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Tive uma formação militar, 
na escola de Santa Maria da 
Feira, onde me formei. O 
nosso chef  era militar, mesmo. 
E eu aguentei porque era 
muito teimosa. Mas foi muito 
difícil. Sofri durante muito 
tempo e precisei de apoio 
psicológico. 

Marlene Vieira, p.49

Não vou condicionar o Euskalduna 
para ter uma estrela. Ou dão a estrela 
pelo que nós somos – e está provado 
que em muitos sítios do mundo o que 
nós somos dá para ter uma ou duas 
estrelas –, ou não quero.

Vasco Coelho Santos, p.56

Quando o cozinheiro junta a mão e o 
fogo surge um novo sentimento, um 
ritmo único, uma dança. Uma dança 
com várias variações: os grelhadores de 
Matosinhos ou os assadores do Algarve. 
Os homens das castanhas e das farturas. 

Pedro Lencastre Monteiro, p.70

Chegámos ao ponto de um reitor proibir o 
consumo de carne de vaca na Universidade 
e de termos a telescola a apresentar um slide 
que, em traços largos, ensinava aos alunos 
que os impactos da exploração de recursos 
agropecuários eram nocivos para a saúde 
humana e para o ambiente. 

José Diogo Albuquerque, p.38

O último ano passei-o 
praticamente com comida do 
Banquete da Cristina e do Rafael, 
e que sorte tive. A Cristina é uma 
espécie de Luís de Matos de saias, 
e é um elogio que raramente faço. 
Pensando bem, acho que nunca o 
tinha feito.

Rui Zink, p.64

Menos passou a ser mais. 
Nos vinhos e nas técnicas de 
viticultura, nas adegas, nos 
discursos à imprensa e aos 
consumidores.

Nuno Guedes Vaz Pires, p.34

Não me recordo com precisão da ementa, que foi certamente substancial, mas 
do vinho, sim: um Lan a Mano. Fiquei confortado e com a alma revigorada. 
Era a primeira vez que o provava e a sua complexidade e elegância estão 
ainda na minha memória.

Luís Sottomayor, p.32 ab
er
to

Quando desembarco no Gaveto, 
nestes inícios do ano, e me põem 
perante o dilema de ter que escolher 
entre o arroz de lampreia ou a 
lampreia à bordalesa, a minha escolha 
pela bordalesa confina o arroz (e essa 
putativa lampreia) durante o tempo 
que eu levar a lá voltar.

Manuel Serrão, p.28

E assim, num domingo de sol em 
terras de Vímara Peres e em domínios 
familiares, estando eu bastante 
necessitado de algo que me animasse, 
Tétis pousou no meu prato a cobra 
do lodo, o ciclóstomo dos deuses: uma 
bela lampreia preparada à bordalesa. 

José Maria Couceiro da Costa, p.30

Foi para poupar recursos humanos 
que nasceram os bufetes pomposos 
de comidas intermináveis de tudo e 
mais alguma coisa. Neles imperam 
os cereais que tanto criticamos em 
fóruns, os iogurtes, as frutas que 
apodrecem, os ovos que secam 
tristemente aquecidos por uma 
lamparina de álcool ou ligados à 
corrente eléctrica. 

Hélio Loureiro, p.40

As entradas estavam soberbas, reveladoras da magia 
e do portento que saem das mãos do Marco, ainda 
a cheirar a urze. Com destaque para a textura e 
intensidade da terrine com tostas da casa, que o 
Marco faz como ninguém.

António Souza-Cardoso, p.103

Durante muitos anos não tive dinheiro 
para ir ao Solar dos Presuntos. 
Limitava-me a passar à porta e a 
estudar o menu. Um dia, ao almoço, 
entrei. Continuava sem dinheiro, mas 
mesmo assim entrei.

Ricardo Dias Felner, p.101

Em Fevereiro [de 2020] começámos a ter quebras, reservas 
canceladas. E comecei a fazer uns telefonemas para fora, para 
amigos, de outras cidades. Disse a um amigo meu, que vive 
em Barcelona, do Honest Greens: “Isto é potentíssimo. Nós 
estamos tramados. Isto vai ser um processo super-longo.” 

Rui Sanches, p.92
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Mesa Mãe
O Eggas é filho da Mesa.
E por isso apaparicado por ela. Que é como 
quem diz – é a mesa que o faz feliz!
E acho que a nós também. E foi isso que nos 
mobilizou a todos a fazer de pais do Eggas na 
mesma devoção que todos temos à Mesa Mãe que 
nos agrega e nos inspira.
Ao princípio… era a mesa. Ainda feita no chão, 
em modo de pedra. Uma mesa fogão, posta com 
potes de ferro e troncos secos de azinho. Era à 
volta dela que se comia o caldo e o pão e, quando 
a vida deixava, uma sardinha pingona ou um 
naco suculento de toucinho.
A mesa foi ganhando espaço e aprumo dentro da 
casa. Agora de madeira de pinho ou de castanho 
velho, deixava-se vestir por alvas toalhas de estopa 
ou linho lavrado. Que bonita ficava nos dias de 
festa, com a porcelana fina, o serviço de copos de 
meio cristal e o arranjo de camélias no meio!
Foi a mesa que nos salvou da pandemia. 
Porque, nesse único particular, todos ficámos a 
ganhar. Ganhámos conversa, ganhámos família, 
ganhámos união, ganhámos conhecimento, 
ganhámos emoções e memórias que não mais 
perderemos. Aprendemos a regressar a nós 
próprios, ao nosso cadinho, àqueles que amamos 
tanto e que andavam tão fugidos de nós.
Não fora a mesa e tínhamos perdido mais de um 
ano de vida. Não, ganhámos! Porque também 
percebemos, quando nos juntávamos a conversar, 
à volta dela, os sinais lancinantes da outra mãe 

Editorial

natureza exaurida das agressões sucessivas que 
lhe fazemos. Por vezes, com a inconsciência 
dos enfartados da vida – aqueles que tudo têm, 
fazendo quase nada por isso!
Esta relação de verdade connosco e com a vida 
devolveu-nos à memória dos avós. Tirámos as 
receitas dos livros velhos do sótão e pintámos 
a manta na cozinha como já não fazíamos há 
tanto tempo. 

O Eggas espreitava divertido! E 
gostava deste sentido novo da 
vida. Da nossa verdade, casada 
finalmente com a comida de 
verdade que nos vem do alimento 
justo, limpo e bom. 

Voltaremos à mesa dos outros com a saudade 
e a alegria de sempre. Precisamos tanto dessa 
interação e desse contagiante sentido da festa. 
Queremos voltar a sentir o Portugal gastronómico 
que pulsa na biodiversidade do território e se 
representa generoso, nos vibrantes restaurantes, 
que nos abraçam numa vocação de cuidar que é 
toda dos portugueses.
Mas desta vez, sabendo bem, querido Eggas, 
querida Mesa Mãe, onde está a nossa verdade, 
onde está o nosso equilíbrio.  

António Souza-Cardoso
©
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Uma vida paranormal? Depois da existência 
monástica, já nos sentamos à mesa juntos, 
almoçamos e jantamos fora, circulamos. 
Idealmente de copo na mão, para poder ser sem 
máscara na cara.
De repente, tudo teve de fechar. Na altura, sem 
data para abrir. Entretanto, reabriu, voltou a 
fechar e depois foi abrindo. Estamos neste ponto.
Vínhamos de um ano de glória, 2019 tinha 
sido de ouro. E prometia frutos. Cada vez mais 
turistas, e também mais locais, enchiam os 
restaurantes. Já se jantava por turnos em Portugal, 
googlávamos para saber onde era esse tal hotel na 
nossa própria cidade, novas padarias artesanais, 
cafés modernos, bares animados e alojamentos 
locais nasciam como cogumelos. 
Via-se tanta gente a puxar malas pelas ruas! 
Portugal efervescia, já tínhamos ultrapassado a 
França e éramos o primeiro mercado do vinho 
do Porto. As velhas caves apresentavam inovações 
com tecnologias de ponta, e sempre com vinho. 
Outros apostaram em locais estratégicos e 
equiparam-nos, melhoraram a decoração, 
sofisticaram a oferta e falavam inglês. As equipas 
cresciam, as rendas subiam e a expectativa levava 
a investir em força. Portugal, esse grande destino 
gastronómico! Era garantido. Lembro-me de ouvir 
dizer que enquanto se comesse bem em Portugal 
e houvesse segurança, iríamos ver o turismo em 
alta. Fazia sentido. Um medo generalizado a parar 
o mundo é que não concebíamos, nem nos mais 
rebuscados pesadelos. Pelo menos, continuamos 
a comer bem e agradecemos. Claro que houve 
quem suspirasse pela outrora malfadada 
gentrificação. Nesse tempo em que os aviões 
ficaram pousados, várias vezes pensei se haveria 
assim tanto chão na terra. 
2020 foi o ano do súbito e da reação rápida. 

O postigo entrou-nos no ouvido e vulgarizou-se 
numa profusão de balcões improvisados, virados 
para a rua, com filas gigantes à frente. Havia 
quem se passeasse com um saco de pão o dia 
inteiro para justificar a saída de casa, o único 
sítio onde nos era permitido ficar. Os espaços 
foram interditos. Era nos espaços que 
não podíamos estar. Só podíamos estar 
no tempo e ninguém queria estar nesse 
tempo. De março de 2020 até hoje, tudo se 
reinventou. O take away disparou, as plataformas 
digitais de entrega ao domicílio multiplicaram-se, 
criaram-se vouchers de restaurantes, vimos bares 
servirem brunch até às 13h, QR codes à mesa, o 
Noma a fazer hambúrgueres. Tudo a promover 
piqueniques, a montar esplanadas e a entrar 
em cozinhas alheias via Zoom. O Airbnb 
pôs os nómadas digitais na mira, as empresas 
repensaram o produto, o público-alvo e a 
estratégia. Numa azáfama de entreajuda e de 
sobrevivência, era preciso proteger a vida e salvar 
o negócio. Dito assim até parece fácil. Não foi e 
não é fácil. 

O primeiro número da revista EGGAS 
retrata esta história, com testemunhos 
sobre o tempo e sobre a falta do espaço, 
do horizonte e das pessoas. Falamos de 
reflexões, de impactos e, especialmente, do 
que se criou de novo.

O mundo mudou. Puxaram-nos o tapete e 
ninguém atirou a toalha ao chão. 
Próximo capítulo: os novos loucos anos 20?
Que assim seja.

Ana Rita Cameira

E ninguém 
atirou

a toalha ao

chão
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Coisa rara, diga-se. Os restaurantes chineses são 
melhores do que a fama que têm, mas é verdade 
que muitos preferem servir chop suey encharcado 
de molho de soja (uma invenção sino-americana) 
a mostrar a sua culinária original. Aqui, pelo 
contrário, há a preocupação de não atalhar com 
produtos sucedâneos. 

Tudo é feito de raiz, desde o molho hoisin 
que tempera o pato, ao molho agridoce do 
frango frito, passando pelo óleo de chile 
que banha o robalo (dos grandes) assado e 
picante – porventura o ex-líbris da casa. 
Aliás, se só puder experimentar uma coisa, 
procure algo que tenha óleo de chile. 

Rua da Pimenta, 9, Parque das Nações, Lisboa. 
21 896 9075. 
Seg-Dom 12.00-15.00, 18.00-22.30.

Ricardo Dias Felner

Nada como este molho – feito de pimentas de 
Sichuan, malaguetas e outras especiarias – define 
tão bem a cozinha de Chengdu, certificada com o 
título de Cidade da Gastronomia da UNESCO. 
Quanto à carta de vinhos, é uma excelente 
surpresa, com uma amostra por regiões de 
Portugal para lá das escolhas óbvias. 
Este The Old House está preparado para nos 
matar a sede, para nos matar a fome e, até, para 
dar cabo do bicho mau. Dois únicos reparos: 
alguns pratos picantes deixaram de o ser (mau 
princípio); e os preços estão altinhos e não param 
de subir. Dito isto, continua a valer muito a pena. 

Imagine que tem de ir almoçar com 
alguém que acaba de vir de um retiro 
comunal de yoga em Varanasi e participou 
nas cremações no Ganges. Imagine que o 
risco de ele ter contraído a variante indiana 
da Covid-19 é grande e que o risco de 
você ser infectado idem. Que restaurante 
escolheria?

Eu não teria dúvidas. A esplanada do The Old 
House, o restaurante de Sichuan no Parque das 
Nações, em Lisboa, é a grande fortaleza antivírus 
de Lisboa. Tem tudo o que diz o protocolo e 
tem mais. Não só a distância entre mesas está 
garantida por um corredor espaçoso, como 
as mesas são elas próprias uns quadrados do 
tamanho de ringues de boxe: na esplanada do 
The Old House o perdigoto inimigo não chega à 
nossa trincheira.
A isto somam-se dispensadores de álcool-gel, 
como é de regra, incluindo um à entrada e outros 
em cada uma das mesas, que já não são de regra; 
o mesmo dizer do termómetro digital para medir 
a temperatura à porta.

CRÍTICA DE ESPLANADAS

THE OLD
HOUSE

Ora, mas nada disto seria valioso se estivéssemos 
num sítio inóspito e insípido, como são tantas 
esplanadas neste país de clima temperado.
Não é o caso. Em matéria de conforto, o The 
Old House tem as mais avançadas protecções 
contra intempéries – algumas reforços de Inverno. 
Desde o Outono, aquando da minha última 
visita, nasceram tapa-ventos de acrílico a Norte 
e a Nascente, bem como mega-toldos. Estamos 
seguros contra raios e coriscos, contra vírus e 
micro-organismos. 
Poderemos dizer o mesmo em relação à comida?
Meses antes da inauguração do The Old House, 
curiosamente, viajara até Chengdu, na China, 
terra natal do restaurante, onde me dediquei 
a comer de tudo durante 24 horas por dia. 
Tornei-me cliente do The Old House, cuja sede 
é precisamente em Chengdu, pouco depois, logo 
que abriu, em 2015. Ao longo dos anos devo ter 
provado mais de duas dezenas de pratos. Isto para 
dizer o seguinte: comi muito bem em Chengdu, 
mas não tenho comido pior no The Old House. 
Antes pelo contrário. 

©
 D

.R
.

©
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O QUE É QUE 
AS MALAGUETAS 
TÊM?

Depois de uma visita ao Hortelão 
do Oeste, o jornalista e crítico 
gastronómico Ricardo Dias 
Felner descobriu um mundo 
novo. Malaguetas com aromas a 
alperce. Malaguetas que queimam. 
Malaguetas que nos deixam felizes.  

A colheita obriga a agachamentos contínuos, 
como numa aula de fitness. As Capsicum do 
Hortelão do Oeste dão quase todas abaixo da 
cintura. Levo a mão à testa para limpar o suor, os 
dedos deslizam sobre os sobrolhos. De repente, 
um ardor atinge a vista direita, depois a esquerda, 
depois as narinas – sou apanhado pela capsaicina. 
Deve ser mais ou menos isto que se sente num 
motim com gás pimenta. 
Aqui, todavia, não há qualquer sobressalto. 
Antes pelo contrário. O cenário é idílico, o 
sol de Novembro ainda morno dourando a 
horta. Fico espantado com esta armadilha da 
natureza: as ferozes malagueteiras aparecem 
com uma beleza enternecedora. 
É difícil encontrarmos frutos com cores tão 
intensas. Apesar de ser daltónico, consigo ver 
o vermelho nítido de um chapéu-de-frade 
(ou pimenta cambuci, como lhe chamam os 
brasileiros) e isso chega a ser comovente. 
O mesmo para os amarelos, os laranjas e 
os vermelhos dos vários habaneros que vou 
encontrando à medida que avanço no carreiro 
multicolor, um sonho para qualquer botânico.  

Ricardo Dias Felner

O terreno fica numa propriedade 
de três hectares, algures entre 
Torres Vedras e Rio Maior. Não 
estamos nos trópicos, região 
predilecta, mas os frutos pendem 
dos ramos com uma graciosidade 
cintilante e polida.

Olhando de fora, dá a ideia de que foram 
pintados de forma a atrair criancinhas, mas os 
únicos seres capazes de os comer sem um esgar 
são os pássaros.
É a sobrevivência da espécie a funcionar. Os 
pássaros são úteis às malaguetas porque comem as 
bagas como gomas, mas as sementes saem intactas 
pelos excrementos, dando lugar a novas plantas. 
Se as malaguetas queimam os humanos, de onde 
vem, então, esta estranha atracção masoquista, 
partilhada por tanta gente de todo o mundo? A 
razão é meramente culinária. As malaguetas dão 
sabor, bom sabor.
Ao contrário do que diz o mito, estes frutos trazem 
complexidade à comida, no palato e no nariz – 
doçura, acidez, perfume – e servem também para 
fazer sobressair os outros sabores do prato. Não, 
não há cá isso de se sobreporem e mascararem. 
O que há é pessoas com menos tolerância à 
capsaicina, que acabam por se focar na dor. 
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Para além dos traços gerais do fenótipo, onde entra a morfologia (forma e estrutura) mas também a cor, é 
preciso atentar a detalhes micro. Para distinguir uma Holland red pepper, aquelas vermelhas compridas 
e carnudas à venda nos supermercados, de uma Hungarian wax madura é preciso atentar num vinco do 
epicarpo – por exemplo. 
Para distinguirmos um habanero de um Scotch bonnet temos de contar as cunhas da base: o Scotch bonnet 
tem quatro, enquanto o habanero pode ter mais e normalmente termina afunilado.

De resto, a própria designação correcta 
dos frutos gera controvérsia. Deve dizer-se 
malaguetas? Pimentas picantes? Pimentos 
picantes? Chiles? Chilis? Piripíris? Jindungos? 
Capsicuns? Depende do país. Depende para 
onde estamos virados. Depende da ortografia. 
Algumas variedades distinguem-se pelo 
pedúnculo ou pelo cálice. No caso das baccatum 
é o cálice, o invólucro da flor, que faz a ligação 
com a haste ou pedúnculo, o elemento distintivo 
mais evidente a olho nu. Na baccatum, o cálice 
lembra a parte de fora de um chapéu de 
chuva cujas varas foram cortadas pela metade. 
Normalmente cobre os ombros da malagueta.
As baccatum são absolutamente extraordinárias, 
com aromas delicados, carne suculenta, 
muito equilibradas no picante. Reinam no 
Brasil (as dedo-de-moça são um exemplo) e 
num dos países que melhor cozinha pimentas 
picantes: o Peru. 
A mais famosa pimenta peruana, o ají 
amarillo, é também uma baccatum. Tem notas 
de alperce e é consumido em escabeches, 
mas também em marinadas e molhos como 
o aderezo, primo do sofrito.
Já nas Capsicum annuum o cálice é um 
pentágono bem definido, com a haste 
robusta. Os famosos pimentos de Padrón 
são desta espécie, tal como quase todas as 
célebres malaguetas mexicanas: o jalapeño, 
o serrano e o poblano.
As annuum são as mais abundantes em 

todo o mundo e também as mais diversificadas, quer em termos de potência de picante, quer 
em termos de forma. Em comum, têm quase sempre o facto de serem carnudas e suculentas, e terem 
formato esguio e dimensões consideráveis (chegam a atingir 30 cm) – mas também há das bojudas, 
como a lindíssima ñora murciana. 
O cálice das pubescens, por sua vez, é fino e com uns espigões nas bordas, muito facilmente 
reconhecíveis. Típicas da região dos Andes – da Colômbia à Argentina, passando pelo Peru e pela 
Bolívia –, são geralmente frutadas, com notas de relva acabada de cortar. A sua polpa é delicada, 
por vezes transparente. 

Focarmo-nos na dor é normal. Mas um bom comedor de malaguetas retira prazer nisso. Quando a Maria dos 
Anjos, dona do restaurante Tentações de Goa, em Lisboa, oferece “uma surpresa” em forma de malagueta 
panada, o coração começa logo a bater mais depressa. Mesmo antes de a trincar, antecipa-se a sua descarga. 
O ardor vai num crescendo até uma dentada atingir a zona da placenta da malagueta, junto 
ao cálice, onde é segregada a capsaicina. Não são as sementes que produzem picante, elas apenas 
apanham com o líquido expelido pela placenta. A placenta, uma zona esbranquiçada e mole, é onde está 
o máximo do calor. 
Nessa altura, uns receptores de capsaicina 
instalados na boca com nome de operador de 
televisão, os TRVP1, ficam ao rubro. O cérebro 
começa a receber a informação de que uma 
queimadura está a ocorrer.
Na verdade, isso não acontece, é só uma 
sensação, são só as plantas a enganar os 
humanos. Mas dá-se o alarme: os batimentos 
cardíacos aceleram, o suor arrefece o 
organismo, endorfinas e adrenalina 
espalham-se da cabeça aos pés. 

