliver, você pode preparar
receitas incríveis de salada e crustáceos na

brasa, à beira da piscina ou num belo jardim

receitas + produção ©Jamie Oliver + fotos ©David Loftus
todos os direitos reservados

camarões direto na brasa Nos Es-
tados Unidos, ouvi falar de gente que
assava carne em cinza e brasas, então,
experimentei fazer isso com alguns ca-
marões grandes. Simplesmente sequei
os camarões, atirei-os inteiros, direta-
mente na cinza da churrasqueira, e co-
bri com brasas. Quatro minutos depois,
tirei os crustáceos de lá com uma pin-
ça de churrasco, assoprei-os e, com um
pano, limpei o que pude das cinzas. En-
quanto os camarões assavam, misturei
numa tigela manjericão fresco, uma pi-
menta vermelha picada, algumas fa-
tias de pimenta em conserva, um pou-
co de suco de limão e uma boa pitada
de sal e de pimenta-do-reino. Joguei os
camarões quentes nessa tigela e, since-
ramente, eles se transformaram na me-
lhor coisa do dia. Comê-los foi uma lou-
cura: os sucos escorriam pelas mãos e a
cinza funcionava como um tempero ex-
tra. Com uma cerveja gelada, foi uma
refeição para ficar namemória.

mar
emchamas

Ultrassimples
Os camararões foram assados diretamente

na brasa da churrasqueira. As cinzas acabam
até contribuindo com o sabor do prato
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salada de caranguejo
com pepino e
molho de tomate ralado

Modo de preparo
1 Para fazer omolho, rale os tomates com um

ralador de furosmédios. No final, você terá as

sementes e a pele de um lado e um caldo grosso

do outro. Descarte as sementes e a pele. Rale

a pimenta por cima do caldo, tempere a gosto,

adicione um fio de azeite, uma borrifada de

vinagre, junte o gengibre e reserve.

2 Descarte as sementes do pepino e corte-o em

lâminas finas com um cortador de legumes.

Fatie o bulbo de erva-doce finamente (mas o

resultado também fica bom se ele for picado

grosseiramente). Ponha tudo numa tigela,

acrescente a hortelã, metade do suco de limão

e a mesma quantidade de azeite. Tempere

com sal, pimenta-do-reino e algumas fatias

de erva-doce. Não misture, apenas guarde na

geladeira até a hora de usar.

3 Coloque a carne de caranguejo numa tigela

e despeje o restante do suco de limão em um

dos lados do recipiente. Adicione a mesma

quantidade de azeite e uma boa pitada de

pimenta-do-reino. Reserve.

4 Chacoalhe a tigela com o pepino e a erva-doce

para que eles absorvam o tempero. Divida

essa mistura em quatro pratos ou ponha tudo

numa travessa. Misture a carne de caranguejo

com o seu molho, coloque-a sobre o pepino e

regue tudo com o molho de tomate. É fresco,

crocante e estimulante.

Informações nutricionais (por porção)
183 calorias | 10,8 g de gorduras

(1,5 g de saturada) | 15,8gdeproteínas
5,4gde carboidratos |4,4gde açúcares.

Ingredientes
salada

1 pepino;
1 bulbo de

erva-doce

com as pontas

aparadas;

1macinho de

hortelã (só as

folhas) picado;

suco de 1 limão;

azeite de oliva

extravirgem;

300 g de carne

de caranguejo

pré-cozida e

desfiada;

sal a gosto.

molho
de tomate
ralado

2 tomates

maduros;

½ pimenta

dedo-de-moça;

azeite de oliva

extravirgem;

vinagre de

vinho tinto;

1 pedacinho de

gengibre ralado;

sal a gosto.

rendimento serve 4 pessoas

em vez de cozinhar o caranguejo na água, você tam-
bémpodeassá-lonachurrasqueira.Ajusteotempode
acordo com o peso do crustáceo, mas não se preocupe
demais. Se, aocomeçararetiraracarnedocarangue-
jo, você perceber que ainda não está no ponto, leve-o
devoltaàgrelha pormais 1 ou 2minutos.

torradas incrementadas

Modo de preparo
1Asse as pimentas na churrasqueira até

que fiquem pretas por fora. Coloque-as

numa tigela e cubra com filme plástico

para que a pele se desprenda. Quando

esfriar, remova as sementes e a pele. Fatie

as pimentas finamente, tempere, regue

com umpouco de azeite e uma borrifada

de vinagre. Acerte o tempero.