Chinense, fogo e perfume
É com este pensamento que enfrento mais 
uma queimadura enquanto prossigo a colheita, 
desta feita de uma Bhut jolokia, já considerada 
a mais picante do mundo. A fileira estende-se 
até quase aos limites do terreno, mesmo ao 
lado dos pimentos e das beringelas.
A colecção do Hortelão, juntamente com 
outras na Margem Sul e no Algarve, será 
uma das mais diversificadas do país – e 
está em grande forma. “Só precisa de uns 
choques hídricos de vez em quando”, atira Diogo 
Neiva Correia, o hortelão de serviço juntamente 
com o irmão, Miguel. “A falta de água faz com 
que fiquem mais potentes”, explica.
No mix de pimentas do Hortelão, entregue 
nos cabazes que seguem todas as semanas 
para os lares da região de Lisboa, podemos ver 
cultivares de todas as espécies e origens.
Entre as mais interessantes estão algumas icónicas da América do Sul: as brasileiras dedo-de-moça, as 
pimentas de cheiro ou pimentas bode, muitas pertencentes ao clã das baccatum, pubescens e chinense, raridades no 
mercado nacional – onde reinam os outros dois clãs domesticáveis: as annuum e as frutescens.
Miguel desconhece a nomenclatura. “São muitas. Tenho lá o catálogo, mas não sei de cor.” Não é vergonha 
alguma. A taxinomia das Capsicum é uma confusão tremenda. Mesmo para especialistas é difícil distinguir 
algumas variedades.

MATÉRIA-PRIMA



17 EGGAS

A sua devoção ao fruto foi imediata e está 
profusamente registada nos seus diários. Dito isto, 
terão sido os portugueses os responsáveis pela sua 
difusão pela Ásia. Embora só a tenham conhecido 
em 1500, quando Pedro Álvares Cabral 
desembarcou na então designada Ilha de Vera 
Cruz, foram os navios portugueses os primeiros a 
levá-las para o Oriente. 
Alguns investigadores recusam a tese mercantilista, 
indicando que a propagação terá acontecido por 
via do consumo a bordo dos barcos. A malagueta 
seria usada pela tripulação como tempero e como 
conservante e terá sido a tripulação a semeá-la na 
Ásia, para consumo próprio. 

Os pozinhos mágicos espanhóis
Os espanhóis, por sua vez, trouxeram-nas cedo 
para a Europa (foram os primeiros a fazê-lo) e 
para Espanha.
Ao contrário do que se passa em Portugal, os 
espanhóis sempre tiveram uma grande paixão 
pelo fruto. Isto vê-se bem quer no cultivo de 
variedades riquíssimas, como os pimentos de 
Padrón (ou da aldeia de Herbón), trazidos do 

México por um monge franciscano, quer nos 
muitos pós e molhos que produzem. 
Esta diferença tem uma explicação simples: 
enquanto Portugal, por via das Índias 
Orientais, tinha acesso à pimenta preta e a 
muitas outras especiarias, Espanha estava 
privada desses condimentos – e viu nas 
malaguetas um tempero de eleição.
Se tivéssemos de elencar a importância de 
Espanha no mundo das malaguetas, logo no 
topo viria o pimentão. Nenhum povo será tão 
dedicado e competente na arte de fazer pozinhos 
com pimentas.
Entre os mais cotados está o extraordinário 
pimentón de la Vera, uma selecção de variedades 
doces e picantes da região da Extremadura, 
junto ao Vale de Jerte. As pimentas são secas 
sobre brasas de madeira e entre as cultivares que 
entram na mistura estão a jeromín e a ocales 
(picantes), mas também a jaranda (doce). 
Não esquecer também o pó doce de Múrcia, feito 
à base de pimentos ñoras (importantes no molho 
romesco, da Catalunha), que rivaliza com o berço 
da paprika, a Húngria. 
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Até que chegamos às mais potentes. Todas 
as super-malaguetas são da espécie chinense: 
Carolina reaper, Trinidad Moruga scorpion, 
naga viper, Scotch bonnet e habanero – mais 
os híbridos kitados pelos maluquinhos do 
picante. São todas chinense e estão todas nos 
primeiros lugares do Top 10. Convém por isso 
saber distingui-las bem antes de as morder.
Eu não sabia. De regresso ao Hortelão do Oeste, 
às tantas, trinco só a ponta de uma chinense, a 
pele enrugada e cheia de borbulhas como o rosto 
de um adolescente em crise de acne. As chinense 
com erupções cutâneas são a excepção à regra 
que diz que o picante não está na estrutura 
exterior da malagueta. Nas super-malaguetas 
essas borbulhinhas são bolsas de capsaicina 
ultraconcentrada. 
Inicialmente, sou atraído pelo seu aroma 
perfumado, até que fico semi-paralisado, como se 
me tivessem privado de oxigénio.
Diogo Neiva Correia olha a minha reacção, 
preocupado. “Essas aleijam.” Gorda e sulcada, 
a chinense transmite uma injecção de calor que 
atinge primeiro a língua e depois se espalha por 
toda a boca e lábios. Ao mesmo tempo, liberta-se 
um aroma extraordinário pelo retronasal, que 
julgava só ser possível encontrar num pomar ou 
num bosque tropical. 
Eis, pois, a maravilha da espécie em todo o seu 
esplendor. O picante, apesar de avassalador, 
tem nuances florais, frutadas, doces. Lembra 
ora alperces, ora ananás e papaia – uma 
experiência bem diferente da que temos com os 
piripíris nacionais. 

De que é feita uma malagueta
Como em tantas outras coisas, os portugueses 
avaliam-se mal quanto ao picante. A verdade 
é esta: somos básicos nesta matéria. Em todos 
os sentidos. 
Em Portugal, picante é sinónimo de malagueta. 
Mas a malagueta é apenas uma espécie de 
pimento picante, com reminiscências das 
primeiras pimentas silvestres e muito pouca 
diversidade dentro do grupo. 

MATÉRIA-PRIMA

Os pimentos picantes das frutescens são pequenos 
e relativamente potentes e têm a originalidade de 
surgirem espetados para cima, em planta. Mas 
são pouco exuberantes nos aromas. E não são 
carnudos. E têm muitas sementes. E dão pouco 
sumo. 
Esta opinião parece não colher, desde há cinco 
séculos. Muitos dos países que adoptaram 
as frutescens foram sítios de passagem dos 
colonizadores portugueses, depois da descoberta 
do Brasil, em 1500. Em África, é notória a paixão 
pelo jindungo e pela sacana, nomes diferentes 
para a Capsicum frutescens, aqui com níveis de 
capsaicina por vezes bem mais altos.
O mesmo acontece na Índia, nomeadamente 
em Goa, a primeira região asiática a conhecer 
os encantos dos chiles. Os primeiros registos 
da presença de malaguetas naquela antiga 
colónia lusa, ainda hoje uma das mais devotas 
dos pimentos picantes em toda a Ásia, são de 
1520.Esses primeiros frutos terão sido levados nas 
caravelas portuguesas, a partir das Américas. 
Desde então, as sementes foram-se espalhando 
pelo sudeste asiático e, depois, a partir de Malaca, 
entraram na Indonésia e na China, o maior 
produtor de chiles do mundo (país que, até ao 
século XVI, só conhecia a pimenta de Sichuan). 
Os chiles são, pois, um desses produtos – como 
o tomate, a batata, o café ou o cacau – que as 
Américas deram ao mundo e que o mundo acha 
que sempre andaram por aí. Não andaram. A 
Europa e a Ásia só os viram quando portugueses 
e espanhóis largaram oceano afora como loucos e 
trocaram as voltas ao comércio mundial. 
A corrida à Índia dos ibéricos tinha como meta 
encontrar a cobiçada pimenta preta, mas quis 
o destino que outros picantes surgissem na rota. 
Os primeiros europeus a provarem as Capsicum 
foram os espanhóis. Cristóvão Colombo, em 
1492, chegaria a Hispaniola, nas Caraíbas, e 
em Hispaniola logo foi presenteado com um 
banquete picante.
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A resistência dos indianos, sobretudo da região 
Norte, só terá rival com algumas regiões de 
África e com o vizinho Reino do Butão, um país 
com menos de um milhão de pessoas mas onde 
as crianças são instadas a mastigar malaguetas 
como se fossem pastilhas elásticas. O Bhut 
jolokia, um dos chiles mais fortes do planeta, 
será originário de lá. 
Fora a indústria dos molhos, os indianos têm uma 
incrível cultura de preparações picantes caseiras. 
Grande parte entra na categoria de pickles, 
como sejam os extraordinários achar – ora com 
limas, ora com manga verde, ora com tamarindo, 
sempre fermentados em sal, de preferência ao sol 
e ao ar livre, e condimentados. 
Uma das originalidades dessas conservas é muitas 
delas serem primeiro fritas com misturas de 
especiarias, como sejam sementes de mostarda, 
feno-grego, assa-fétida ou cominhos. No livro 
Usha’s Pickle Digest, de Usha Prabakaran, a rainha 
dos pickles – como lhe chamou o New York 
Times –, um clássico com 20 anos, são elencadas 
mais de mil receitas diferentes, todas testadas pela 
autora ao longo de uma vida dedicada ao tema. 
Apesar de ser uma edição pessoal, comprei o livro 
traduzido para inglês na Amazon – e é tudo o que 
se dizia sobre ele. A começar pelo design gráfico, 
a lembrar um relatório tosco dos anos 1990, 
quando as impressoras injectavam tinta com 
pontinhos. As únicas fotos são as da capa: uma 
desbotada com especiarias, a outra uma imagem 
tipo passe de Usha. Mas nada disso importa, 
porque as receitas são certeiras.
Fora da Índia, ainda assim, reina um outro 
picante, presente nas mesas orientais como se 
fosse sal e pimenta. O Sriracha tem o nome 
emprestado da povoação tailandesa do Golfo 
da Tailândia onde uma mulher a terá inventado 
nos anos 1930.

MATÉRIA-PRIMA

Em Portugal, o cultivo para lá do piripíri é 
feito por piada, quase carolice. O piripíri 
reina e reinam os molhos picantes feitos com 
ele. A ideia é sempre conseguir o máximo 
de potência, muitas vezes recorrendo-se a 
um álcool, como o uísque. O resultado é um 
molho picante com um calor muito directo, 
frequentemente imerso em óleo de má qualidade, 
facilmente rançável.  
Para se conseguir um molho mais original 
com as frutescens tem de se fazer o que Edmund 
McIlhenny fez em 1868, no estado de Luisiana, 
Estados Unidos da América. Com recurso a umas 
malaguetas conhecidas como tabasco, um pouco 
mais compridas que os piripíris portugueses, 
McIlhenny inventou aquele que é hoje o molho 
mais vendido em todo o mundo. 
Como? Primeiro decidiu macerá-las com uma 
pequena quantidade de sal, depois armazenou-as 
em barricas usadas para envelhecer Bourbon 
durante três anos, selando-as com uma capa de 
sal no topo. No final, acrescentou-lhe um pouco 
de vinagre de qualidade, importado de França, e 
deixou o líquido impregnar-se durante mais umas 
semanas.  
Pessoalmente, sou grande fã das notas frescas, 
ácidas e ligeiramente fumadas do Tabasco, 
sobretudo em guisados de tacho, feijoadas, 
caldeiradas, e arrozadas de peixe e marisco.  
Nas Américas mais a sul, das Caraíbas ao Peru, 
passando pelo Brasil, proliferam outros picantes 
muito saborosos. Mas também há poder de fogo, 
nomeadamente nas Antilhas e nas Caraíbas, 
maternidades de algumas das pimentas mais 
picantes do mundo.
Basta ver que os habaneros, considerados os mais 
picantes do mundo até à década de 1970, como 
o próprio nome indica, reinavam em Havana, 
Cuba, antes de seguirem para Iucatã, no México. 
E que os Trinidad Moruga scorpion nasceram 
na aldeia de Moruga, em Trinidad e Tobago, e 
são ainda hoje uma das cinco malaguetas mais 
picantes do mundo.  

Molhos aos Molhos
Mais a sul, no Brasil, nada bate o encanto das 
dedo-de-moça ou das magníficas pimentas de 
cheiro, também conhecidas como bode. No 
Hortelão do Oeste as primeiras proliferam e 
são das minhas favoritas, com o seu perfume 
exuberante e um equilíbrio notável de frutado, 
doce e potência. As pimentas de cheiro, por sua 
vez, encontram-se na horta de uma outra amante 
de Capsicum, mais a sul. 
Alice Tavares tem banca no Mercado do 
Livramento, em Setúbal, um dos mais 
interessantes do país. É lá que todos os verões 
exibe as suas plantas, vendidas em vaso, e os 
seus próprios molhos, feitos de habanero e 
vinagre de maçã. 
Com as pimentas de cheiro da Alice fiz o molho 
picante mais original que alguma vez queimou as 
minhas papilas. Integrando o clã das chinense, para 
além de serem potentes, as pimentas de cheiro 
exalam notas improváveis a goiaba, que fazem as 
delícias dos brasileiros. 
Por contraste, a cultura de molhos asiáticos olha 
sobretudo para a escala de Scoville (que mede 
a quantidade de capsaicina, com recurso a um 
painel de provadores). 
A complexidade das malaguetas mais usadas a 
oriente, quase todas Capsicum annuum (como a 
Holland red pepper ou as Kashmiri secas, mas 
também algumas frutescens semelhantes ao 
piripíri), não é marcante. As marcas comerciais, 
que se podem comprar em alguns minimercados 
indianos e bengalis em Portugal, promovem 
sobretudo potência – e com toda a propriedade. 
Recorrendo a chiles como as naga viper ou 
a temível Bhut jolokia (abundante no Norte 
da Índia), é difícil batê-las em poder de fogo 
líquido. Um destes molhos mais interessantes 
é o Pran, vindo do Bangladesh. Com 34 por 
cento só de naga, o restante volume é uma 
deliciosa pasta de manga, limão e especiarias. 
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Diogo e Miguel Neiva Correia

nos tomates (220 variedades), nas couves, nas 
mizunas, nos manjericões (tailandês, canela), 
nas abóboras e nas beringelas. Mas os irmãos têm 
um carinho especial pela colecção de malaguetas. 
“Eu próprio faço aqui um molho que é uma 
mistura delas. Fica muito saboroso.”  
Com as suas pimentas, comecei a fazer testes 
em casa. Desde escabeches, a pickles, de molhos 
a estufados. Descobri que as possibilidades são 
imensas, deliciosas, emocionantes. Por causa da 
novidade. Por causa do calor.
Porque não há outra coisa que se coma e nos 
ponha logo os olhos a brilhar. 

Crescido numa família de agricultores, Miguel 
já andou por cozinhas exigentes, do Eleven ao 
célebre Pestana Palace, em Lisboa, quando lá 
estava o chef  Aimé Barroyer, seu amigo e figura 
tutelar de muitos cozinheiros portugueses.
Conhece o meio e antecipa tendências. 
“Sinceramente, acho que o picante vai crescer 
na alta cozinha”, disseram-me por telefone, 
há uns meses, quando lhes liguei por causa 
dos cabazes que o Hortelão entrega em casa. 
Hoje em dia, os hortícolas dos Neiva Correia 
fornecem boa parte da restauração bistronómica 
e vegetariana de Lisboa. O negócio centra-se 

O nome das coisas
Piripíri? Malagueta? Ou devemos chamar-lhe 
pimentas, como os espanhóis? Ou chiles, como os 
mexicanos? Ou ajís, como os peruanos?
Os portugueses chamam malagueta a qualquer 
fruto do género Capsicum. A razão tem mais de 
500 anos e conta-se assim. Ao depararem-se com 
as pequenas frutescens picantes das Américas, em 
1500, os portugueses haveriam de as relacionar 
com uns grãozinhos picantes já conhecidos nas 
deambulações pela costa ocidental africana: os 
Aframomum melegueta, comummente conhecidos 
como pimenta da Guiné ou grãos do paraíso, 
plantas pertencentes à família do gengibre 
(Zingiberaceae). 
Malagueta é assim, ainda hoje, ao mesmo 
tempo género e variedade da frutescens. Mas 
então e o piripíri, de onde vem? Uma das 
hipóteses será a palavra da língua africana 
suaíli para designar pimenta (pilipili), cunhada 
no Norte de Moçambique e transportada 
depois para Portugal. 
De regresso ao Hortelão, penso que podia estar 
numa zona interior de Iucatã ou na Bolívia, 
país onde as Capsicum terão tido origem, 
dispersando-se de forma selvagem por toda a 
América Latina desde há 15.000 anos; ou podia 
estar na região de Sichuan, na China, onde a 
malagueta é ubíqua como sal e produzida como 
em nenhum outro território.
Mas não, estamos no Oeste de Portugal, 
algures onde a Estremadura se encontra com o 
Ribatejo. A uma dúzia de quilómetros daqui, 
a neblina e a borrasca marinha são um filtro 
quotidiano, bom para a pêra rocha e a maçã, 
mas longe de serem o habitat natural para um 
fruto tropical como a Capsicum.
A circunstância de ali residir um dos campos 
mais interessantes de malaguetas do país tem 
a ver com a escassez de geadas (o terror destas 
plantas) e, sobretudo, com a paixão e a teimosia 
dos Neiva Correia. “Comecei a importar 
sementes e isto foi crescendo. Gastei uma 
fortuna. Cheguei a dar 20 euros só por uma 
semente”, diz Miguel, um agricultor com escola 
de hotelaria e traquejo de fine dining.

MATÉRIA-PRIMA

Dito isto, hoje em dia o mais certo é que o seu 
frasco venha da Califórnia. A marca Huy Fong 
Foods domina o mercado mundial, depois de o 
seu fundador, de naturalidade chinesa-vietnamita, 
aí se ter estabelecido.   
A veneração pelo seu Sriracha é tanta que, 
em 2013, quando a produção foi suspensa, na 
sequência de queixas dos vizinhos, por causa da 
capsaicina largada pelos vapores das chaminés 
fabris, quase houve motins dos clientes.
A maioria das receitas deste molho indica o uso 
de malaguetas vermelhas, como a Holland red 
pepper, mas o Sriracha da Huy Fong Foods é feito 
com jalapeños vermelhos. O que não muda são os 
restantes condimentos: sal, alho, açúcar e vinagre.  
Em casa, repliquei a fórmula e alcancei um 
resultado relativamente parecido com o das célebres 
embalagens do galo que enchem os supermercados 
chineses do Martim Moniz, em Lisboa.
Aos molhos asiáticos e americanos, há que 
juntar os da Europa Oriental e do Norte de 
África. São os casos da ajika, da Geórgia, 
condimento que define a gastronomia 
tradicional daquele país. Ou da harissa, do 
Magrebe, pastosa e feita com sementes de 
coentros e cominhos.
Na África Subsariana, temos muita da influência 
portuguesa, com o famoso jindungo angolano e o 
achar moçambicano.
Numa esquecerei o molho que comprei no 
Mercado de Maputo, há uns anos, ainda hoje 
um souvenir comum dos turistas, rivalizando com 
o caju e o camarão nacional. Aqui, é óbvia a 
influência indiana e portuguesa, juntando-se 
especiarias e piripíri. 
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Manuel Serrão

Nesta vida em que me tenho aguentado, 
sempre preferi tudo o que me dava pica. Não 
se estranha então que no que toca a tudo o que 
como, prefira picante.
Nesta preferência posso garantir que sou uma 
pessoa limpa. Sem nunca perder de vista que 
uma pessoa suja não é uma pessoa que se suja, 
mas uma pessoa que se lava. Traduzindo para 
“gastronomês”, uma pessoa que prefere picante 
não tem que ser uma pessoa que coma qualquer 
coisa que seja picante. Mas também não pode ir a 
correr para a torneira mais próxima lavar a boca 
e as entranhas à primeira picadela.
Como o Pessoa bem dizia para bebidas que eu 
não gosto de lembrar, também com o picante, 
primeiro estranha-se, depois entranha-se. Quem 
já foi capaz de uma experiência com um picante 
sério, indiano ou mexicano, sabe bem que não 
estou a brincar. Daí que lavar as entranhas não se 
possa estranhar.
Voltando ao tema das coisas picantes que como, 
a experiência é muito engraçada porque há 
aquelas que falam connosco e as que nos deixam 
a falar sozinho.
Claro que as melhores são as que nos 
acompanham no prazer de degustar, por 
exemplo, um creme de marisco. Em que seria 
um crime que a volúpia do picante nos fizesse 
esquecer o sabor do marisco em creme. Quando 
deixamos de saber o que estamos a comer, mais 
vale levantarmo-nos e partir para outra.
Nenhum gastrónomo que se preze pode deixar 
que um simples condimento torne complicado 
saber o que se come. Nem um eventual excesso de 
álcool pode justificar uma nega destas.
Recordando as que nos deixam a falar 
sozinho, falemos da minha primeira vez. Foi 
num restaurante indiano, num ambiente de 
odores sensuais que certamente imaginam sem 
dificuldade. Em cima de uma mesa despojada. 

Quem me serviu não conseguiu disfarçar uma 
expressão entre o libidinoso e o divertido. De quem 
já sabia o que eu ia sentir. Sem estar preparado 
para essas emoções fortes.
Confesso que esta minha primeira vez não foi à 
bruta, nem uma entrada a pés juntos, como se diz 
na gíria da bola. 

Foi-me perguntado se queria muito 
ou pouco picante. Talvez incauto, 
avancei para o muito. Com pouco 
cuidado. Quiseram saber se era a 
primeira vez. Certamente ingénuo, 
resolvi mentir. Haveria de aprender 
que é quase mortal cometer o pecado 
de juntar a soberba à gula.

O que fica desta investida inicial é que sobrevivi. 
Sempre ouvi dizer que é uma felicidade ter um 
acidente no primeiro ano de carta desde que não 
seja fatal. Tive essa sorte e se calhar foi por isso que 
já acumulei mais de um milhão de quilómetros sem 
voltar a capotar.
Com estas estórias do picante aconteceu o 
mesmo. Tendo escapado quase ileso da minha 
primeira vez, sem traumas nem traumatismos, já 
nem preciso de usar “capacete” quando embarco 
em mais uma viagem. Já sei que o seguro morreu 
de velho, mas para mim recusar uma comida 
picante é como morrer na praia. A ver o que é 
bom sem lhe poder tocar.

PREFIRO 
PICANTE

MATÉRIA-PRIMA
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Hélio Loureiro

Aproveitar a água é fundamental para alguns 
pratos, como sopas, creme ou guisados. Se for 
para utilizar em saladas, escorremos de imediato, 
mas reservamos o caldo, que podemos usar 
noutras confecções. 
É importante também ter sempre o cuidado de 
conservar as leguminosas secas em sacos ou de 
pano ou de papel, em lugares secos ou no frio – e 
nunca mais de seis meses. A humidade provoca a 
sua rápida deterioração.
Actualmente, a maioria da indústria que produz 
latas de conserva de feijão e grão não usa 
conservantes, apenas sal, mas esteja sempre atento 
aos rótulos. Não havendo conservantes, poderá 
usar o caldo da lata nos seus cozinhados.
Tenha em conta que as leguminosas secas, para 
além de serem uma fonte muito rica de proteína, 
têm uma quantidade muito reduzida de gordura, 
e estão isentas de colesterol. 

Devem sempre ser combinadas 
com outros alimentos, 
nomeadamente cereais, por 
forma a que se tornem alimentos 
idênticos à carne, ao peixe e aos 
ovos, fontes de alto valor biológico.

No site da Associação Portuguesa de Nutrição, 
poderá encontrar um e-book sobre o tema, que 
lhe dará informações interessantes e altamente 
qualificadas. Eu farei o que sei fazer melhor, 
indicar-lhe uma receita de grão de bico, uma das 
primeiras leguminosas a ser plantada na Europa.

As leguminosas secas encerram um mundo de 
História e histórias. Basta pensarmos no simples 
feijão frade que acolita os bolinhos de bacalhau. 
Na Ásia, há 4000 anos já se plantavam. Mas 
registos arqueológicos dão-nos nota do seu cultivo 
em terras onde hoje se situa o Peru, desde há 
8000 anos. Com mais de 1000 variedades de 
feijões, a América dos Andes e Central é hoje um 
bastião das leguminosas. 
Algumas curiosidades. Foram as favas que levaram 
à morte de Pitágoras, pela doença que hoje é 
conhecida por favismo, e que ataca pessoas com 
deficiência de certas enzimas no sangue. Diz-se que 
a morte ocorreu quando, fugindo de uma multidão 
em fúria, atravessou um campo de favas.
Já as lentilhas, tão suculentas, fizeram com 
que, por um prato delas, se tivesse trocado 
uma primogenitura. “Jacó deu pão a Esaú e o 
guisado das lentilhas; e ele comeu, e bebeu, e 
levantou-se, e foi-se. Assim, desprezou Esaú a sua 
primogenitura.” (Génesis 25:34).
Mais do que por um motivo gastronómico e 
nutricional, comer grão de bico, lentilhas, favas, 
ervilhas, chícharos e feijões é fazer história, é 
prolongar a história.

MATÉRIA-PRIMA

o regresso das 
leguminosas

Culinariamente falando, deve-se primeiramente 
lavar sempre as leguminosas secas antes de as 
colocar a demolhar, sendo que a água da lavagem 
deve ser jogada fora. Já os feijões ou grãos 
que flutuam devem ser rejeitados. Na água da 
demolha, sempre coloquei uma colher de chá de 
vinagre, coisas de casa de tia velha. Hoje dizem 
que o vinagre ajuda a eliminar os anti-nutrientes. 
Pelos vistos, a tia Ludovina tinha razão.

Devem-se demolhar as 
leguminosas entre oito a catorze 
horas. A água da demolha também 
deve ser rejeitada e as leguminosas 
devem ser lavadas de novo.

A água para a cozedura deve ser o triplo do 
volume da quantidade dos feijões ou grãos, 
que devem cozinhar lentamente, sem ferver em 
cachão. Estando cozidos devemos deixar arrefecer 
na água da cozedura.
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O FUTURO 
DAS PROTEÍNAS 
ALTERNATIVAS?
REINVENTAR AS 
LEGUMINOSAS!

Joana Maricato

Inovação ou disrupção não são as primeiras 
palavras utilizadas para descrever leguminosas 
como o feijão, o grão de bico ou as lentilhas. 
No entanto, estes ingredientes antes vistos como 
uma comodidade barata e até “sem graça” estão 
no centro de uma das maiores revoluções na 
indústria alimentar e gastronómica. 
O seu preço acessível, alto valor nutricional, 
facilidade de armazenamento e versatilidade na 
hora da confeção são alguns dos motivos por 
detrás do aumento colossal de vendas em 2020: 
400% nos Estados Unidos e 335% em Espanha. 

O exemplo mais caricato desta versão alimentar 
do patinho feio vem diretamente de Napa 
Valley na Califórnia. Foi lá que Steve Sando, 
responsável por uma produção comercial de 
feijão no Rancho Gordo, contou ao The New York 
Times que o aumento da popularidade dos feijões 
estava a ser “um choque”. Steve costumava ter 
a tenda mais vazia do mercado, agora tem “filas 
de pessoas à espera”.

1º. Coloque o grão de bico de molho. Lave-o 
e coloque a cozer. Depois de cozido, reserve-o 
assim, tal como à água da cozedura.
2º. Leve a cozer todas as carnes com os temperos, 
ervas aromáticas e sal. Estando cozidas, vá 
retirando e reservando, menos os alhos. 
3º. Corte as carnes em pedaços pequenos e retire 
todos os ossos.
4º. Leve ao lume o azeite com os dentes de 
alho picados e o alho francês em rodelas finas, 
acrescente o chouriço em rodelas e deixe alourar. 
Refogue as carnes e envolva com o grão de bico. 
5º. Verta a água da cozedura e adicione a couve 
em juliana grossa e os nabos em cubos, deixando 
cozer em lume brando, durante meia hora.
6º. Num tabuleiro de forno fundo, em barro 
ou porcelana, coloque os legumes e o grão de 
bico e as carnes e disponha fatias finas de pão 
tostado, verta o caldo e, por cima, salpique com 
queijo ralado e leve ao forno a gratinar e sirva 
bem quente. 
7º. Depois de se saciar com esta olla podrida, nada 
melhor do que uma caminhada, mesmo que à 
volta de casa. Já sabe: cuide de si cuidando dos 
outros. Fique em casa.

OLLA PODRIDA
MATÉRIA-PRIMA

Prato de referência nos primeiros livros de 
receitas escritos em português, como o livro 
da Infanta Dona Maria (século XV), ainda é 
um ex-líbris da gastronomia espanhola.
Olla: panela. Podrida: não de podre, mas 
de poderosa, pelo seu alto poder calórico. 
É feita com carnes e grão de bico e é um 
prato para ser degustado lentamente. No 
tempo frio, vai bem com um bom vinho 
tinto à temperatura certa.
(Sim, eu sei que agora não podemos fazer 
jantares … mas pode fazer e congelar…) 

Receita para 10 pessoas 

4 colheres de sopa de azeite 
1 coxa e anca de galinha 
500 g de grão de bico
300 g de fralda de boi 
300 g de cachaço de carneiro 
200 g de chouriço de carne
300 g de orelha de porco  
100 g de presunto 
200 g de nabo
100 g de alho francês
400 g de repolho 
4 dentes de alho 
20 g de alecrim 
2 folhas de loureiro 
20 g de tomilho 
Sal 
2 cravinhos da Índia 
Pimenta preta 
300 g de pão estilo de Mafra torrado 
em fatias finas
100 g de queijo ralado 
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A inovação e desenvolvimento 
de novos produtos convenientes 
e de fácil confeção utilizando 
leguminosas oferece uma 
oportunidade de diferenciação 
no mercado para empresas 
alimentares. A marca Hippeas, que 
produz puffs de grão de bico ricos 
em proteína e fibra (posicionados 
como uma boa alternativa a snacks 
salgados fritos), está presente nos 
Estados Unidos e Reino Unido e 
tem vendas de aproximadamente 
35 milhões de euros. 
Em Portugal, uma marca lançada 
em 2020 pela Snood Foods, a 
Bean’Go, oferece snacks feitos a 
partir de feijão vermelho, grão 
de bico e ervilha. Outro exemplo 
vem da empresa Tremoceira, que 
reposicionou o tremoço como 
parte da refeição, ao lançar os 
hambúrgueres de tremoço com 
vários sabores e 11 gramas de 
proteína por cada hambúrguer. 

A marca Nacional também lançou farinha de grão 
de bico para complementar a oferta de farinhas 
alternativas que dificilmente seriam encontradas no 
mercado há poucos anos.
São muitas as oportunidades que surgem da 
tendência das proteínas alternativas, e a reinvenção 
das leguminosas será, sem dúvida, uma das que 
mais possibilidades oferecerá no futuro. 

Há alguns anos, começara o Clube do Feijão 
com o objetivo de dar a conhecer as diferentes 
variedades de feijão produzidas no rancho. “Era 
uma piada, uma versão cómica dos muitos clubes 
de vinho na região.”

A piada tomou outra dimensão 
quando, no ano passado, viu a lista 
de espera para novos membros 
ultrapassar os 8000 consumidores, 
todos ansiosos por receber em 
sua casa, trimestralmente, uma 
caixa com os diferentes feijões e 
sugestões de receitas.

A mudança no destino das leguminosas está 
relacionada com uma das grandes tendências 
alimentares para 2021, as proteínas alternativas. 
A procura de alternativas às proteínas animais 
está presente na mente de todos os profissionais 
de I&D das grandes multinacionais alimentares 
e nas inúmeras startups dedicadas ao 
desenvolvimento e otimização de ingredientes de 
origem vegetal que possam oferecer uma fonte 
completa de aminoácidos. 
Asim Syed, diretor de I&D da fornecedora de 
ingredientes Brenntag, disse à New Nutrition 
Business que “na área das proteínas alternativas, 
o trigo e a soja serão opções do passado. As 
lentilhas, o grão de bico, o cânhamo, o feijão e as 
microproteínas serão as proteínas do futuro”.  
As crescentes preocupações com a 
sustentabilidade e com a saúde, assim como com 
uma maior oferta de novos produtos, são alguns 
dos motivos que levam cada vez mais pessoas a 
optar por incorporar leguminosas na sua dieta, 
como fonte de proteína vegetal. 

O facto de serem ingredientes naturais justifica 
também a preferência por parte de muitos 
consumidores, mesmo quando comparados com 
produtos mais trendy mas altamente processados. 
É o caso de algumas marcas bastante mediáticas 
de hambúrgueres vegetais, mas que atraem um 
segmento de mercado ainda reduzido.
Veja-se, por exemplo, o volume de pesquisas 
online nos Estados Unidos, país de origem 
das duas marcas mais famosas deste tipo de 
produtos, a Beyond Meat e o Impossible Burger. 
Claramente a atenção dos media e de grandes 
cadeias, como a Burger King, tem um impacto 
visível no aumento de pesquisas online durante 
alguns períodos de tempo mas, no geral, o volume 
de pesquisas acerca do feijão, grão e lentilhas 
mantém-se mais elevado. 
Quais são então as implicações de tudo isto para a 
indústria alimentar e gastronómica?
Incorporar ingredientes de origem vegetal 
naturalmente ricos em proteína, tanto em 
produtos finais como em menus de restauração, 
deve ser uma aposta futura. O aumento da 
procura de fontes alternativas de proteína que 
possibilitem refeições vegetarianas ou veganas 
já levou a uma resposta por parte da oferta de 
restauração, principalmente nas grandes cidades. 
Em Lisboa, entre 2008 e 2018, houve 
um aumento de 514% no número de 
estabelecimentos de oferta vegetariana e vegana 
(Fonte: HappyCow). Também o número de 
produtos vegetarianos e veganos aumentou no 
mercado português, respetivamente, 150% e 
237% desde 2015 (GNPD Mintel). 

MATÉRIA-PRIMA
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Quando desembarco no Gaveto, nestes inícios 
do ano, e me põem perante o dilema de ter que 
escolher entre o arroz de lampreia ou a lampreia 
à bordalesa, a minha escolha pela bordalesa 
confina o arroz (e essa putativa lampreia) durante 
o tempo que eu levar a lá voltar. No mínimo. 
Porque no máximo ela e ele ficarão confinados até 
que eu escolha lá voltar e não repita a escolha da 
bordalesa. Começam a ser muitas escolhas para 
uma escolha só.
Se o título fosse absoluto no sentido de que 
prefiro desconfinar sempre, talvez a lampreia 
do arroz tivesse vida mais fácil. Apesar da 
contradição evidente porque neste caso 
particular lampreia desconfinada é lampreia 
morta. É por isso que é bom morrer de amor por 
elas, porque são elas que vão desta para melhor. 
Sempre no nosso ponto de vista. 
Quando digo que prefiro desconfinar e meto a 
lampreia ao barulho não tem a ver com a escolha 
entre a maneira como ela se serve, mas sim com a 
preferência com que eu escolho servir-me dela. 

Manuel Serrão

Quando começou a minha estória de amor com 
elas, gostava de as comer de qualquer maneira. 
Mais jovens e menos jovens, mais rijas  ou mais 
flácidas, mais avinagradas e mais picantes. As 
esquisitices só vieram com a idade. A maturidade 
prova-se também assim. 
Farto de acordar com más memórias de uma 
noite agitada pelos piores motivos, decidi mudar 
a maneira como as comia. Passei a só gostar 
delas descascadas, em carne viva. No Gaveto já 
conhecem a receita. Deitam-nas num prato mais 
pequeno estrategicamente colocado ao lado da 
cama em que lhes dou o arroz com algum molho 
e esfolo-as sem misericórdia. 
Ainda ninguém sonhava com a Covid e já eu só 
comia lampreia assim desconfinada, em nome de 
uma digestão muito mais confinada no tempo e 
no modo. 

  PREFIRO DESCONFINAR
Assinalando convenientemente este 
primeiro dia do novo confinamento 
geral, proclamo solenemente que 
prefiro desconfinar. Ao contrário 
do que é o entendimento geral 
para gente desconfiada, nestes 
tempos de pandemia, uma lampreia 
desconfinada é uma luz ao fundo do 
túnel. Digestivo.
Embalado pelo meu primeiro naco de prosa em 
que declarei que “Prefiro os brancos”, atrevo-me 
agora a revelar que prefiro desconfinar. Esta vida 
de marinheiro (em que também navegamos de site 
em site) é feita de escolhas. Mesmo aqueles que 
detestam ter de escolher, o que não é claramente 
o meu caso, são obrigados pela vida que passa a 

MATÉRIA-PRIMA

fazer tantas escolhas que já deviam ter mudado de 
feitio. Não ser capaz de decidir é defeito, mas não 
gostar de escolher é feitio.
Preferir é uma forma delicada de escolher. Uma 
escolha das boas significa optar entre, pelo menos, 
duas decisões possíveis, implicando que uma (ou 
mais) será preterida. Descartada. Desprezada. 
Seguindo a espuma dos dias de hoje, confinada. 
Por tempo indeterminado.
Preferir continua a ser uma atitude, mas muito 
mais inclusiva, como hoje está na moda. Existe 
uma diferença notória entre quem não é escolhido 
e quem não é preferido. Aproveitando a deixa da 
moda, quando revelo a minha preferência pela 
Sara Sampaio não estou a descartar nenhuma 
outra modelo. Já se a pudesse escolher…. outro 
galo cantaria. 
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Vimos os pequenos prazeres fugirem como água 
pelas mãos. Nem os frutos secos ou marinheiras, 
petiscos de estudo contínuo, colmatam estas 
nossas necessidades. E é nessa mistela de cansaço 
crónico e de desmotivação latente, onde somos 
obrigados a nos confrontar com a dureza da 
vida quando tudo o que mais queríamos era o 
hedonismo desses pequenos prazeres, que somos 
obrigados a comer páginas atrás de páginas.
Podia eu seguir cantando e rindo, como no antigo 
hino da mocidade, cada vez menos menino e 
moço, fazendo disto tudo um sórdido cântico de 
uma geração privada de muita cantoria e muito 
riso. A culpa deste desânimo será certamente dos 
exames que habitualmente nos põem em baixo 
– e bem –, mas atribuo à falta destes pequenos 
prazeres a incapacidade de voltarmos à tona.
Foi neste clima lamuriento de um privilegiado, com 
a lágrima seca de desejo, numa incapacidade de 
sonhar o grande com a escassez do pequeno, que 
as nereidas do Minho ouviram as minhas preces.

E assim, num domingo de sol 
em terras de Vímara Peres e em 
domínios familiares, estando eu 
bastante necessitado de algo que 
me animasse, Tétis pousou no meu 
prato a cobra do lodo, o ciclóstomo 
dos deuses: uma bela lampreia 
preparada à bordalesa. 

José Maria Couceiro da Costa

Escaldada viva, esfolada com perícia, sangrada 
lentamente e confecionada por largas e largas horas.
Não se pode olhar para o bicho e deve-se evitar 
conhecer a sua proveniência, caso contrário 
a probabilidade de enterrarmos os garfos é 
consideravelmente elevada. No entanto, quando 
ela, a lampreia, se apresenta na travessa, cortada 
delicadamente em postas simétricas, ungida de 
molho do seu próprio sangue, ladeada de pão 
saloio torrado e crocante, os olhos recuperam 
o seu brilho humano e o entusiasmo do repasto 
afasta toda a mecânica da vida. 
Bebemos verde tinto nessa tarde – como dita a 
regra. Repetimos a dose enquanto na travessa 
pudessem existir vestígios de civilidade. Devorámos 
freneticamente esse peixe-cobra deliciosamente 
feio, num ritual perfeito, de uma mesa 
impecavelmente bem-posta, onde jaziam algumas 
belas camélias sobre uma toalha imaculada.
Já no sofá, a esmoer os acontecimentos, vi o 
reflexo dos meus olhos numa janela e reparei num 
brilho, um brilho que havia perdido. Senti-me 
absurdo por tê-lo recuperado num almoço, mas 
os aficionados sabem bem que uma lampreiada 
tem precisamente esta capacidade.

UM BRILHO QUE 
SE RECUPERA

UM BRILHO QUE 
SE PERDE,

Não que eu seja um verdadeiro otimista por 
natureza, porque não o sou, mas tanta desgraça 
compilada no dia-a-dia, eventualmente puxa pelo 
sonho. Noutros tempos, quando havia liberdade e 
a pandemia eram relatos de “bexigas” nos Capitães 
da Areia, sonhávamos em vidas gloriosas, empregos 
de luxo e mulheres/namoradas de sonho.
Lá íamos cantando e rindo, discretos por cada 
serão, banalizando o nosso direito à reunião, com 
excessos de mesas fartas e conversas boas. Hoje, e 
porque o contexto humanitário o exige, estamos 
deixados ao vento da virtualidade, nas redes 
sociais e em algumas videochamadas criativas. 
Não que seja mau, nem que o desespero me 
tenha atingido, mas também não é bom, é um 
marasmo de conformidade com os tempos, sem a 
vivacidade de outros.
Assim, rodeados por este conformismo 
circunstancial, vamos cantando e rindo sob a 
reserva do possível, no estrito cumprimento das 
nossas obrigações sociais, familiares e estudantis 
– exemplo de futuro! Porém, e porque isto é 
reflexivo e transversal a todas as formas de vida 
atuais, o estudo para os exames aparece numa 
conjuntura de desmotivação e num desalento pela 
demora da alvorada dos novos tempos.
Não muito distantes, ainda que a memória do 
trauma recente o faça parecer, estudávamos para 
os exames de outra forma e, sobretudo, com outra 
alegria ou ânimo.
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Terminei há dias a minha nona época de 
exames universitários. Isto para um aluno 
(como eu), que descarta os hábitos de 
estudo regular por outras vigairadas, é uma 
experiência psicológica altamente extenuante, 
onde o cansaço é a tónica, as férias a meta e as 
pequenas pausas as rotas de escape – só quem 
as vive intensamente saberá do que falo.
No entanto, e apesar do esforço hercúleo que 
sempre empenho nestas saisons, tal como a 
educação canina através de biscoitos, estudava 
sabendo que me esperava a recompensa dessas 
pausas. Essa compensação, para lá das notas altas 
ou dos empregos de sonho, não raras vezes eram 
as pequenas coisas boas que a temporada de 
aferição tinha para me oferecer: um fino às quatro 
da manhã no “77” para esquecer toda a matéria 
decorada, coca-cola ao pôr-do-sol no Molhe para 
restabelecer os índices de cafeína e serotonina, 
uma bruta francesinha ao jantar para se dizer 
uns palavrões e ficar absolutamente enfartado ou, 
até, um muito pouco recomendável BigMac para 
a ceia ou (às vezes) lanche, preenchendo aquela 
quota parte de guilty pleasure nuclearmente 
necessária para tolerar a provação da pressão da 
avaliação.
Tudo finito! Tudo o que era dado adquirido 
acabou. Não há nem finos, nem coca-colas. 
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Foi o meu primeiro contacto com este vinho. 
Por pura coincidência, 15 anos mais tarde, ele 
viria a integrar o portefólio da Sogrape, quando 

esta adquiriu a Bodegas Lan, produtora 
precisamente do Lan a Mano.
Quanto ao segundo vinho, a história é 
diferente. Sempre fui um apaixonado 
pela caça e tenho uma fortíssima ligação 
aos Açores. Quando se proporcionou ir 
caçar galinholas aos Açores em 2014, 
não hesitei e lá parti com mais dois 
amigos, o António Sousa-Cardoso e 
o Miguel Monteiro. Devo dizer que a 
caça às galinholas nesse ano não correu 
particularmente bem, mas felizmente 
tivemos uma abertura às codornizes que 
nos recompensou largamente. Desde 
então, a ida aos Açores passou a ser um 
roteiro no meu calendário cinegético. 
Acontece que o nosso companheiro de 
caça nos Açores, o José Pedro Pacheco 
(que, para além de bom amigo, é um 
extraordinário caçador de galinholas), 
é colaborador do agente da Sogrape na 
Ilha Terceira, motivo pelo qual fazer 
jantares vínicos aproveitando estas 
deslocações às ilhas surgiu naturalmente. 
Como frequentemente sucede, a 
primeira vez de qualquer coisa fica 
registada na memória– e este primeiro 
jantar não fugiu à regra. Por várias 
razões. Logo a começar pelo restaurante: 
o QB, em Angra do Heroísmo, onde 
pontifica o extraordinário chef  Paulo 
Lourenço, que sempre nos delicia e 
surpreende com os seus pratos. Para 
além disso, o restaurante estava cheio 
de gente simpática, tendo-se vivido um 
ambiente leve e agradável.