2Numa tigela, coloque a carne de

caranguejo, o endro, o suco de limão, a

mesma quantidade de azeite, maionese

e, se gostar, uma boa pitada de páprica.

Misture.

3 Esfregue o alho nas fatias de pão. Regue

com azeite, corte cada uma delas em

quatro fatias mais finas, no sentido

longitudinal, e acomode-as numa tábua de

servir. Divida a pimenta entre as fatias de

pão, acomode a carne de caranguejo sobre

elas e, em seguida, os tomates. Sirva com

vinho branco gelado. É o céu!

Informações nutricionais (por porção)
155 calorias | 11,9 g de gorduras

(1,7 g de saturada) | 5,1 g de proteínas

6,8 g de carboidratos | 0,5 g de açúcares.

Ingredientes
2 pimentas

americanas (ou

outra pimenta doce);

azeite de oliva

extravirgem;

vinagre de vinho

tinto;

100 a 150 g de carne
de caranguejo pré-

cozida e desfiada;

1macinho de endro

picado;

suco de 1 limão;

1 colher (sopa) de
maionese;

páprica defumada

(opcional);

2 fatias grandes de
pão caseiro (ou pão

italiano) tostadas;

1 dente de alho
cortado aomeio;

4 ou 5 tomates-

cerejas cortados em

quatro (opcional);

sal a gosto.

rendimento 8 unidades

para essa salada, uso apenas a carne branca do ca-
ranguejo. Se quiser aproveitar o resto do corpo do
crustáceo, quebre-o, coloque-o numa panela com
uma boa pitada de açafrão, alguma raiz (cenou-
ra, por exemplo) e um bom caldo de peixe. Cozinhe
lentamente. Quando a raiz estiver tenra, amasse-a
na panela e coe o caldo para obter uma bela bisque.

Duas
dessas
torradas,
servidas
com uma
salada
de rúcula,
fazem
uma
entrada
divina
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a habañero é uma pimenta originária das Antilhas, mui-
to picante. Se não encontrar, substitua pela malagueta.
E não se assuste comaquantidade de sal da receita: o ex-
cesso sai quando os camarões forem escorridos.

ao ponto | frutos do mar

Ingredientes
8 camarões frescos,

de médios a grandes

(10 a 13 cm cada um),

sem as cabeças e

descascados, mas com

os rabos preservados;

suco de 2 limões

sicilianos;

2 colheres (sopa)
rasas de sal;

1 pimenta habañero;

1 dente de alho;
¼ de cebola roxa;

1 punhadinho
de coentro

picado, metade

grosseiramente,

metade finamente;

azeite de oliva

extravirgem;

salada de tomate

e guacamole ou

abacate fatiado, como

acompanhamento.

ceviche de camarão fresco

Modo de preparo
1 Faça um corte no dorso dos camarões para

retirar o filamento escuro. Depois, pressione

a faca gentilmente sobre o corte, para que

os camarões fiquem meio abertos. Faça

pequenos cortes na carne para ajudar o

tempero a penetrar (um peixeiro atencioso

provavelmente fará tudo isso para você).

Coloque os camarões em uma tigela funda

com o limão, o sal e a pimenta – metade dela,

em fatias finas, e a outra parte, inteira.

2Adicione umametade do alho finamente ralada

e a outra metade inteira, mais 1 colher (chá) de

cebola bem raladinha e boa parte do coentro.

Misture, cubra a tigela com filme plástico e

ponha no congelador por 7 minutos. Depois,

despeje tudo em um escorredor para eliminar o

excesso de líquido. Acomode os belos camarões

em uma travessa, regue com azeite e salpique

o restante do coentro. Sirva com vinho branco,

guacamole caseiro (ou fatias de abacate) e uma

deliciosa salada de tomate.

Informações nutricionais (por porção)
98 calorias | 5,4 g de gorduras

(0,8 g de saturada) | 10,9 gdeproteínas
1,3 g de carboidratos |0,7 gde açúcares.

rendimento serve de 3 a 4 pessoas (como entrada)

este é um ótimo jeito de cozinhar lagosta (ou
lagostim, camarão e siri-mole). A carne é as-
sada no ambiente semiúmido da folha de bana-
neira. Para preparar o crustáceo, mate-o (veja
mais detalhes sobre o procedimento na próxima
receita) e, em seguida, corte o dorso da cauda
no sentido longitudinal. Remova as bolsas es-
curas e você estará pronto para prosseguir. Se
for fazer esta receita para 4 pessoas, use duas
lagostas de 700 a 800 g cada uma e aumente um
pouco o tempo de cozimento.

lagosta na
folha de bananeira

Modo de preparo
1Abra as folhas de bananeira (se

for usar papel-alumínio, use folhas

duplas). Ponha 2 metades de cauda

de lagosta no meio de cada folha e

tempere a gosto. Distribua a cebolinha,

a pimenta e o coentro sobre elas.