Luís Sottomayor

Mas o ponto alto da noite foi, passe a imodéstia, o 
Casa Ferreirinha Quinta da Leda 2008 em garrafa 
Magnum. Simplesmente divinal. Ainda hoje 
relembro a sua elegância, estrutura e complexidade 
e, mais importante do que tudo, a forma como o 
ano de 2008 brilhou e provou o seu valor. 
De volta ao continente, foi muito fácil comunicar 
a decisão sobre o “Douro Especial 2008” (nome 
interno antes de declararmos um Reserva 
Especial ou Barca-Velha), que se revelou um 
belíssimo Barca-Velha.
E já agora, devo dizer que, apesar das poucas 
horas dormidas e de estar ainda a digerir o jantar, 
o dia de caça seguinte foi muito bem-sucedido.

OS VINHOS 
QUE ME MARCARAM
Em mais de 30 anos de trabalho 
como enólogo, tenho a sorte de 
já ter provado muitos e bons 
vinhos, alguns excecionais. Falo 
não só dos vinhos da minha casa, 
a Sogrape, mas também de outros, 
portugueses e estrangeiros. Vinhos 
que me inspiram a querer fazer 
melhor. 

(Confesso que nesta lista me falta ainda o 
Romanée Conti mas, enfim, isso é algo que 
tenho que resolver.)
Mais ou menos conhecidos, todos eles me 
marcaram de uma maneira ou de outra e me 
deixaram boas recordações. Não só pela sua 
qualidade e características, mas também pelos 
momentos que proporcionaram. Para mim, beber 
um grande vinho não se resume unicamente ao 
acto de o descobrir e saborear, mas tem que ver 
com todo o ambiente que se cria à sua volta: a 
expectativa, o prazer e a alegria do momento. 
Alguns, muitos, foram marcantes. Os grandes 
vinhos têm esse poder. Essa magia. E não falo 
apenas dos vinhos mais badalados. Muitas vezes 
são as circunstâncias que nos fazem gravar o vinho. 
Dos vários que tenho na memória, recordo com 
nostalgia, particularmente, dois deles. Para além 
de simbolizarem experiências absolutamente 
incríveis, acabaram por ter um impacto em mim 
tempos mais tarde.
O primeiro sucedeu há já mais de 20 anos, em 
dezembro de 1997. Estava em Bordéus com o 
José Maria Soares Franco, o Manuel Vieira e o 
Miguel Pessanha para frequentar um curso sobre 
envelhecimento de vinho em madeira. 
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A formação teve a duração de uma semana, 
mas recordo-me de ter sido muito interessante. 
Em Portugal vivíamos ainda os primórdios 
da utilização das barricas. 
Como em qualquer viagem de 
enólogos a uma região vitivinícola, 
naturalmente, aproveitámos 
para provar o maior número de 
vinhos possível e desfrutar da 
gastronomia francesa.
Lembro-me que partimos de 
Bordéus debaixo de um nevão 
intenso em direção a Espanha, 
mais precisamente a Santo 
Domingo de Silos, uma localidade 
próxima de Burgos, onde existe um 
mosteiro de monge cistercienses. 
Íamos com a ideia de ouvir os 
cânticos gregorianos (programa 
que recomendo vivamente). 
Chegámos ao nosso destino com 
o mesmo frio intenso e mesmo a 
tempo de escutar as “Completas”. 
Eram 10h00 em ponto. Terminado 
o concerto, voltámos para o hotel, 
um alojamento de montanha 
pequeno e acolhedor, e seguimos 
diretamente para o comedor. A hora 
já ia adiantada e a fome apertava. 
Não me recordo com precisão 
da ementa, que foi certamente 
substancial, mas do vinho, sim: um 
Lan a Mano. Fiquei confortado 
e com a alma revigorada. Era a 
primeira vez que o provava e a sua 
complexidade e elegância estão 
ainda na minha memória.
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Depois de vivermos décadas de intenso 
desenvolvimento na indústria do vinho, o que 
permitiu um salto qualitativo sem paralelo, os 
principais atores perceberam que seria necessário 
colocar um certo travão em técnica e tecnologia, 
apostando no estudo e análise do passado, 
para beberem os melhores ensinamentos e 
contextualizá-los à luz dos dias de hoje. 

Menos passou a ser mais. Nos 
vinhos e nas técnicas de viticultura, 
nas adegas, nos discursos à 
imprensa e aos consumidores.

Muito por aí se explica o sucesso dos chamados 
vinhos naturais, um movimento que teve o condão 
de nos despertar para uma forma alternativa de 
interpretar o vinho, não obrigatoriamente melhor 
ou pior, mas certamente diferente de paradigmas e 
de clichés existentes. 
Voltamos, os que produzem e os que consomem, 
a olhar para a origem das coisas e a privilegiar os 
vinhos que conseguem traduzir o tal terroir. As 
excentricidades passaram a ser encaradas como 
hipóteses e, sobretudo, o terroir passou a ser 
interpretado como uma questão de identidade. 
Se os produtores de garagem foram dos primeiros 
a destacar-se, paulatinamente, os maiores 
voltaram a privilegiar as castas autóctones, 
por práticas ecologicamente mais sustentáveis 
e amigas do ambiente, por processos menos 
interventivos nos vinhos.

Nuno Guedes Vaz Pires 

Elegância e frescura tornaram-se predicados 
usados frequentemente em descritivos, sem que 
isso deva ser confundido com perda de carácter. 
Melhor, começou-se a conseguir comunicar 
mais facilmente a identidade do que é um vinho 
do Alentejo, um vinho do Douro, um vinho da 
Bairrada… e o consumidor passou a percebê-la, 
a senti-la e a apreciá-la.

Noutro prisma de análise, facilmente concluímos 
que o vinho seguiu a tendência da gastronomia. 
Importa o produto, sublinha-se quem o faz, 
valoriza-se a origem, o local e o território. Num 
momento em que o mundo procura diferenciação, 
bem-estar e ecossistemas sustentáveis, os vinhos 
menos extraídos, vinhos com menor percepção de 
teor alcoólico, vinhos mais fiéis aos pergaminhos 
de cada local e de cada casta saem valorizados.
Não só em Portugal como no resto do mundo, 
essa deverá continuar a ser a grande tendência. 
Pessoalmente, parece-me uma forma muito 
inteligente de evolução e de identidade.

O mundo do vinho está em 
constante mutação e evolução, 
e acredito que é isto que o torna 
apetecível, ou melhor, um desafio, 
aos olhos de quem o conhece muito, 
pouco ou quase nada ou de quem 
tem a incessante vontade de querer 
saber sempre mais alguma coisa.
A conjugação deste desafio com 
uma  certa imprevisibilidade 
traz ao exercício uma adrenalina 
positiva que permite – a quem 
o tem e faz do vinho a sua vida 
e o seu trabalho – optar pela 
descoberta e ir sempre além. 

MATÉRIA-PRIMA

TERROIR, 
O VALOR E 

A IMPORTÂNCIA 
DA IDENTIDADE

O final de cada ano traz quase sempre pedidos de 
balanço e perguntas sobre novas tendências, e de 
imediato afirmo que independentemente daquilo 
que se passe, o foco continuará a ser o terroir, 
acreditando que é aqui que reside o valor e a 
importância da identidade do vinho e um dos seus 
maiores interesses, pois o vinho é um daqueles 
produtos que melhor traduz este sentido de lugar. 
Para mim, esta será, muito provavelmente, uma 
das expressões mais felizes deste mundo. Com 
ela referimo-nos à conjugação entre os solos, as 
castas, os climas e os microclimas, as mãos que 
trabalham a terra e a uva, a cultura e as tradições 
relacionadas com a vinha e o vinho.
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E porque, por mais voltas que o mundo dê, acho 
difícil haver gastronomia sem alimentos, vale a 
pena refletir sobre como vai ser, e como vai ser 
vista, a nossa agricultura no futuro.
O cenário é otimista: a agricultura portuguesa 
trará mais alimentos, será mais tecnológica, 
continuará a ser verde, trará mais dinheiro ao país 
e falará um pouco melhor.
Assim esperemos e assim terá que ser. Em 2050, 
daqui a apenas três décadas, a população mundial 
vai crescer e será necessário produzir mais 60% 
de alimentos.
A tecnologia será a chave. Com a agricultura de 
precisão, estamos a deixar a produção por hectare 
e a passar a produzir por metro quadrado. Isto 
quer dizer que com georreferenciação, ligada à 
internet das coisas, os agricultores portugueses 
estão a regar, proteger e fertilizar de forma 
muito mais direcionada, conseguindo melhores 
produções em cada parcela de terra, com os 
mínimos inputs (produzir mais com menos).
E porque continuará a ser verde. Melhor 
dito, ainda mais verde. Metade da superfície 
agrícola utilizada tem pastagens permanentes, 
ambientalmente inquestionáveis, produzindo 
biodiversidade e sequestrando carbono.
A restante é ocupada por agricultura que, apesar 
de poder ser intensificável, também tem potencial 
para melhorias ambientais. Mais uma vez, com 
recurso à tecnologia, os impactos no solo e no ar 
serão mais cirúrgicos e por isso mais verdes.

Porque trará mais dinheiro ao país? Mudanças 
estruturais, como o regadio do Alqueva, promovem 
novos produtos mais bem remunerados pelo 
mercado, não só o azeite e as amêndoas, mas 
também as frutas e hortícolas, com um clima que 
nos coloca mais cedo nos mercados de exportação.
A inovação e o conhecimento, aqui, também 
trarão benefícios, permitindo aos produtores 
serem mais inovadores e conseguirem melhor 
preço. Com isso, virão mais divisas para o país.
E, finalmente, a agricultura portuguesa falará 
melhor. Agora não o faz bem, mas acredito 
que nos próximos tempos os agricultores vão 
comunicar mais, de uma forma mais moderna, 
através das redes sociais, com uma linguagem 
simples, mostrando o que fazem, aproximando-se 
da sociedade, naquilo que são hoje, e não o que 
eram no passado. Terão que o fazer, senão para o 
crescimento da agricultura, pelo menos para a sua 
sobrevivência.
Assim espero. E espero que alguns urbanos, que 
falam de cor, tenham tempo para ir ao terreno 
conhecê-la.

José Diogo Albuquerque 

Produzir mais e ser 
benéfico para o ambiente 
são objetivos à partida 
contraditórios, mas 
conciliáveis no futuro. A 
chave da equação será a 
tecnologia.
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Hélio Loureiro

Ora, o que se põe em causa aqui é o seguinte. 
Como homem ligado ao turismo, assisti a 
uma diminuição do número de funcionários 
nas unidades. O ratio era de um funcionário 
por quarto, nos hotéis de cinco estrelas. Hoje 
é tudo self-service. Quem se importa com o 
desperdício alimentar?
A comida é mais barata do que a mão-de-obra 
e é mais descartável e dá menos trabalho. Algo 
está mal nesta equação. O fruto do trabalho é 
secundarizado e o homem é também descartável.
 
Multipliquem o número de hotéis 
que existem pelo mundo fora, o 
número de bufetes de pequeno-
-almoço, o número do desperdício 
que deles advém e vejam o quanto 
seria importante voltarmos ao 
serviço de mesa. 

Aumentando a mão-de-obra, dando emprego 
a quem está desempregado. Dir-me-ão que 
aumentava o preço dos alojamento nas unidades 
hoteleiras, devido ao aumento do custo do 
trabalho. Dir-lhes-ei que não será de todo 
verdade. Bastará formarmos trabalhadores, 
utilizadores e gestores. 
A redução do desperdício alimentar passa 
também por um trabalho social e um olhar 
atento para uma sociedade mais justa, em que o 
problema não são os outros, mas antes começa 
em nós.
O futuro do Turismo tem de passar por ser 
sustentável, respeitar a biodiversidade, a 
sazonalidade e a proximidade. Mas os hóspedes 
(hoje chamados “clientes”) têm que entender 
que o pequeno-almoço não pode ser um festim 
pantagruélico que termina no aterro sanitário 
mais próximo.
Este é um pequeno exemplo do caminho que 
temos que percorrer. Não podemos é ser como o 
outro. “Bem prega frei Tomás, fazei o que ele diz 
e não o que ele faz.” 

É urgente voltar aos 
pequenos-almoços 
de hotel servidos à mesa

“Bem prega frei Tomás, fazei o que 
ele diz e não o que ele faz”

Lembro-me em pequeno de ir com os meus 
pais para hotéis quer em Portugal, quer na 
Europa. Ficávamos em unidades hoteleiras 
onde o pequeno-almoço era servido à mesa nos 
longínquos anos sessenta, setenta. 
O empregado, chegado depois das saudações e 
rasgado sorriso, colocava o cesto de pão, brioches, 
croissants, alguns bolos de fatia e outros doces 
locais, geleias, manteiga, queijo, fiambre, tudo nas 
doses certas para os comensais presentes. 
De seguida, questionava o sumo que preferíamos, 
normalmente de tomate, laranja ou toranja. A 
fruta laminada ou inteira era servida a pedido. 
Os ovos, bacon, salsichas, crepes, torradas, feitos 
ao momento. Honrosa excepção para as papas 
de aveia, que estavam cozidas e eram depois 
levantadas com leite ou natas frescas finalizadas 
com frutos secos, conforme o gosto. Os cereais 
eram uma excentricidade americana pouco 
comum na Europa sóbria. 
Nos hotéis mais clássicos, as mimosas, mistura de 
champagne com sumo de laranja, davam início 
às primeiras refeições da manhã para os mais 
boémios e exuberantes. 
A variedade de oferta ia baixando conforme a 
categoria do estabelecimento: hotéis de cinco 
estrelas a uma estrela, simples pensões, albergues 
e residenciais.

POLÉMICA

Vieram os anos oitenta. Aumentaram o turismo 
e os hotéis e, por consequência, começou a 
faltar mão-de-obra e os salários aumentaram. 
Importam-se hábitos americanos, a gestão de 
recursos humanos tornou-se mais rigorosa, mas 
o que importava era mesmo a diminuição dos 
custos de produção. 
Foi para poupar recursos humanos que nasceram 
os bufetes pomposos de comidas intermináveis 
de tudo e mais alguma coisa. Neles imperam 
os cereais que tanto criticamos em fóruns, os 
iogurtes, as frutas que apodrecem, os ovos que 
secam tristemente aquecidos por uma lamparina 
de álcool ou ligados à corrente eléctrica. 
A fruta laminada envelhece, sendo que tudo 
desaparece no balde do lixo, o bacon já não é 
crocante, as salsichas ficam rijas no réchaud, as 
panquecas e crepes, sem graça.
No final do serviço, tudo isto se resume a quilos 
e quilos de comida que vai parar ao contentor. 
Entretanto, devido ao gosto pelo veganismo, 
vegetarianismo, produtos biológicos, comida 
saudável, produtos sem lactose, produtos sem glúten, 
acrescentou-se a estes bufetes um sem-número 
de produtos que aumenta ainda mais a lista de 
desperdício alimentar. 
São muitas destas pessoas amigas do ambiente, 
ferrenhas defensoras da redução da pegada 
ecológica, que enchem páginas e páginas de 
comentários nos sites de viagens e nas redes 
sociais dos hotéis. Hotéis onde se alojam notando 
pequenas falhas: o pão de espelta ou de trigo 
sarraceno (do qual cortariam uma fatia, sendo 
que as outras acabariam no caixote da reciclagem, 
juntamente com as outras dez variedades). ©
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FERRAMENTAS 
E BRINQUEDOS 
PARA O COZINHEIRO 
AMADOR

Pinça Le Creuset
Depois da colher de pau, é provável que este seja 
o instrumento mais útil para quem está à frente 
de um fogão. Tanto serve para virar camarões no 
grelhador como para escorrer tagliatelle do tacho 
ou agarrar naquele naco de cachaço acabado de 
sair do forno. As garras em silicone evitam que 
se risque a película anti-aderente da frigideira e a 
tranca no punho ajuda a arrumá-la na máquina 
ou na banca.
33€, em lecreuset.pt

BRINQUEDOS

Uma cozinha é uma oficina e precisa de estar equipada como deve 
ser. Escolhemos os nossos instrumentos de trabalho preferidos, 
juntando velhos clássicos e novidades.

Grelhador anti-aderente Husknut
Sim, não há nada como peixe grelhado no carvão, 
ao ar livre e num varandim em frente ao mar. 
Mas a vida real nem sempre permite termos o 
equipamento e a paisagem ideais. Quando o calor 
pede um peixe grelhado e estamos em cenário 
urbano e confinado, dá muito jeito um simples 
grelhador de fogão. Não um grelhador qualquer, 
atenção. Convém que o robalo de mar não pegue 
ao grelhador e convém que o grelhador distribua 
o calor até às extremidades e tenha uma dimensão 
considerável. Este Husknut, com 36 cm por 26 cm, 
faz esse serviço com competência acima da média 
e por um preço difícil de bater.
25€, em ikea.com/pt

Ricardo Dias Felner

BR
IN

QU
ED

OS



46 47EGGAS EGGAS

Crepeira De Buyer
A marca francesa De Buyer faz óptimas 
frigideiras, isso já se sabe. Mas quando se trata de 
fazer crepes é preciso algo especial: é preciso que 
o rebordo seja rebaixado, para poder-se levantar 
a rodela de massa. Eis então uma frigideira de 
saia baixa, como esses carros tuning, também 
apelidada de crepeira. Convém ser anti-aderente, 
e esta é-o; convém ser grossa, e esta tem 4 cm 
de alumínio; e dá jeito também se servir para 
indução, e é o caso.
41€, em cesar-castro.pt

Marmita Mardouro
Está toda a gente ansiosa por comer em 
restaurantes, mas dificilmente a lancheira/marmita 
irá desaparecer de cena. Antes da pandemia, 
era um dos objectos do momento e depois da 
pandemia, voltará a sê-lo com certeza. Agora, qual 
costuma ser o grande problema da marmita? Isso: 
aquela gordura que fica agarrada ao plástico ou 
ao silicone como se fosse um pau de sebo – e que 
nem a máquina de lavar a louça a 90º C consegue 
despegar. Ora, com esta maravilhosa marmita da 
Mardouro, em alumínio, com presilha e vedação 
em borracha, não há esse risco.
10,80€, em avidaportuguesa.com

Desidratador Princess
Quantos legumes, quantas ervas, quantas frutas 
não foram já para o lixo porque não havia um 
desidratador ao pé? E quantas vezes não lhe 
apeteceu um snack rápido de maçã ou kivi seco e 
estaladiço, mas achou que as marcas comerciais 
eram demasiado caras? Ah, e as malaguetas: 
quer transformar um jalapeño em chipotle para 
adornar os burritos? É para isto e mais que serve 
um desidratador. No caso deste Princess, tem 
dimensões caseiras, imagem cuidada e fiabilidade.
60€, em worten.pt

Cozedor a vapor em bambu 
Ken Hom
Há cada vez mais restaurantes de take away 
a fornecerem dumplings chineses para serem 
finalizados em casa. E ficam uma maravilha. 
Para a confecção perfeita, basta um tacho com 
água e estes cestinhos por cima, feitos em bambu 
e muito decorativos. Encontra-os em lojas de 
produtos chineses e, se viver em Lisboa ou no 
Porto, em supermercados chineses, por metade 
do preço destes, mas os do El Corte Inglés vão 
ter consigo a casa.
24,95, em elcorteingles.pt

Manteigueira do Depósito da 
Marinha Grande
Quem se lembra das manteigueiras, essa relíquia 
desaparecida da maioria das mesas portuguesas 
nos anos 1990? Ora, faz todo o sentido reavivar a 
tradição de comprar manteiga em papel vegetal 
(olá, Marinhas) e guardá-la numa belíssima peça 
de louça ou vidro, como é o caso deste objecto em 
vidro manual soprado, do Depósito da Marinha 
Grande. Não só poupa na embalagem em 
plástico, como decora a mesa. Bónus: consegue 
gerir melhor o final do produto e evitar ficar sem 
um bem de primeiríssima necessidade.
9,50€, em avidaportuguesa.com

Fruteira de cortiça 
As fruteiras de cerâmica têm certamente o seu 
encanto, mas quando se trata de manter a fruta 
em boas condições, a cortiça presta um serviço 
melhor. Não só porque retém a humidade, 
como porque é mais suave ao toque. De grande 
durabilidade e recomendável para todo o 
tipo de ambientes, tem ainda meio metro de 
comprimento, o que lhe permite alojar desde 
tangerinas a grandes cachos de bananas.
41€, em avidaportuguesa.com

Máquina de café de filtro 
Moccamaster
De construção holandesa, em ferro, as 
Moccamaster são sólidas e tanto agradam ao 
decorador de interiores como ao barista mais 
exigente. Uma das grandes vantagens é a rapidez 
com que a água aquece, a outra o facto de 
manter a temperatura a 92º C e assim garantir as 
propriedades aromáticas do café. Obrigatório.
212€, em amazon.es

BRINQUEDOS
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Tesoura Wüsthof
As tesouras foram feitas para muito mais do 
que costurar. Na cozinha, por exemplo, são 
obrigatórias. Há, inclusive, pizzarias que não têm 
talheres: só servem as pizzas e uma tesoura. Os 
usos podem alargar-se ao desmembramento do 
leitão e do frango ou, simplesmente, ao corte das 
folhas das plantas aromáticas que tem na varanda. 
Esta Wüsthof  tem o selo de qualidade do metal 
alemão e ainda por cima é estilosa.
13,99, em amazon.es

Varinha mágica Zwilling
Quantas varinhas já faleceram nas suas mãos? 
Se faz sopa, algumas, certamente. Está na hora 
de apostar na qualidade – e nesta matéria isso 
significa ou ir para a Suíça, onde as Bamix são 
imbatíveis em fiabilidade e potência, ou ir para 
a Alemanha, onde dominam nomes como a 
Bosch e a Braun, máquinas duráveis e que não 
deixam as paredes da cozinha forradas de puré de 
cenoura. Recentemente, acresce ao portefólio esta 
Zwilling 36420-011-0, em aço inoxidável, muito 
bonita e no topo do ranking das avaliações dos 
clientes na Amazon.
58,46€, em amazon.es

Cutelo chinês
Depois de se usar um cutelo chinês, tudo o resto 
fica a parecer uma lâmina de brincar. Há um 
prazer qualquer primitivo ao empunharmos 
um monstro de aço destes, mas há também 
uma suavidade no corte insuperável. Os 
melhores cutelos chineses costumam ser de 
produção japonesa. A construção japonesa 
usa quase sempre carbono na composição das 
ligas metálicas, conferindo às facas uma dureza 
notável, mas também tornando-as perigosas e  
caprichosas. Não pense, por exemplo, em deixar 
uma faca destas no lavatório, húmida: no dia 
seguinte, estará coberta de manchas. Dito isto, se 
a tratar bem terá aqui um amigo para a vida.
A partir de 150€, em japanesechefsknife.com

Grelha de arrefecimento
Deixar a comida descansar, secar sem continuar a 
cozer, sobretudo depois de passar pelo forno, pode 
ser essencial. É verdade que a grelha do forno, 
com uma travessa por baixo, serve para o mesmo 
efeito. Mas quando somos padeiros caseiros 
regulares, ou grandes pasteleiros, temos direito a 
uma grelha dedicada, tanto mais que o preço é 
baixo. A coisa mais difícil é, e será sempre, ficar a 
olhar para um pão quentinho, acabado de cozer, 
à espera que arrefeça.
8,95€, em amazon.es

Descascador Victorinox
Os descascadores são muito úteis. Mesmo chefs 
experientes pousam as facas para tirar a pele 
de frutas e legumes e assim garantirem que não 
arrebanham metade da carne da manga. Mas não 
são todos iguais. Neste, as lâminas são afiadas, com 
garantia de qualidade suíça, e vão no sentido do 
prolongamento do cabo, mantendo o movimento 
de corte de uma faca. Para quem prefere as 
lâminas transversais, a Worten tem à venda o 
concorrente Kuhn, também de origem suíça.
6€, em amazon.es

Ralador Microplane
A primeira vez que ouvi falar dos raladores da 
Microplane foi da boca do chef  José Avillez, se 
a memória não me atraiçoa. Há uns bons anos, 
elegeu-o como o seu instrumento de cozinha 
favorito, numa entrevista. Não é caso único. 
Um pouco por todo o mundo, chefs Michelin e 
cozinheiros sem currículo elegem este ralador 
como o melhor, seja para tirar raspas de 
parmesão, seja para extrair o zest de limão, seja 
para ralar gengibre, alho ou chocolate.
21,50€, em pollux.pt

Panela eléctrica
Os norte-americanos andam doidos com o Instant 
Pot, que na verdade é o nome da marca que 
popularizou estas panelas de pressão eléctricas, 
capazes de cozinhar a baixa temperatura, de 
fazer arroz no ponto e, até, iogurtes. A maioria 
dos testes colocam a Instant Pot Duo Plus 6 
Quart como a melhor opção, mas para ter 
uma será necessário encomendar dos EUA e 
isso pesa na carteira. A máquina fica por uns 
150€, encomendando pela amazon.com. Uma 
opção mais prática e barata é ir por um dos 
concorrentes, como é a Crockpot de cinco litros, à 
venda no El Corte Inglés e na Worten.
Instant Pot Duo Plus 6 Quart, cerca de 160€, em 
amazon.com 
Crockpot Slow Cooker CSC026X, 139,90€, em 
elcorteingles.pt

BRINQUEDOS
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“FALTA IDENTIDADE
AOS CHEFS DE COZINHA 

PORTUGUESES”
Entrevista a Marlene Vieira

Não há pandemia que trave Marlene Vieira. A mais 
cotada das chefs portuguesas continua a planear a 

abertura do Marlene, depois de inaugurar o Zunzum 
em plena pandemia. Numa conversa por Zoom a partir 

de sua casa, falou de tudo com uma transparência 
e frontalidade raras. As agressões no início da sua 
carreira. A competição com Henrique Sá Pessoa. A 

discussão com Lili Caneças. E o que é preciso para se 
conseguir uma estrela Michelin. 

chefs

©
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Portanto, acha que não havia razões para a 
indignação?
Acho que devia haver mais uma ou duas estrelas 
em Portugal. Não entendo porque é que 
o Fifty Seconds não tem a segunda 
estrela, por exemplo. Acho que foi 
das maiores injustiças. Falta muito 
pouco para a terceira. Eu conheço 
muitos restaurantes três estrelas.

E o Euskalduna? 
Falta serviço. 

Dos restaurantes que conhece lá fora, com 
uma estrela Michelin, nomeadamente em 
Espanha, o serviço é sempre exemplar?
É. Não acho que haja muita criatividade nos 
restaurantes com uma estrela espanhóis, copiam 
muito. Mas há muito rigor no serviço e muita 
consistência. A consistência é muito importante. 
Não é à toa que há cinco pratos no Belcanto que 
nunca saem da carta. Porque são referência de 
pratos no Guia, como o robalo, o leitão crocante, 
a galinha dos ovos de ouro. 

Qual é o seu restaurante de referência em 
Portugal?
O com que eu mais me identifico no estilo de 
cozinha é o Belcanto, sem dúvida. E o Ocean, que 
também trabalha sabores portugueses há muito 
tempo. 

Esses dois podiam chegar à terceira 
estrela?
Falta qualquer coisa. Se calhar menos ao Ocean 
do que ao Belcanto. Ao Belcanto, falta um 
bocadinho mais de serviço. 

É raro vermos um chef  a ser tão frontal a 
falar de outros chefs.
Eu respeito-os a todos. Só acho que é importante 
saber os pontos positivos e os negativos. Também 
adorava que me dissessem os pontos negativos na 
minha cara. Adorava. 

Acha que há uma forma diferente de as 
mulheres se relacionarem neste meio?
Não. Tem a ver com a maneira de ser da pessoa. 
Eu gosto de lidar com a verdade, sem ser agressiva. 

Não é uma chef  agressiva?
Não sou. E se calhar é uma das razões pelas 
quais eu nunca fui para restaurantes com estrela 
Michelin. Sabia o que se passava lá dentro e não 
ia saber lidar com a agressividade. Tive várias 
oportunidades para ir para Espanha e França 
e não fui. Os homens lidam melhor com essa 
agressividade. Com esse espírito militar. 

Ainda existe isso?
Ainda. 

Mas não se fala disso em Portugal. Ainda 
há umas semanas o chef  David Chang, um 
dos mais famosos chefs norte-americanos, 
foi acusado de ser agressivo e ele próprio 
assumiu isso. Em Portugal, nada.
Mas existe. Temos é medo das represálias. De 
as pessoas serem marcadas. Se eu disser mal 
daquele chef, ele vai falar mal de mim e eu 
não vou arranjar trabalho. Há as pequenas 
vinganças. E isto é de uma agressividade ainda 
pior do que o que se passa nas cozinhas. Os 
chefs da minha geração viram nesse exemplo 
algo que não queremos ser. Sei que o Avillez, no 
início, porque tinha uma equipa de alguém que 
era muito agressivo, ele assumiu essa postura. 
Entretanto, acho que mudou. Ele também veio 
assumir publicamente isso. 
Eu fui assim no início. Tive uma formação 
militar, na escola de Santa Maria da Feira, onde 
me formei. O nosso chef  era militar, mesmo. 
E eu aguentei porque era muito teimosa. Mas 
foi muito difícil. Sofri durante muito tempo e 
precisei de apoio psicológico. E por isso decidi 
que seria a última vez que iria passar por 
uma coisa parecida. Não fui para restaurantes 
franceses por causa disso. Ele era português, mas 
dizia-nos que aquilo era assim em muito lado. 
Em determinada fase da minha 
vida tive um chef  espanhol que 
me agrediu fisicamente. A mim e a 
outros. Aquilo para ele era normal. 
Mas fez uma vez e não fez mais 
nenhuma. Eu soube pô-lo no lugar. 

É das poucas chefs que assume que quer 
ter uma estrela Michelin. O adiamento 
da abertura do Marlene condiciona essa 
ambição?
Não tenho muita ansiedade com isso. Tenho 
muita vontade de fazer o percurso até lá. Já fiz 
o projecto com os arquitectos e designers. O 
facto de uma parte desse projecto estar suspenso 
deixa-me um bocadinho frustrada. A estrela, 
nestas coisas, acaba por ser uma recompensa pelo 
nosso empenho e pela nossa dedicação. Mas nós 
queremos fazer o caminho e não estar parados. 
Mas estamos felizes com aquilo que queríamos 
para o Zunzum e ansiosos por saber como é que 
as pessoas se vão sentir no Marlene. 

Diz-se que para ter estrela Michelin há um 
formato e critérios que é preciso cumprir. 
Está a ter atenção a isso?
Não tenho uma lista escrita para fazer o checklist. 
Nunca trabalhei num restaurante Michelin, é 
preciso dizê-lo. Eu sei que há critérios muito 
definidos para se cumprir.

Como por exemplo?
Há muita gente que diz que o restaurante tem 
de ter escolha à carta e menu de degustação. 
Mas o Loco, do Alexandre Silva, só tem menu 
de degustação, e o mesmo vale para o Ocean 
e para o Villa Joya, por exemplo. Portanto, isso 
não é verdade. Mas os clientes têm de sentir 
que há algum luxo. Isso tem a ver com a forma 
como se recebe e serve o cliente. Tem de haver 
algum requinte e não pode haver desleixo na 
comunicação com o cliente, aquela coisa de dar 
palmadinhas nas costas e “há muito tempo que 
não o via”. Apesar de haver menos formalidade 
na Michelin, ainda há. 

O serviço é o calcanhar de Aquiles dos 
restaurantes portugueses que ambicionam 
a estrela?
Sim. É um dos. O que se diz é que para se ter 
uma estrela o mais importante é a comida. Eu 
não acredito. Um dia, quando o Marlene abrir, 
e se eu sentir que pode faltar alguma coisa, irei 
ter uma reunião com o Guia e perceber quais são 
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os critérios. Porque eu sei que isso é possível. Isto 
é um negócio e ter uma estrela traz-nos clientes 
para sustentar este tipo de restaurantes. 

É possível sustentar um restaurante com o 
nível de serviço exigido pela Michelin sem 
ter a estrela?
Não é possível. Temos de estar no Guia. Quando 
trabalhei no Avenue, estávamos a trabalhar para 
isso. Estávamos no limbo. Faltava qualquer coisa, 
mas não sabíamos o quê. Havia restaurantes que 
não faziam a cozinha que nós fazíamos e tinham 
a estrela. O serviço deles era melhor. Faltava-nos 
a estrela para termos mais clientes e com isso 
podermos melhorar o serviço. Toda a gente 
sabe que a estrela aumenta 30 por 
cento o volume de vendas de um 
restaurante. Há muitos clientes que 
só seguem o Guia.

Viu a cerimónia do anúncio de estrelas este 
ano? Partilha a indignação geral dos chefs 
portugueses?
Vi. Eu e o João somos frequentadores de muitos 
restaurantes Michelin, fora e dentro do país. 
Temos muita noção do que é um restaurante 
Michelin enquanto clientes. Nós sentimos que 
falta identidade aos chefs de cozinha portugueses. 
Não tenho nada contra os bons restaurantes 
franceses, como é o Epur, do Vincent [Farges], 
ou o Le Monument, do chef  Julien Montbabut. 
Aliás, não sei porque é que este restaurante não 
ganhou a estrela, é estranho. Agora falando 
em restaurantes de que muita gente 
se sente indignada por não ter tido 
a estrela, eu entendo a Michelin, 
porque acho que há muitos chefs 
de cozinha que ainda se estão a 
encontrar no estilo, no conceito e 
na consistência. E a consistência é 
muito importante.
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Número 1 de vendas? E foram? 
Sim. Ali, tanto eu como o Alexandre [Silva] 
começámos sozinhos. Nunca tínhamos sido donos 
de nada. Éramos chefs de cozinha, simplesmente. 
E foi importante termo-nos ajudado um ao outro, 
nas fraquezas, nas coisas que nós não sabíamos. 
Mas tínhamos ali um tubarão ao nosso lado 
chamado Henrique Sá Pessoa. E eu meti na 
minha cabeça, e o Alexandre acho que também, 
ele também é competitivo… embora eu seja mais 
do que ele [risos]. Mas eu meti na minha cabeça 
que um dia ia facturar mais do que o Henrique. 
Acho que ele nem sabe disso, nem tem noção 
nenhuma. Era uma coisa minha. Ele tinha filas 
gigantes que ultrapassavam a minha loja e a loja 
do vizinho. E acabava por ser uma frustração. 

Quando foi o ponto de viragem?
Foi quando a Lili Caneças lá foi. Eu estava na 
frente da loja, não tinha clientes. Ela chega lá e 
diz: “Diga-me lá o que é que tem aí para comer, 
que eu ia aqui ao seu vizinho do lado mas ele tem 
uma fila gigante e eu não vou estar à espera.” E 
eu respondi: “Não, a senhora não vai comer aqui. 
Não a vou servir. Não sou restos de ninguém. 
Desculpe lá, mas aqui não vai comer.” E ela: “O 
quê! Como é que tem coragem de dizer uma 
coisa dessas?!” E eu: “Como é que a senhora 
tem coragem!” E ficámos ali num bate-boca. De 
repente, ela traz clientes, as pessoas começaram 
a ver aquilo e começou a formar-se ali um grupo. 
Ela achou uma piada enorme àquilo, eu acabei 
por servi-la, e entrámos ali numa brincadeira. 
Mas, no final, eu falei com a minha equipa: “Isto 
não vai voltar a acontecer. Nós vamos ter de 
arranjar aqui estratégias para chegarmos mais 
longe e não passarmos por estas frustrações.” 

E qual foi a estratégia?
Foi pôr-me do lado de fora. Ao fim de um mês, 
mudei o menu completamente e mudei a frente 
de loja. Tinha uma vitrina enorme e percebi 
que era uma barreira para comunicar com 
os clientes. Mudei alguma coisa em termos 
de design, também. Nesse dia, aumentámos 
logo as vendas muitíssimo. Depois, as reviews 
ajudaram-nos imenso.

E a comida? 
Eu quis sempre fazer ali cozinha tradicional 
portuguesa de uma forma um bocadinho mais 
cuidada. E quando a imprensa internacional 
começou a chegar ao Time Out Market, a nossa 
loja saltou à vista precisamente por fazermos 
cozinha portuguesa, tal como ela era. E isso foi o 
nosso grande trunfo, embora nós nem tivéssemos 
noção disso. 

Que pratos é que desde logo foram um 
êxito?
O polvo à lagareiro em novas texturas, que era 
um prato que eu fazia no início do Avenue mas 
depois tirei. Um lagareiro mais atual, sem ter 
aquelas batatas a murro ensopadas em azeite. 
E foi o arroz de berbigão à Bulhão Pato, que 
eu fazia e faço com tataki de espadarte fumado. 
Eram assim os dois pratos em que as pessoas 
sentiam o sabor a Portugal, mas com alguma 
autoria. Os turistas adoravam. 

E o bacalhau? 
Era muito procurado por brasileiros e pouco mais. 
Para os brasileiros é considerado um luxo, eles 
idolatram o bacalhau. Os franceses, os espanhóis, 
os italianos estão mais habituados ao bacalhau 
fresco ou com uma cura menor. Os franceses, o 
segundo país que mais frequentava o Time Out 
Market, consideravam-no muito forte, achavam 
que dominava o prato todo. Eles gostam de uma 
cozinha mais equilibrada. 

E a que outros pratos ou ingredientes 
sentiu que os estrangeiros reagem pior?
Açorda. Migas. Não adoram. Por causa da 
textura. E as sardinhas. Têm muitas espinhas. 
No início tinha sardinhas e percebi rapidamente 
que não era por aí. Os ingleses, por exemplo, não 
gostam de arroz. Portanto, não vale a pena sugerir 
um prato de arroz a um inglês. Os franceses 
adoram batata. São pequenos truques que eu não 
devia estar aqui a dizer [risos].

Como é que isso se faz?
O que eu lhe disse foi: “Tu não sabes o que 
pode vir do outro lado. Pode ser bem pior do 
que aquilo que estás a fazer.” Nós trabalhamos 
com facas, com coisas muito perigosas. Não quer 
dizer que eu o fizesse. Mas quando agredimos 
alguém, nós nunca sabemos como a outra pessoa 
vai reagir. 

Que tipo de agressão sofreu?
Um pontapé. 

Uma das razões pelas quais fugiu das 
cozinhas Michelin então foi essa?
Sim, foi uma. Prejudicou-me no currículo, tive de 
fazer um percurso mais difícil, mais longo. 

No Time Out Market diz-se que ganhou a 
toda a concorrência, incluindo a colegas 
seus que lá estavam bem instalados e já 
com uma estrela Michelin. É competitiva? 
Sou. Adoro competir. Quando era criança era 
desportista e adorava competir. 

Que desporto fazia?
Fiz vários. O que mais gostei foi voleibol, apesar de 
ser pequenina. Pelo espírito de equipa, pelo rigor, 
mas sempre sem agressividade.

De onde veio essa competitividade? 
Tem a ver comigo. De eu alcançar certos 
objectivos. 

E no Time Out Market quais eram os seus 
objectivos?
Começou com uma brincadeira que eu fiz com 
a equipa. E chegou a um ponto em que a equipa 
ainda era pior do que eu, estava ainda mais 
competitiva do que eu [risos]. Eu dizia-lhes, “Isto é 
só uma brincadeira”, e eles: “Não é, não, chef. Nós 
agora vamos até ao fim. Vamos ser o número 1.” 
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Foi aí que aprendeu a fazer pastéis de nata?
Foi. E até saímos no The New York Times por 
causa dos meus pastéis de nata. Mas no Alfama 
fazia cozinha normal. Foi aí que comecei a 
fazer cozinha portuguesa, de norte a sul. Até aí 
conhecia os sabores do Minho, da Beira Litoral, 
mas não conhecia nada do Alentejo, por exemplo. 

Considera-se uma cozinheira do Norte?
Não. Sou uma cozinheira portuguesa. 