Regue com azeite, coloque 3 pedaços

de limão em cada folha e esprema os

dois pedaços restantes na lagosta.

Depois, despeje metade do leite de

coco sobre cada folha.

2 Embrulhe a lagosta com as folhas

enrolando as laterais, como se fosse

uma grande bala. Eu prendo as

extremidades com espetos de madeira,

mas você pode fazer do jeito que

achar melhor. Ponha os pacotinhos

de lagosta na churrasqueira quente e

deixe assar por cerca de 7 minutos de

cada lado. A parte externa vai queimar,

mas, dentro das folhas, a lagosta estará

cozida à perfeição.

Informações nutricionais (por porção)
390 calorias | 25,4 g de gorduras

(9,7 g de saturada) | 37,2 gdeproteínas
3,2 gde carboidratos | 1,9 gde açúcares.

Ingredientes
2 folhas de
bananeira (ou de

papel-alumínio);

2 lagostas de
450 g cada uma

(somente a cauda)

cortadas ao meio;

4 cebolinhas
(partes branca e

verde) limpas e

finamente fatiadas;

1mistura de

pimentas frescas (2

ou 3, a seu gosto)

finamente fatiadas;

1macinho de

coentro fatiado;

azeite de oliva;

2 limões-taiti

cortados em

quatro;

120ml de leite
de coco;

sal a gosto;

alguns espetos de

madeira (deixe-os

de molho na água).

rendimento serve 2 pessoas
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hambúrguer de lagosta

Modo de preparo
1 Corte a lagosta em fatias de 2 cm (use as articulações da

cauda como guia). Não retire a casca: ela protege a carne

durante o cozimento e ajuda a manter a sua forma. Tempere

os pedaços de lagosta com azeite, sal, pimenta-do-reino e a

mostarda de Dijon. Asse na churrasqueira por 2 a 3 minutos

de cada lado e elimine a casca.

2 Asse o bacon, virando-o depois de alguns minutos, até ficar

dourado e crocante. Toste os pães ao mesmo tempo.

3 Esfregue o alho cortado sobre a metade inferior de cada pão.

Regue com azeite e adicione um pouco de ketchup, 1 colher

(chá) de maionese e uma espremida de limão.

4 Acomode um montinho de folhas de agrião e de alface em

cada pão. Sobre as verduras, coloque a lagosta, o molho

de tomate ralado, o bacon quebrado em pedacinhos e a

cebola roxa. Cubra com a outra metade de pão e prenda os

hambúrgueres com espetinhos.

Informações nutricionais (por porção)
644 calorias | 41 g de gorduras (7,2 g de saturada)
42,3 g de proteínas | 26,3 g de carboidratos | 7,7 g de açúcares.

Ingredientes
2 lagostas de 700
a 800 g cada uma

(somente a cauda);

azeite de oliva;

1 colher (sopa) rasa
demostarda de

Dijon;

4 fatias finas de

bacon defumado;

4 pães de

hambúrguer;

1 dente de alho
cortado ao meio;

molho de tomate

ralado (veja a

receita na pág.

123 e substitua o

gengibre por ervas

picadas);

sal e pimenta-do-

reino a gosto;

ketchup,maionese,

limão, agrião,

alface e cebolas

roxas finamente

fatiadas, como

acompanhamento

rendimento serve 4 pessoas

este é um cruzamento entre o hambúrguer e o BLT (sigla inglesa
paraotradicionalsanduíchedebacon,alfaceetomate)eachoque
todosdeveriamteroprazerdecomê-lo pelomenosumaveznavida.
Eu fiz mini-hambúrgueres, mas escrevi esta receita para pães de
tamanho normal. O processo é omesmo, faça do jeito que preferir.
Sobre a hora delicada de matar a lagosta, a regra é: quanto mais
rápido,melhor. Primeiro, cubra-acomumpanodepratoecoloque-a
na geladeira até que ela se acalme. Depois, acomode-a sobre uma
tábuadecozinhaeencontreumpontonomeiodacabeça,naaltura
das primeiras patas. Com calma, ponha a ponta de uma faca grande
e afiada nesse lugar e, então, rapidamente e sem hesitação, enfie a
lâmina através da carapaça.
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