Dando um salto para a actualidade. O que 
acha que vai acontecer este ano?
Ainda estamos muito no início. Estamos muito 
apreensivos. Acho que só lá para metade do ano, 
Maio, é que vamos conseguir desenvolver algum 
tipo de projecto. Até lá vamos trabalhar ainda 
com a chama pouco acesa, como se costuma 
dizer. Até Março vai ser duro, o take away vai 
manter-se até essa altura, segundo as nossas 
previsões. O Time Out Market tem previsão 
para Março, mas eu não acredito. Acho que só lá 
para Maio. Eu vou estar a trabalhar a abertura 
do Marlene, é isso que tenho neste momento em 
cima da mesa. Mas não prevejo abrir o Marlene 
antes de Maio. Vou antecipar quais são os sabores 
e os ingredientes daquela altura. O Zunzum está 
mais encaminhado, e está bem, temos clientes 
super-fãs do Zunzum, no estilo e no conceito. 
Mas para mim o foco será no Marlene. 

E como se está a dar com o take away? 
Acho que vai ser mais forte quando as pessoas já 
estiverem fartas de cozinhar, em Fevereiro. 

O take away vai ficar na cultura da cidade 
ou irá desaparecer quando a Covid estiver 
controlada?
Durante o confinamento de Abril de 2020 foi 
muito forte. Mas a partir do momento em que 
abriram os restaurantes, julgo que foi a 18 de 
Maio, houve logo uma quebra acentuada, à 
excepção do fim-de-semana. O fim-de-semana 
foi sendo sempre forte. E no Natal e no Ano 
Novo voltou a ser uma loucura. Facturei mais do 
que facturaria no restaurante, foi inacreditável. 
Portanto, acho que vai funcionar assim, no que 
respeita a cozinha de chef. Mas assim que a Covid 
estiver controlada as pessoas vão querer sair. As 
pessoas querem viver experiências. As pessoas não 
querem estar em casa.
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Acha que o Time Out Market voltará a ser 
o primeiro destino turístico em Lisboa?
Não tenho dúvidas. Os turistas adoram lá ir. 
Assim como nós adoramos ir ao Chelsea Market, 
em Nova Iorque, ou ao Mercado de San Miguel, 
em Madrid. Acho que quando o turismo voltar, 
o Time Out Market vai voltar ainda mais forte 
do que era. 

Mas não acha que isso vai demorar? 
Não serão os portugueses os primeiros 
a voltar lá? 
Eu acho que os portugueses não voltam ao 
Time Out Market. Ou pelo menos não no 
número que nós gostaríamos. E isto porque 
existem restaurantes muito bons em Lisboa neste 
momento. E nós somos muito comodistas e 
gostamos de um bom serviço. E falta essa parte no 
Time Out Market, não é suposto existir mesmo. 
Quando abriu, há seis anos, não havia a oferta 
que há hoje. 

O restaurante Marlene poderá abrir 
sem que o seu restaurante do Time Out 
Market esteja aberto? O Marlene não está 
dependente financeiramente do Time Out 
Market?
Não. Na empresa temos os centros de custos bem 
definidos e bem divididos por restaurante. Cada 
um tem de lutar por si e viver por si. 

Sonha com o Marlene? Na sua cabeça já 
tem o menu todo feito, por exemplo?
Não tenho. 

Mas há algum prato, algum sabor que lá 
tenha de estar? Qual vai ser a identidade 
do restaurante? 
Vai ser a identidade da Marlene. Vai ser a história 
da minha viagem até aqui. Da minha forma de 
ver a cozinha. Vai ser um bocadinho do que eu 
sou e do que são as minhas bases, com sabores 
portugueses, obviamente. Vamos usar ingredientes 
nacionais, talvez à excepção de dois ou três que 
eu adoro e que domino. 

Como por exemplo? 
O foie gras. Adoro. E é um produto de que não 
vou abdicar de usar no Marlene. 

Os inspectores da Michelin gostam disso.
Mas não tem a ver com isso. É porque faz parte 
da minha história. Assim como as trufas. Durante 
um longo período da minha vida, desde muito 
nova, lidei com trufas. Trabalhei com o chef  
Jerónimo Ferreira, que na altura estava no Ritz e 
foi abrir um hotel de charme em Vila do Conde. 
Era um hotel que tinha sido desenhado pelo pai 
da Bárbara Guimarães. Eu tinha 18, 19 anos. Foi 
lá que comecei a trabalhar trufas e cogumelos 
selvagens. Apesar de não ser um ingrediente 
português, faz parte da minha identidade. 

E a horta, tinha pensado fazer uma junto 
ao restaurante. Essa ideia ainda está em 
cima da mesa? 
Ainda está, mas vamos precisar de mais tempo. O 
dinheiro que tínhamos para isso foi-se. Queríamos 
fazer umas estufas parecidas com as do Noma, 
que são muito bonitas mas muito caras. Vai ficar 
mais para a frente. 

Tem experiência como agricultora?
Tenho. Desde que nasci. Sou de uma terrinha 
da Maia. Nasci numa vila chamada Nogueira da 
Maia e depois fui criada numa terra ao lado, onde 
estava a minha avó, que era agricultora, e com 
quem fiz tudo desde criança e que me ensinou. 

A Marlene foi cedo para os EUA, certo?
Era um bocado apanhada. Quis ir atrás do 
desconhecido. Tinha um amigo a quem era muito 
ligada e eu fui atrás dele, basicamente. 

Para um restaurante português?
Sim, para o Alfama. Passaram muitos cozinheiros 
portugueses por lá. Fiquei com a parte dos doces. 
A história é sempre a mesma. Os chefs não fazem 
doces. Não é que não saibam, só que não gostam 
e não querem. Mas é mais fácil dizerem que não 
sabem. Então fiquei eu com essa parte. 
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Já tens planos para a reabertura do 
Euskalduna? 
Vamos continuar, com menos lugares ao balcão 
e mesas mais afastadas. E estamos a preparar o 
novo menu. Temos na cabeça que a reabertura 
irá ser em Abril e por isso já andamos a pensar e 
a falar com alguns produtores. A ver se mudamos 
quase tudo. Mas tenho vários projectos para este 
ano e estes dois meses permitiram-me fazer andar 
tudo mais depressa, planear bem. 

Que projectos são esses?
O da padaria, que estava a meio gás. Parámos a 
obra quando começou a pandemia, porque ia ser 
mais difícil suportá-la financeiramente. E já tenho 
arrendado um espaço em frente ao restaurante 
para criar um complemento ao Euskalduna. 
Nunca quis aumentar o número de lugares do 
Euskalduna, mas quero dar mais condições e 
torná-lo mais exclusivo. Antes da pandemia 
consegui este espaço mesmo em frente. Já vinha a 
namorá-lo ao senhorio há muito tempo, até que 
ele cedeu. É só atravessar a rua.

Apesar do confinamento, o chef  
e dono do restaurante mais 
badalado do Porto está cheio de 
projectos. Para além de se ocupar 
com a reabertura do Euskalduna, 
o seu fine dining, Vasco Coelho 
Santos prepara-se para abrir 
uma padaria, uma peixaria e um 
conceito que junta garrafeira, 
bar e clube privado. Com ou sem 
estrela Michelin. 

“Não vou condicionar 
o Euskalduna para 
ter uma estrela”
Entrevista a Vasco Coelho Santos
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Que pães vão ter?
Vamos ter uma padaria à base de massa mãe, 
com pastelaria fina francesa.

Está nos planos resgatarem alguns pães 
tradicionais portugueses esquecidos?
Sim, o Gil vai andar a percorrer o país e a tentar 
perceber o que se fazia e o que se faz. Queremos 
ter trigos nacionais, também. O Gil é mesmo 
muito bom, estou muito contente. A padaria 
ainda é grandinha, vamos ter um forno com 
muita capacidade. A ideia é também apoiar 
restaurantes, meter o pão em casa das pessoas 
e trabalhar com hotéis. O Gil quer fazer pães 
diferentes para cada espaço e cada cliente. 

E com a padaria, o que podes oferecer ao 
Porto que a cidade não tenha já?
Está a trabalhar comigo o Gil [Gil Fortuna], 
um padeiro que era daqui do Porto mas foi 
viver para França, onde esteve muitos anos. 
Começou com o Leonardo Pereira, no Areias 
do Seixo, e formou-se em pão, em França 
[École Internationale de Boulangerie]. Há três 
anos começámos a conversar, ele disse-me que 
andava com vontade de voltar para Portugal e 
eu disse-lhe que abria a padaria com ele. 

E o que é que vai acontecer lá?
Vamos aumentar a garrafeira, que é uma das 
coisas que eu queria. O cliente com reserva no 
Euskalduna pode, por exemplo, chegar e ir ver a 
garrafeira primeiro, ter uma perspectiva do que 
pode ser o pairing ou escolher à carta. Depois o 
espaço vai sendo alargado por etapas. Serão três 
etapas e a cada uma corresponderá uma sala com 
um conceito diferente. Para além da garrafeira, 
haverá uma sala com uma lareira, para se estar 
antes ou depois do jantar, e a terceira será uma 
surpresa, uma espécie de clube: algumas pessoas 
terão acesso e os clientes do próprio dia, também. 
Não é para aumentar o negócio, é para melhorar 
a experiência do cliente. Mas é um espaço 
pequeno, não queremos criar nada de exuberante. 
Eventualmente vamos ter música, outro estilo de 
comida. Eu gosto muito em Paris, por exemplo, do 
Septime La Cave. Mas quero sobretudo melhorar 
o Euskalduna, fazer a experiência do balcão mais 
diferenciada da das mesas. Quero muito que as 
dez pessoas que se sentem ao balcão comecem ao 
mesmo tempo, isso é muito divertido. 

Porquê?
Dá para preparar as proteínas inteiras para 
esses dez, a interação é muito engraçada. E nem 
precisa de ser um grupo, podem ser pessoas que 
não se conhecem.
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Portanto, continuas muito focado no 
Euskalduna. 
Sim, mesmo estes conceitos novos que eu vou 
abrir são sempre apêndices do Euskalduna. São 
pequenos negócios que servem o Euskalduna. 
A padaria vai melhorar o pão do Euskalduna 
ou tudo o que prepararmos com pão. O outro 
negócio será uma peixaria moderna, vamos abrir 
na zona da Foz e é uma continuação do trabalho 
que já andávamos a fazer com o marisco e com o 
peixe. Vamos fazer maturação do peixe, vamos ter 
as câmaras à vista, vamos trabalhar muito à posta. 
Não serão peixeiros a fazer esse trabalho, mas 
cozinheiros, que vão fazer a preparação e dizer-te 
como podes cozinhar em casa. Podes levar um 
pescoço do peixe e um caldinho e um arroz todo 
xpto de uma região do país. É fazer tailor made 
com uma peixaria. ©
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Estás receoso de ficar sem turistas, por 
causa da pandemia? Como é a relação das 
pessoas do Porto com o restaurante?
Sempre trabalhámos bem o público do Porto e 
português. O turismo foi crescendo, os turistas 
eram 50 por cento. Em Março do ano passado, 
estávamos com reservas para dois meses e meio. 

É importante estares sempre presente no 
Euskalduna?
Acho que é. Não há muitos restaurantes em 
que tenhas o chef  à tua frente, quatro horas. As 
pessoas adoram isso. 

Todos os anos o teu restaurante aparece na 
lista de candidatos a ganhar uma estrela 
Michelin. Porque é que achas que ainda 
não aconteceu?
Não sei. Ainda hoje umas 10 pessoas partilharam 
comigo uma notícia de um restaurante em 
Londres que ganhou uma estrela com 20 dias de 
funcionamento. É idêntico ao meu, dez lugares ao 
balcão.

Já alguma vez falaste com os “inspectores” 
da Michelin?
Já falei com muitos que vieram cá. 

E eles nunca te deram a entender o que é 
que terias de mudar?
Não, nunca me disseram isso. Eles dizem que eu 
sei o que tenho de mudar. Mas eu não quero fazer 
mais um restaurante igual aos outros. Não vou 
mudar para ser mais rápido ter a estrela. Mas pior 
que eu não ter, se calhar, é o Feitoria só ter uma. 
Se calhar era mais fácil se o meu menu fosse mais 
certinho, se não houvesse tantas mudanças. Eles 
procuram muito a consistência do menu. O meu 
menu pode mudar todos os dias. Se não houver 
um produto, eu uso outro. Temos uma lista de 
380 pratos diferentes em quatro anos. A nossa 
melhor cliente, que já veio 37 vezes, só repetiu 
duas vezes o menu. Temos o menu pensado para 
o dia e depois para clientes que já conhecemos. 

Mas mudas tudo? Não fará sentido manter 
alguns pratos icónicos?
Faz, e eu tenho-os. Quem vem pela primeira vez 
come sempre a gamba com o caril. Desde que 
haja gamba. 

Voltando atrás. Gostarias ou não de ter 
uma estrela Michelin?
Claro. Eu trabalhei em restaurantes com três, 
duas e uma estrela Michelin. Claro que quero.

Não sentes que a estrela depois iria 
condicionar-te?
Depende. Se me dissessem “Tens de fazer uma 
lista de coisas para teres uma estrela”, não fazia. 
Ou ganho pelo trabalho que nós fazemos e de 
que as pessoas gostam e pelo qual nos procuram, 
ou então não venha. Não vou condicionar o 
Euskalduna para ter uma estrela. Ou dão a estrela 
pelo que nós somos – e está provado que em 
muitos sítios do mundo o que nós somos dá para 
ter uma ou duas estrelas –, ou não quero. E há 
guias diferentes que nos promovem. Se vires o 
top 5 do Mesa Marcada percebes que as pessoas 
procuram alternativas. Estão lá restaurantes de 
alternativa. 

Regressando à tua juventude. Qual foi 
a primeira coisa que cozinhaste?
Um petit gâteau [risos].

Gostas de cozinhar doces?
Sim, eu achava que ia seguir pastelaria. Gosto 
muito. Em 2013, fui trabalhar para um dessert 
bar, em Singapura. Há muito estilo na pastelaria, 
pensa-se na arte do prato, no não falhar. 

Houve alguém que te inspirasse, na 
família?
Só a minha avó. Rabo de boi, língua estufada. 
São os pratos que ela faz quando lá vou. 

Qual o primeiro restaurante onde vais 
querer ir, depois do confinamento?
Aqui no Porto, ao Mendi. Estou cheio de vontade 
de comer indiano no restaurante. 

És um control freak?
[Pausa]… Sou. Pronto [risos]. Gosto de controlar 
tudo. Gosto de saber tudo. Vou de férias e não 
consigo estar descansado se não souber de tudo. 
Sou muito picuinhas. 

Mudando de assunto. Numa altura em que 
os chefs portugueses estão cada vez mais a 
regressar às raízes da cozinha portuguesa, 
tu não tens pudor de dizer que o teu 
restaurante é outra coisa, pois não?
Não tenho. Queremos outra coisa. A piada é ir 
misturando tendências. Nos últimos três meses 
estava mais japonês. Gosto de fazer um menu 
equilibrado, com intensidade no sabor e que vá 
crescendo. 

Como é que se percebe se um cliente 
está a gostar? Normalmente não o dizem 
abertamente. 
Isso é o que tu achas. Talvez digam menos a chefs 
que estão na cozinha. Mas a mim dizem tudo. 
“Isto com um bocadinho mais de picante…” 
Esquece. Tens de ter um filtro gigante. “Isto mais 
sal”, “Isto mais limão”. É surreal.

Qual é o ponto crítico do Euskalduna?
A pessoa que está no fogão não é a mesma. Quem 
faz carnes, faz peixes, faz molhos. Rodamos todos. 
Isto dá-me estabilidade, para quando não estiver 
presente. O grande problema é provar. O bom 
de estarmos juntos há quatro anos é que eles já 
cozinham para o meu paladar. Não pode cada um 
ter o seu ponto de sal. E depois é importante que 
quem está a empratar prove tudo. Se não estiver 
bem, manda-se para trás, volta-se a fazer.

Ainda há cozinheiros que não provam a 
comida?
Entre os meus cozinheiros eu sei quem prova 
menos e quem prova mais. 

Como se cozinha e lida ao mesmo tempo 
com a interação ao balcão com os clientes? 
As pessoas põem-te muita pressão. Falam muito 
tempo contigo. E tu não podes perder o foco. É 
preciso ter atenção a tudo: timings, pontos. 

Há data para abrir? 
Falamos no início do Verão. Mas vamos começar 
já a fazer testes. 

Como é ser-se chef  e proprietário de um 
fine dining? Não há muitos casos como o 
teu. Lidas bem com isso?
Adoro números e negócios. Por enquanto, 
estamos a falar de dois restaurantes, ambos 
pequenos. Não é difícil de gerir. Fui aprendendo, 
também. Mas gosto muito de estar em tudo. Na 
parte da gestão de encomendas, por exemplo. 
Eles ficam malucos com o facto de eu saber tudo 
o que tenho no frigorífico. E também gosto muito 
da parte criativa. 

Alguma vez o chef  Vasco pediu ao gestor 
Vasco um dinheiro extra para comprar 
aquele produto especial e recebeu uma 
resposta negativa?
Muitas vezes. 

O início do Euskalduna não foi fácil, pois 
não?
Não. Houve noites que demos zero jantares. 

Como é que se lida com essas situações?
Eu era muito rigoroso, no início. Se não houvesse 
reservas de manhã, já não íamos abrir à noite. Era 
também uma forma de não haver desperdício. 
Comprava produto consoante as reservas. Íamos 
mais cedo para casa, era duro, mas sabia que as 
coisas iriam encaixar. Sabia que o primeiro ano 
ia ser um bocadinho de aprendizagem, de fazer 
crescer a marca e o nome. A partir de 2018 o 
restaurante passou a ser rentável. 

O que é mais difícil na gestão de um 
restaurante?
É lidar com as pessoas, a gestão dos recursos 
humanos. 

CHEFS
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E em Lisboa?
Quero muito ir ao Velho Eurico, ao Pedro Pena 
Bastos [restaurante Cura] e ao Vincent [Vincent 
Farge, do Epur], que é uma falha. Quero voltar ao 
Prado, gosto muito de lá comer. E faço sempre a 
minha visita anual ao Feitoria.

O que é que não falta no teu frigorífico?
Vinho. 

E de comida?
Ovos. 

E o prato que mais gostas de cozinhar?
Peru assado. Uma perninha para a família toda. 
Bochechas estufadas. Massas com marisco. 

Os teus filhos gostam da tua comida?
O mais velho até gosta de pôr a cadeira ao meu 
lado para me ver a cozinhar. 

De que ingrediente não gostas de todo?
Pimenta. Não gosto. Não posso. Não entra nos 
meus menus. Nem na comida de staff. 

Que prato não comes de todo?
Não há nenhum.
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Rui Zink

Permitam-me que comece por dar uma mini-
-aula, tenho saudades: metáfora e metonímia são 
as figuras de estilo centrais.
A metáfora, todos sabemos, é quando comparo 
a minha mulher com uma rosa, por causa de um 
ou outro traço comum (a beleza, os espinhos) e 
depois nomeio uma para designar a outra. “Hoje 
a minha rosa ralhou comigo por ter deixado as 
peúgas no chão.”
A metonímia, essa, só de nome é menos 
conhecida e praticada. Quando dizemos “vou 
fazer vela” para andar de barco, “beber um copo” 
para indicar que vamos beber o líquido dentro do 
copo. Não o copo, a menos que sejamos faquires.
Ora, a “alegria da mesa” é na verdade uma 
metonímia: não é a mesa que nos dá alegria, mas 
dois bens essenciais: a) o que pomos sobre ela, b) a 
companhia em que estamos à volta dela.
Com esta pandemia que só nos arrelia, mudámos 
hábitos de convívio, pelo menos por uns tempos. 
Conviver com os amigos anda mais complicado.
Não podendo cumprir essa parte importante, 
essencial, da alegria da mesa, tenho aproveitado 
a pandemia para juntar o útil ao agradável: 
continuar fiel cliente de um sítio vizinho, 
contribuindo para a sua saúde financeira, ao 
mesmo tempo que me delicio com o menu que 
aliás já sei de cor. Se todos os estabelecimentos 
vivem de rotinas, e têm as suas especialidades, isso 
é ainda mais verdade com os pequenos paraísos 
a que, carinhosamente, chamamos tascas. Em 
tempos eram apenas restaurantes baratos e 
familiares, hoje algumas tascas são pequenos 
paraísos: oásis do bem comer, do bem conviver, 
do bem-estar. Com um limite de qualidade 
marcado pelo preço dos pratos, não será numa 
tasca que vamos beber um Barca-Velha ou 
degustar caviar Beluga. Isso não implica que 
faltem boas matérias-primas, apenas que terão 
de encontrar outras soluções. O vinho não será 

A ALEGRIA DA MESA
o melhor do país, mas será um vinho honesto. E 
caberá ao talento de quem cozinha o apurar de 
sabores, aromas. E, como é o caso do Banquete, 
fazer magia.

O último ano, passei-o praticamente 
com comida do Banquete da Cristina e 
do Rafael, e que sorte tive. A Cristina 
é uma espécie de Luís de Matos de 
saias, e é um elogio que raramente 
faço. Pensando bem, acho que nunca 
o tinha feito.

Aquela rotina boa é quase como voltar à infância, 
porque já conheço a ementa de cor e tenho os 
meus favoritos: já sei que à segunda talvez haja 
ervilhas com ovos escalfados, como em casa da 
minha avó, à terça um cozido com todos, ou 
então choquinhos fritos, tão bom, à quarta um 
pernil, à quinta solha frita com arroz de grelos, à 
sexta uma digníssima espetada à madeirense ou 
bacalhau com natas.
Durante alguns meses, pude sentar-me sozinho 
cá fora, até mesmo nos dias mais frios. Vantagens 
de ser um homem quente e, enfim, com alguma 
carne em cima dos ossos. A Cristina é alentejana, 
o Rafael é filho de madeirenses. O Banquete, esse, 
é um dos sítios que desmente que em Lisboa não 
se possa também comer bem. Perdão, muito bem.
E tem sido esta, ao longo do último ano, a minha 
meia alegria da mesa. Espero que, num tempo 
breve, volte a ser alegria completa e possamos 
cumprir um dos mais belos rituais: tocar os copos. 
À vossa.

DIGESTÃO
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Que beleza as papas da minha querida mãe, que 
faria, exactamente no dia de hoje, uns radiosos 
88 anos.
E depois vinha o cozido, com todos os recônditos 
que só o porco tem para dar, e com a couve e 
a penca abençoadas, a batata de semente e os 
enchidos, postos no fumo desde o Natal. E o arroz 
de alguidar feito na água das carnes e, depois de 
besuntado e decorado com generosas rodelas de 
salpicão, levado ao forno para secar e ganhar 
aquela crosta que lhe reserva os sucos interiores, 
num prato da mais do excelsa sapidez!
Que maravilha! Que dez a zero aos “mardis gras” 
da vida, feitos gentilmente de panquecas, king 
cake e outras “delicatesses”, já que não posso 
dizer mariquices!
Hoje, julgo que as únicas máscaras serão as da 
pandemia.
Mas a Terça-feira Gorda lá estará, posta na mesa 
em toda a sua suculência e sabedoria.

António Souza-Cardoso

Sempre gostei da expressão “Terça-feira 
Gorda”. Sou de uma geração onde tínhamos 
respeito pelas coisas, onde o que sobrava 
era naturalmente aproveitado, onde a 
mesa era uma festa, mas as travessas eram 
escorridas para o prato de cada um.

É o privilégio único de se ter feito parte de 
uma família numerosa, onde o conjunto está 
primeiro e a correcção fraterna sobre quem não 
quiser partilhar a festa logo aparece. Por isso me 
encantou sempre esta expressão.
Uma coisa gorda era uma coisa boa. Porque 
era farta, saciava, não provocava a disputa nem 
a inveja. Dava para todos. E todos se podiam 
alambazar, despreocupadamente, naquela 
fartura desmedida.
Era o império da abundância que, por uma vez, 
entrava em nossas casas e nos libertava daquela 
contrição e competição diárias.
Terça-feira Gorda. Só de pronunciar, ficamos com 
a boca cheia.
A tradição associada à cultura judaica cristã é 
significativamente marcada pela mesa. A mesa 
era o local sagrado de reunião da família. E 
os excessos e renúncias que a ordem religiosa 
permitia ou exigia aos seus fiéis tinham 
inexoravelmente que passar pela mesa.
Também a tradição da Terça-feira Gorda era 
marcada pela mesa. Como o momento de 
despedida de todos os excessos. Julgo que sabem 
que a etimologia da palavra Carnaval tem a ver 
com o adeus à carne. A forma que era encontrada 
de, à semelhança de Jesus, nos recolhermos 
num período de introspecção e regeneração da 
Quaresma, era a da renúncia da carne, que aqui 
simbolizava o prazer e a abundância.

A TERÇA-FEIRA
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GORDA
Os próprios excessos do Carnaval e das suas 
folias são a consagração do anonimato ou da 
permissão excepcional do excesso. O anonimato 
é simbolizado na máscara que permite a folia e 
o desregramento completos. Mas feitos de uma 
vez só, em despedida, para um período solene e 
sincero de recolhimento e de regeneração.
É  a mágica dança entre o pecado e o perdão…
Mas regressemos à Terça-feira Gorda e às suas 
tradições. Sou minhoto, com todo o orgulho. 
E no Minho, onde a gastronomia se leva muito 
a sério, a Terça-feira Gorda tem uma tradição 
robusta muito ligada à economia rural. No 
Natal e no início do ano, quando apertavam os 
rigores do frio, matava-se o porco, que, depois 
de sangrado e desmanchado, ia em salga para 
as arcas de madeira velha e seca. Um dos mais 
esperados momentos de voltar àquela verdadeira 
arca do tesouro era o daTerça-feira Gorda. Para o 
sarrabulho, pois claro, ou, em minha casa, para as 
papas e para o cozido.
As “Papas do Enxido” (o nome da casa) são 
um segredo culinário raríssimo que a família 
praticante não está autorizada a divulgar. Umas 
dicas, ainda vá, mas os segredos mesmo… nunca!
Se o sangue é seco ou líquido? Qual o tipo de pão, 
o ponto de cozedura das carnes (?) – a textura, 
claro, qual o segredo de uma delas com nome 
impronunciável ?…
Enfim… cala-te boca!
Para só te abrires sôfrega e voraz quando as ditas 
aparecerem naquele ponto de grossa emulsão do 
pão e do sangue, dos cominhos e dos bocados 
de carne e de tutano arrancados dos ossos mais 
pequenos do porcino.

“Sou minhoto, com todo o orgulho. 
E no Minho, onde a gastronomia 
se leva muito a sério, a Terça-feira 
Gorda tem uma tradição robusta 
muito ligada à economia rural.”
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O mui renomado Pantagruel, criatura de 
Rabelais, Rei dos Dipsodos, protagoniza desde 
1583 feitos e proezas horríveis e apavorantes para 
a gastronomia.
Horríveis porquanto a destroem como 
conhecimento, que o é em si; apavorantes porquanto 
dificultam a virtude que lhe convém e facilitam o 
vício epistemológico e vital que a degenera.
Do mesmo modo que não há a possibilidade 
da liberdade sem verdade, também não há 
verdadeiro conhecimento sem virtude e o que ela 
é de senhorio e liberdade. 

Pantagruel, em resumo, gigante 
monstruoso, tinha poder para tudo 
e esse mesmo tudo submetia ao 
seu domínio, com uma excepção: o 
seu próprio apetite, o seu princípio 
vital, o seu vector existencial, 
que era a sua escravidão, a 
sua constante insatisfação, a 
impossibilidade da sua felicidade.

Como Midas é incapaz da transcendência, de 
respeitar uma natureza criada, quer a pessoal, 
a quem impõe a desventura dos seus caprichos 
que agigantam a sua ansiedade, quer a que lhe 
é exterior, incapaz que se torna quer para dar, 
quer para receber livremente. A sua imanência 
tornou-se, como hoje é condição de muitos 
“Dipsodos”, a sua angústia, solidão, náusea, 
prisão e desespero.
Sem parcimónia, sem a liberdade e o senhorio 
de poder agir em função do reconhecimento 
do que me convém em oportunidade, medida, 
condicionamento de meios e fins, nunca se 
conseguirá assegurar a bondade dos actos 
para o próprio, para os outros e para toda a 
criação, mas jamais também se conseguirá 
verdadeiramente possuir seja o que for sem 
ser-se dominado por esse “que for”, conseguir 

Manuel Guerra Pinheiro

receber enquanto acto de quem dá e de quem 
recebe livremente e, possuir-se a si mesmo, para 
o caso ou sempre que alguém se dá a si próprio.
Estou a falar de sustentabilidade, do desvelar de 
uma natureza criada e com sentido, que nos é 
oferecida para nosso domínio e gozo, que à sua 
bondade e unidade de sentido se acrescenta a 
sua infinita beleza e inexorável verdade onde 
aquietamos todo o nosso mistério e maravilhamos 
o nosso espírito.
Toda “l’art de la table” está nessa prática 
reiterada de actos virtuosos para com a natureza, 
os outros e nós mesmos, que nos consigam, nesse 
justo meio que é virtude, contemplar toda a 
criação e o trabalho do homem servido à nossa 
mesa com o respeito pela imensa dignidade que 
lhes respeita.

PANTAGRUEL,
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Pedro Lencastre Monteiro

A mão tem uma tradução directa para uma 
expressão antiga associada ao tempero, mas 
é muito mais. É a ligação entre o intelecto e a 
matéria sobre a influência da experiência e da 
prática. A mão é o gesto, o savoir faire. A mão 
não mente nem esconde, mas impõe cuidado e 
reconhecimento. 

Elogio da Mão 
e do Fogo
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esquecendo as lições quando é esquecida, 
magoando quando é maltratada. A mão que 
também mima quando o cozinheiro volta e 
procura na faca, na massa ou no toque, o amor 
que outrora teve. Aí a mão brilha, mostrando que 
não esqueceu tudo, que era só um amuo, amando 
de volta. A mão alegre é livre.
O fogo é ímpeto e precisa de compromisso. É 
uma conversa longa, nunca é inteiramente nosso. 
É o toque do incerto criando o irrepetível. A 
marca do fogo é permanente num mundo onde 
todo o erro se faz pagar. Quando o permite, o 
fogo é tão imagem do cozinheiro quanto a mão. 
É o espelho da abordagem, da entrega. O fogo, o 
elemento, exige respeito.
Na cozinha a mão é o sabor e o tempero, mas 
também é destreza e elegância, a familiaridade do 
gesto, a confiança dos amigos. Se a mão é interna, 
o fogo é externo. A mão é nossa, o fogo é de 
Outro. A mão, sem fogo, é solidão. O fogo, sem 
mão, destruição.
Quando o cozinheiro junta a mão e o fogo, surge 
um novo sentimento, um ritmo único, uma dança. 
Uma dança com várias variações: os grelhadores 
de Matosinhos ou os assadores do Algarve. 
Os homens das castanhas e das farturas. As 
cozinheiras das iscas e dos pastéis de bacalhau. Os 
sushiman e os pizzaiolos. Padeiros e pasteleiros. 
Mil pessoas diferentes, milhões de gestos, a 
mesma imagem por trás de todas elas, a receita 
para uma cozinha de verdade. O controlo da mão 
e o domínio do fogo.

Em cozinha há a mão e o fogo. 
O controlo da mão e o domínio do fogo.

O 
fogo 

é o meio 
da criação, 

essência da excelência, 
é irmão do tempo. Numa 

cozinha comprometida, a sua 
compreensão pode ser disfarçada, 

mas a negligência grita para 
quem a conseguir escutar. O som 

do fogo, a sua fala. O tom do 
fogo, tanto água como brasa, 
gentil ou forte, discreto ou 
dominante, mas sempre 

incontornável.

O cozinheiro controla a mão ensinando-lhe 
sentimentos próprios da vida, o afecto carinhoso, 
o aperto bruto, ora rápido, ora lento. A mão cria 
o cozinheiro pela exigência de devoção constante, 
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As necessidades da pirâmide de Maslow, 
da sua base para o topo, vão das mais 
primárias e elementares para as mais 
elaboradas e sofisticadas. Vão daquilo que nos 
aproxima dos animais àquilo que nos afasta 
irremediavelmente deles. 
As necessidades fisiológicas, como comer, entre 
outras, sem o que não poderíamos sobreviver, 
encontram na cultura uma forma de valorização 
extrema, de tal modo que confundem a própria 
hierarquia da referida pirâmide. 

Comer, desfrutar de um alimento, de um prato 
ou de uma refeição, é um ato de cultura. Como 
já definia sabiamente o filósofo Agostinho da 
Silva, a preparação de uma refeição – a escolha 
dos produtos, a forma como são preparados 
e cozinhados, a maneira como se dispõe uma 
mesa ou são servidas as iguarias –, a maneira 
como comemos e convivemos à mesa, tudo isso 
está informado por séculos de história, de saber 
e de experiência. 
Essa experiência é apurada de geração em 
geração, sempre em benefício de quem está, 
sabendo que lhe será legado algo ainda passível 
de melhorias, adiante.
Será redundante dizer que Portugal é um 
país rico na sua tradição gastronómica, 
pela variedade, diversidade e, sobretudo, 
autenticidade dos seus manjares e vinhos, 
que, além do mais, ganharam recentemente a 
coragem de mostrar maturidade e sofisticação. 
Nada devemos às melhores cozinhas do mundo, 
algumas das quais tiveram apenas a vantagem, 
antes de nós, de serem melhor comunicadas e 
promovidas. A cozinha portuguesa foi sempre 
excelente, basta lembrar as iguarias das nossas 
avós para nos crescer água na boca, mas 
nunca como agora foi tão bem evidenciada e 
disseminada, fazendo de Portugal, também neste 
domínio, “the world best secret” (que já não é). 
Há muito ainda a realizar, mas segredo já não 
somos certamente.
Seja como for, como não há gastrónomo que se 
preze que não se orgulhe do apetite, também 
comer e beber devem ser respeitados ao nível da 
arte, elevando-nos como seres civilizados, que 
transformam a mais elementar necessidade humana 
num permanente hino àquilo que é o maior dom 
que nos foi dado: a vida e a sua plenitude.

“O primeiro requisito para escrever 
bem sobre comida é ter bom apetite”

A.J. Leibling

DIGESTÃO

Quando a comida se transforma 
em gastronomia, existe um 
manancial de elementos 
incorporados que nos 
distinguem das outras espécies e, 
inclusivamente, dentro da nossa 
própria espécie.

Tal como a roupa – que a alguns serve apenas 
para se cobrir, limitando-se praticamente a 
protegê-los da hostilidade do meio ambiente, seja 
ele frio ou quente, seco ou húmido, ou a cumprir 
as regras morais do recato – pode ser uma forma 
de comunicação sobre a respetiva identidade, 
também a comida – e a bebida – extrapola a 
função de saciar a fome. 
A comida satisfaz os sentidos numa aceção 
epicurista – tanto mais quanto o ato subjacente de 
cozinhar alimentos e de os consumir com deleite, 
mais do que apetite, nos preenche de maneira 
cada vez mais holística.
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Tendências da 
Gastronomia para 2021

23 Ricardo Dias Felner

O ano vai ficar marcado pelo confinamento, seja ele mais ou menos 
folgado. Está para acontecer uma revolução e este é o momento 
para as grandes mudanças no paradigma dos restaurantes. Com 
um olho na realidade portuguesa e outro no que está a acontecer 
no resto da Europa e nos EUA, eis as profecias gastronómicas 
que a Covid cozinhou.

T
E

Ê
N CI

A S

ND
1. Esplanadas de fine dining
Há cada vez mais restaurantes com mesas e 
cadeiras ao ar livre, mas a proibição e o receio 
de comer em recintos fechados promete elevar o 
conceito para outro patamar. Protecções contra 
o vento e chuva, aquecimento, arrojo no design e 
ilhas de finalização são algumas das possibilidades 
que deverão aparecer em 2021.

2. Restaurantes para portugueses
Com as quebras no turismo, é previsível que 
chefs e empresários mudem a agulha e olhem 
cá para dentro. Isto pode acontecer tanto na 
forma como no conteúdo. Deixaremos de ver 
tantos restaurantes nas baixas de Lisboa e Porto 
com nomes em inglês. E deixaremos de ver tanta 
cozinha portuguesa adaptada ao paladar dos 
estrangeiros.
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10. Cozinha nepalesa
Uma das tendências da restauração, 
particularmente em Lisboa, têm sido os 
restaurantes de comida do mundo. Há uns anos 
foram os japoneses, depois os mexicanos, os 
chineses, os asiáticos modernos, os peruanos. Ora, 
nos últimos meses uma nova vaga de restaurantes 
nepaleses autênticos invadiu Lisboa. Ainda é 
difusa a razão, mas do bairro de Alvalade à 
Graça, dezenas de pequenas casas de comida 
caseira e familiar estão a mostrar que, sendo 
a culinária nepalesa parecida com a cozinha 
indiana, tem encantos próprios.

11. Cabrito, leitão, peixes de forno…
Por mais que a alta cozinha evolua no take away, 
os clássicos das encomendas para fora hão-de 
resistir e proliferar, por serem mais económicos 
e sobreviverem melhor ao transporte, tantas 
vezes tumultuoso. O cabrito assado e o leitão 
por encomenda são disso exemplo, mas também 
os peixes assados ou, como a Terra Pão faz, em 
Lisboa, cozinhados e acondicionados dentro de 
pão.

12. E comida de tacho
O mesmo vale para os cozinhados de tacho. Se 
há comida que melhora com o tempo e com o 
reaquecimento são os guisados e os estufados. Há 
restaurantes de take away que entregam mesmo 
no tacho, como a Taberna da Rua das Flores, 
tacho que pode ser depois reposto, como se fosse 
vasilhame. Na semana passada, a Taberna estava 
a servir bochechas à colher e raia espiritual, 
mas já houve desde lulas recheadas a javali com 
cogumelos, passando por cachupa rica. Há lá 
coisa melhor.

13. Fermentados
Mais tempo em casa, mais tempo, significa que 
a slow food vingará nos restaurantes mas também 
nos nossos lares. Daí que se esteja a regressar a 
velhos métodos de cozinha, como a fermentação 
natural. Já vimos isso com os pães caseiros de 
fermentação lenta. Seguir-se-ão outro tipo de 
fermentados, do kimchi à kombucha, dos pickles 
ao kefir.

TENDÊNCIAS

3. Chefs privados em casa
Já começou a acontecer em 2020 e deverá 
aumentar. Com os restaurantes fechados, uma 
das vias para os chefs continuarem a trabalhar é 
irem cozinhar a casa dos clientes, com as devidas 
cautelas. O Euskalduna, no Porto, é um exemplo 
desta tendência e outros se deverão seguir.

4. Take away sofisticado
Como fazer chegar a casa, em condições, uma 
cozinha de joalharia, como costuma ser a dos 
fine dinings? A questão ainda não foi respondida 
de forma completamente satisfatória. Muitos 
restaurantes de campeonato Michelin ou são 
forçados a optar por um cardápio mais simples 
ou colocam a mão-de-obra e as pinças nas mãos 
dos clientes. Em 2021, vão aparecer novas formas 
de transporte estável e novas embalagens criadas 
especificamente para cada criação dos chefs.

6. Restaurantes com cozinha 
só para delivery
A adaptação ao take away será reforçada. Mesmo 
com vacina, a expectativa do crescimento da 
cozinha para fora é sólida e deverá justificar 
investimentos na própria logística dos restaurantes. 
Uma medida já a ser tomada profusamente em 
países como os EUA é a construção de cozinhas 
separadas, destinadas apenas à produção para take 
away.

7. Fine dining em bairros 
residenciais
Com o esvaziamento dos centros das grandes 
cidades, nomeadamente de Lisboa e do Porto, 
os restaurantes já começaram a deslocar-se para 
bairros residenciais. Este movimento será tanto 
mais notório quanto menos baixarem as rendas 
que estavam a ser praticadas antes da pandemia, 
nas zonas históricas e turísticas. Hoje em dia, 
já vemos bairros como a Penha de França, em 
Lisboa, com cada vez mais propostas interessantes, 
dentro da gama média-alta. Em breve, será a vez 
dos fine dinings.

8. No meio não está a virtude
Disse-o o chef  João Rodrigues, em entrevista aqui 
ao EGGAS, há umas semanas, e eu concordo. 
Quem vai sofrer mais com a crise, quem já está a 
sofrer mais, são os restaurantes de média gama, 
onde se pagam 25-30 euros. São esses os primeiros 
a fechar. Nas margens, quer os mais baratos, quer 
os mais caros, poderão viver melhor. Espelho de 
uma sociedade de ricos e pobres? Espelho das 
dificuldades da classe média?

9. Experiências singulares
Em tempos de recolhimento, quando as pessoas 
finalmente saem, procuram fazê-lo em grande. 
Nesse sentido, é provável que as grandes 
degustações, as mesas mais exclusivas, a alta 
cozinha mais cuidada, mas também as culinárias 
mais exóticas e as cozinhas do mundo continuem 
a ter clientela.

5. Cadeias de abastecimento 
mais curtas
As quebras de abastecimento de alimentos no 
início da pandemia, em Março de 2020, foram 
rapidamente equilibradas. Hoje, isso não parece 
ser um problema, mesmo na eventualidade 
de sermos confrontados novamente com 
longos períodos de clausura. Ainda assim, 
essa fase reactivou uma rede de relações entre 
consumidores finais e produtores, e entre 
produtores e restaurantes, que parece prosperar.
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16. Conservas
No outro dia, um amigo contou-me que ouviu um 
empregado de um supermercado dizer ao colega 
que um cliente tinha acabado de comprar 57 latas 
de atum. É muito atum e, por conseguinte, muito 
mercúrio. O que se recomenda e se prevê é uma 
diversificação na escolha das conservas, para bem 
da nossa saúde. Portugal tem muitas e boas latas, 
do peixe-agulha ao carapau, do polvo à sardinha. 
Venham elas.

17. Intercâmbio de chefs, entreajuda
Toda a gente vai precisar de apoio. E, unidos, 
os chefs serão mais fortes. Almoços a quatro 
mãos, mudanças de restaurantes, intercâmbios 
entre cidades e países são formas de despertar 
o interesse dos clientes, enriquecer a cultura 
gastronómica de cada restaurante e dinamizar 
os projectos. Da mesma forma, assistiremos ao 
crescimento do corporativismo de classe para 
resistir e lutar contra as adversidades, sejam do 
ponto de vista financeiro ou político.

18. Aproveitamento de peças pouco 
nobres
As miudezas são uma tendência antiga, mas a isso 
juntar-se-ão peças menos valorizadas dos animais 
e, por isso, mais baratas. O lombo e a vazia são 
luxos de outros tempos e, diga-se, podem até ser 
um enjoo. Bochechas de vitela, focinho de porco, 
pernis e cachaços, quando bem trabalhados, são 
bons e baratos – dois qualificativos importantes 
para enfrentar a crise.

19. Menos serviço de mesa
Já se notou em 2020, quando os restaurantes 
começaram a cortar custos. Vai-se notar mais 
ainda. Veremos menos empregados a servir e 
seremos cada vez mais nós próprios a tratar do 
nosso prato. Eis mais um desafio ao formato dos 
restaurantes, que vão ter de encontrar formas 
seguras e confortáveis de self  service.

20. Cozinha por Zoom
Depois da Covid-19, mesmo quando a vida 
normalizar, a perspectiva é que a sociedade 
continue receosa de grandes aglomerações 
onde um vírus, este ou qualquer outro, se possa 
disseminar rapidamente. Daí que os cursos 
por Zoom ou outro tipo de plataforma para 
videoconferências tenham vindo para ficar, 
nomeadamente os cursos de cozinha. Os chefs 
portugueses parecem ainda não ter acordado para 
esta realidade, mas isso deverá acontecer muito 
em breve.

21. Wine bars online
Outra forma de evasão e entretenimento são 
as provas de vinho em casa. Já um sucesso 
em 2020, voltarão em força, cada vez mais 
profissionalizadas e com kits de garrafas cada vez 
melhores. Falta o balcão do bar e as piadas do 
barman, mas não faltará bebida.

22. Foco nas mulheres e nas 
questões raciais
Em todo o mundo, mas sobretudo nos EUA, 
a igualdade de género e o racismo dentro das 
cozinhas têm sido temas cada vez mais tratados. 
Por cá não é diferente, com o Congresso dos 
Cozinheiros e a equipa das Edições do Gosto 
a liderar uma campanha que pretende dar 
mais notoriedade às cozinheiras portuguesas 
e às diferentes etnias que contribuem para a 
gastronomia em Portugal.

23. Respeito nas cozinhas
Não vão assim tão longe os tempos em que a 
figura tipo do chef  era um macho agressivo 
e prepotente. Há muitos, ainda, alguns bem 
conhecidos. Para esses, contudo, vai ser cada vez 
mais difícil garantir que os maus tratos ficam no 
silêncio das quatro paredes das cozinhas. Um 
pouco por todo o mundo, os cozinheiros e as 
cozinheiras, nomeadamente as vítimas de assédio 
sexual, começaram já falar. Em Portugal, a 
catarse colectiva estará iminente.

TENDÊNCIAS

14. Pão e mais pão
O pão artesanal feito em casa promete, de facto, regressar em grande. Muita gente ficou com o bichinho, 
outros entretanto suspenderam-no, mas quem aprendeu a fazer massa mãe, ou seja, fermento natural, 
dificilmente esquece. A febre panificadora voltará a assolar os lares portugueses e as nossas redes sociais 
vão-se encher outra vez de pães disformes publicados como se fossem troféus da Liga dos Campeões.

15. De raiz:  leguminosas, bacalhau…
Pão de raiz, mas não só. Muita gente teve uma primeira formação em demolha de feijão, de grão ou 
de bacalhau em 2020. Ficando-se mais tempo em casa consegue-se vigiar as águas e dar conta das 
cozeduras lentas. É isso que acontece, por exemplo, com as leguminosas secas, que esgotaram dos 
supermercados em certos períodos do primeiro confinamento. Agora, os alunos avançados já sabem 
o valor de um bom feijão cozido caseiro e podem afinar as receitas. O mesmo para o bacalhau, que, 
sendo bom mesmo demolhado e ultracongelado, é melhor e mais barato quando bem preparado em 
casa, de raiz.
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Alexandra Bento

Mas, paradoxalmente, a pandemia tem 
impulsionado mudanças positivas no 
comportamento alimentar de muitos outros 
portugueses. Sendo a alimentação equilibrada 
fundamental para assegurar uma melhor 
recuperação em situação de doença e, 
cumulativamente a este facto, existindo evidência 
científica de que os indivíduos com doenças 
crónicas, como é o caso da obesidade, são mais 
afetados pela COVID-19 e apresentam maior 
mortalidade, isso levou a que muitos adotassem 
uma alimentação mais cuidada.
Daí que a relação da alimentação com a saúde 
tenha ficado mais preponderante, neste período 
pandémico, e que a alimentação saudável tenha 
obtido um mais destaque neste novo cenário.
Neste sentido, a COVID-19 obrigou a se 
equacionar a transformação da alimentação atual 
e acaba por acelerar algumas tendências como:

O crescimento de adeptos de uma alimentação 
com mais produtos de origem vegetal;

A valorização de produtos com reduzido 
impacto no meio ambiente, nomeadamente a 
seleção dos produtos locais com cadeias curtas 
de abastecimento, a preferência por embalagens 
sustentáveis e a verificação de selos de reciclagem;

A preferência por alimentos e bebidas que 
oferecem a sensação de bem-estar mental e 
emocional;

A propensão por opções de conveniência, 
que economizem tempo, mas que respondam 
à definição de confiança, qualidade e 
essencialidade;

A frugalidade, usando os alimentos na justa 
medida e evitando o desperdício.

Estas tendências vão ao encontro de um conceito 
alimentar que nos é culturalmente muito 
próximo: a Dieta Mediterrânica. Aproveitemos 
para a reabilitar.

No último ano assistimos a 
mudanças no comportamento 
alimentar dos portugueses, 
com alteração dos contextos de 
aquisição, confeção e ingestão 
de alimentos. A COVID-19 veio, 
claramente, contribuir para a 
alteração nos hábitos de uma 
parte significativa da população. 
Se, por um lado, uns optaram por 
uma alimentação mais saudável, 
por outro lado, verificámos que 
outros sofreram com a escassez de 
recursos. Parece evidente que, se 
os portugueses comiam mal antes 
desta crise pandémica, muitos 
podem sair dela a comer pior.

Sabíamos, já antes da chegada da COVID-19, 
que os hábitos alimentares inadequados estavam 
no top 5 dos fatores que mais contribuem para a 
perda de anos de vida saudável pelos portugueses. 
O elevado consumo de carne vermelha, o baixo 
consumo de cereais integrais e o excesso de 
sal constituíam os principais erros a apontar à 
alimentação nacional.

A ALIMENTAÇÃO 
DOS PORTUGUESES 
EM 2021

TENDÊNCIAS

Sabemos também que as restrições resultantes 
da pandemia tornaram o acesso aos alimentos 
e aos rendimentos mais difícil para as famílias 
mais vulneráveis e também reconhecemos que 
os erros alimentares seguem uma gradação 
social potenciando danos na saúde dos mais 
desfavorecidos. Logo podemos assegurar, com 
firmeza, que com esta crise pandémica estão 
a agravar-se as desigualdades no acesso a uma 
alimentação saudável.
Um inquérito da Direção-Geral da Saúde, sobre 
hábitos alimentares e atividade física, publicado 
em maio de 2020, confirma esta tese, concluindo 
que um em cada três portugueses se encontrava 
em risco de insegurança alimentar durante o 
primeiro confinamento, que teve lugar de março 
a maio do ano passado, ou seja, durante esse 
período tiveram dificuldade de fornecer alimentos 
suficientes a toda a família devido à falta de 
recursos financeiros. Valor bastante superior ao 
que tínhamos antes da pandemia, que atingia 
10% das famílias em Portugal. O que já de si era 
preocupante.
Iniciámos o ano 2021, com um novo 
confinamento, e podemos já adivinhar que a 
situação da insegurança alimentar pode piorar de 
forma significativa com o aumento da pobreza 
alimentar resultante da pandemia.
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Vantagem comparativa, 
vantagem competitiva?
Dentro de 10 anos terão passado 200 desde 
que David Ricardo, para ilustrar a teoria das 
vantagens comparativas, colocou frente a frente 
Portugal e Inglaterra com a produção de vinho e 
de tecidos.
Hoje, a região do Alentejo em geral, e de Beja 
em particular, vive um momento de grande 
dinamismo e de grande interesse por parte de 
investidores nacionais e estrangeiros.

O “Alqueva”, ao trazer a água, 
trouxe uma enorme oportunidade 
de investimentos em produções 
agrícolas altamente competitivas 
no cenário internacional. 

Trouxe também a concretização de uma matriz 
de produtos agrícolas mais diversa e, sobretudo, 
muitíssimo mais competitiva.
Agora, há que questionar se os agentes com 
capacidade de desenvolvimento e intervenção 
ao nível local e regional – os municípios, as 
universidades, a CCDRA e as associações 
empresariais – têm a vontade e a motivação 
de criarem as condições para a multiplicação e 
sustentabilidade desta enorme oportunidade que 
lhes está a ser oferecida.
Está em causa a região ser capaz de atrair, 
desenvolver e fixar competências à cadeia 
primária de valor. Ser capaz de estimular a 
investigação aplicada às várias produções 
agrícolas em crescimento. Ser capaz de 
atrair a instalação de empresas tecnológicas, 
incluindo instalação e aceleração de start ups, 
com projectos em áreas como a eficiência na 

TERRA Miguel Sousa Otto

utilização de recursos hídricos, na melhoria de 
processos e transformação dos produtos agrícolas, 
eficiência energética. Ser capaz de influenciar 
o estabelecimento de soluções intermodais 
de transportes de mercadorias. Ser capaz de 
fomentar e apoiar o estabelecimento de soluções 
competitivas de acesso aos mercados!

Em suma, serão a região e os seus 
diversos agentes capazes de dar 
densidade e profundidade a esta 
vaga positiva de investimentos 
com que têm sido beneficiados? 
Aumentando as externalidades 
positivas, ao mesmo tempo que se 
controlam as negativas, como os 
impactos ambientais?
A história económica mostra-nos 
que a aplicação da teoria das 
vantagens comparativas não nos 
foi favorável. Não deixemos que a 
história se repita. 
Nem sequer há que “inventar” 
nada, vários são os exemplos de 
regiões europeias que souberam 
(têm sabido) interpelar os agentes 
de desenvolvimento.
Exorto a região (públicos e 
privados, entidades e cidadãos) a 
estabelecer o ponto de encontro e a 
acção concertada e efectiva!

terra
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No entanto, bastaram uns anos de normalidade 
para voltar-se a dar como garantida a produção 
de alimentos. Aliás, pior que garantido, o sector 
foi injustamente criticado nas eleições legislativas 
portuguesas, o Ministério da Agricultura foi 
reduzido e tiraram-lhe competências.
Chegámos ao ponto de um reitor proibir o consumo 
de carne de vaca na Universidade e de termos a 
telescola a apresentar um slide que, em traços largos, 
ensinava aos alunos que os impactos da exploração 
de recursos agropecuários eram nocivos para a saúde 
humana e para o ambiente. 
E tivemos a agricultura nas últimas eleições legislativas 
como tema de troca de argumentos baseados em 
desconhecimento, ideias pré-concebidas e agendas 
políticas (os candidatos a Presidente da República 
neste tema foram mais razoáveis).
No ano passado, em março, apanhámos um susto. 
Com o primeiro confinamento, houve a dúvida se 
teríamos alimentos suficientes. Felizmente, o susto 
durou pouco tempo: foi pedido ao sector agrícola 
para continuar a trabalhar, ainda que com novas 
restrições e dificuldades. 

José Diogo Albuquerque 

O sector deu resposta, 
mostrando-se resiliente, e 
continuou a produzir. Os 
supermercados organizaram-se 
e o escoamento de alimentos foi 
assegurado.  

Chegamos à data de hoje com uma conjuntura 
mundial que pode afligir. Mas com a certeza, 
porém, de que temos um sector agrícola nacional 
e europeu mais moderno, resiliente, com as 
ferramentas de inovação tecnológica e gestão 
chaves para produzir mais com menos impactos 
no ambiente e com uma política agrícola europeia 
que confere aos empresários agrícolas estabilidade 
e modernização. 
Haja reconhecimento social e governamental aos 
nossos agricultores e um ministério com dimensão 
e competências técnicas para o apoiar.

OUTRA CRI$€ 
DE PREÇOS 

NOS ALIMENTOS?
O índice de preços alimentares 
da FAO (Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura) registou em janeiro 
de 2021 o oitavo mês consecutivo 
de aumento de preços, o 
aumento seguido mais longo 
da última década e o maior 
aumento desde 2014. 

A questão que se está a perguntar é se iremos 
voltar aos níveis de 2010, com subidas de preços 
de alimentos record e uma grande volatilidade. 
Os ingredientes para uma receita de aumento de 
preços estão todos lá. E têm sobretudo que ver 
com a conjuntura atual e com as implicações da 
pandemia. 
Primeiro, a China está a constituir stocks de 
cereais à medida que vai repondo o seu efetivo de 
porcos, reduzido pela peste suína africana, o que 
baixa a disponibilidade para os outros países. 
Segundo, a produção de cereais foi menor do que 
a esperada nos Estados Unidos e as perspetivas 
são baixas na União Europeia, Rússia, Tailândia 
e América do Sul. 
Terceiro, as taxas às exportações de cereais 
pela Rússia e, possivelmente, pela Argentina, 
limitam a oferta. 

TERRA

Finalmente, temos as implicações dos 
confinamentos e desconfinamentos por 
causa da Covid. Por um lado, levaram as 
pessoas a comprar alimentos e medicamentos 
para armazenar em casa. Por outro, os 
desconfinamentos impulsionaram as pessoas a 
gastar mais. Ora, ambos os fatores contribuem 
para uma inflação dos preços.
Os artigos de Jaime Piçarra e Maria Carvalho no 
Agroportal explicam bem esta conjuntura.

Não sabemos o futuro próximo, 
mas os especialistas do sector 
alimentar e agricultura, em 
geral, consideram que o 
risco de aumento de preços 
é real, embora talvez não tão 
generalizado como em 2008. 

Voltamos a ficar preocupados, como estivemos 
há 13 anos. Mas também como estivemos no 
ano passado, aquando do aparecimento do 
coronavírus.  
A verdade é que existe uma tendência natural para 
dar por garantidos o abastecimento de alimentos 
e a agricultura. Em 2008, com a crise de preços 
altos, houve falta de alimentos em alguns pontos do 
mundo, açambarcamentos e motins. Viveu-se uma 
realidade que não se imaginava. 
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Foi você que 
pediu um robalo?

O take away de peixe e marisco é 
a última mordomia das entregas 
em casa. Há cada vez mais 
fornecedores e a oferta é cada vez 
mais diversificada. Do ouriço de 
mar ao robalo, da ostra ao chutoro, 
eis alguns dos serviços de norte a 
sul do país, para todas as ocasiões.

Para levar uma cabazada
Depois dos cabazes de hortícolas entrarem na 
vida (e nas casas) das pessoas como uma rotina, 
juntam-se agora os de peixe. A ideia é a mesma e 
tem associadas preocupações de sustentabilidade. 
O peixe é quase sempre fresco e os preços 
chegam a ser mais baratos do que os da banca do 
mercado. Mas as opções mais interessantes não 
permitem escolher a espécie, tal como o pescador 
não o consegue fazer quando lança a rede ou a 
linha de anzol. 

MAR Ricardo Dias Felner

Entre os operadores mais estabelecidos no 
mercado, está o Cabaz do Peixe, que entrega na 
zona de Setúbal e Lisboa. Projecto da iniciativa 
da bióloga Catarina Grilo, com a Associação 
dos Armadores de Pesca Local e Artesanal do 
Centro e Sul, de Sesimbra, fixou vários pontos 
de entrega dos cabazes, em dias diferentes da 
semana, entre Sesimbra, Palmela e Lisboa. Basta 
encomendar no site e ir buscá-lo no dia certo. 
Um cabaz de 3 kg custa 25€.
Com a mesma filosofia, no Algarve encontramos 
o Cabaz Fresco Mar. Desta feita, reúne o pescado 
apanhado nas últimas 24 horas e tem à frente do 
projecto a Associação de Armadores de Pesca 
da Fuzeta. No site, não se pode escolher o peixe 
mas pode-se indicar três espécies de que não 
se gosta de uma lista enorme de possibilidades, 
algumas menos conhecidas, como a mucharra, o 
trombeteiro ou a tremelga. 

MAR
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Para quem quer a papinha 
toda feita 
No campeonato da comida pronta, o festim é 
servido quente ou frio, mas sempre pronto a 
comer. Começando no Porto, Vasco Coelho 
Santos e companhia têm andado ocupados com 
a mariscada. Cada encomenda dá para duas 
pessoas e traz o que o mar envia ao chef  do 
Euskalduna, com pequenas confecções, como 
o lingueirão de escabeche ou o lavagante com 
abacate, e pontos de cozedura ao segundo.  
O mesmo rigor nos tempos e frescura exemplar 
se podem esperar do Gaveto, a instituição de 
Matosinhos, que acrescenta uma das lampreias 
à bordalesa mais reconhecidas do país. Manuel 
Pinheiro, o fundador, sugere que vá lá buscar e 
leve o seu próprio tacho. Depois, basta ferver em 
casa durante dois minutos e retirar a espuma do 
topo, um dos “segredos” do sucesso da bordalesa, 
segundo o próprio. Uma lampreia para uma 
pessoa custa 30€, por uma mista de marisco com 
lavagante, para duas pessoas, cobram-se 150€, 
com oferta de uma garrafa de vinho em compras 
superiores a 50€.

No mesmo campeonato, mas mais a norte, 
o Camelo, da Apúlia, continua a ter uma 
das vitrinas de pescado mais brilhantes do 
país, com peixes de mar de topo e mão para 
a lampreia quer no arroz, quer em forma de 
empadinhas, uma invenção gulosa que entrou 
no receituário do bicho. 
De regresso ao Porto, para quem prefere o peixe 
à moda do Japão, quer o Shiko, quer o Ichiban 
são duas opções seguras no sushi e sashimi. Para 
quem já anda a ressacar de peixe cru, ambos têm 
menus muito completos na casa dos 20€.
Shiko

A partir da Figueira da Foz, por sua vez, opera 
a Peixinho da Lota. A empresa de Joana Filipe 
tem entregas próprias nos concelhos de Coimbra, 
Figueira da Foz, Leiria, Ourem, Tomar, Viseu, 
Santa Comba, Tondela e Mealhada e um site 
actualizado onde se pode tratar de tudo, desde a 
escolha do peixe à preparação. Para o resto do 
país, acrescem 6€ ao transporte até 5 kg, entregue 
por transportadora contratada. 
No Norte do país, a banca Canastra d’Angeiras, 
do mercado de Angeiras, em Matosinhos, 
continua a ser uma referência de qualidade 
e diversidade. Os recentes casos de Covid 
que levaram ao encerramento do mercado 
não travaram o comércio porta a porta, que 
acontece diariamente na zona do Grande Porto 
e uma a duas vezes por semana para a zona de 
Famalicão, Cortegaça e Marco de Canaveses. 
Não há taxa de entrega nem consumo mínimo, 
mas, o proprietário explicou ao EGGAS: “Não 
fazemos entregas de uma encomenda cujo 
lucro seja inferior às despesas de transporte, 
salvo exceções. Fazemos entregas de pequenas 
encomendas, sim, sobretudo neste momento em 
que vários clientes estão mais limitados, desde 
que se situem na rota de outras encomendas.” É 
justo, basta combinar. As encomendas podem ser 
feitas por telefone para o 93 336 6649 ou para o 
email fernandojmaia@hotmail.com.

Para tratamento de chef
Os clientes mais exigentes e com apetites 
particulares também não ficam de mãos a abanar. 
O peixeiro dos chefs, como é conhecido, Pedro 
Bastos, da Nutrifresco, é provavelmente a pessoa 
que mais sabe de pescado e de distribuição neste 
país. Habituado a fornecer restaurantes topo de 
gama de norte a sul de Portugal, ampliou a sua 
operação ao grande público durante o primeiro 
confinamento. O site do Peixe à Porta permite 
comprar desde um cherne inteiro a ouriços, ou 
então a optar por cabazes mais económicos, de 
acordo com o que os vários colaboradores da 
empresa vão encontrando nas lotas de todo o país. 

Embalamento exemplar, com cuidados como o de 
fazer chegar as espinhas embaladas à parte, para 
aquele caldo de peixe sair perfeito. 
Para os residentes de Lisboa, os nomes de três 
mulheres marcam o peixe com maior consistência 
de frescura e diversidade. A começar no da 
saudosa Açucena Veloso, que tem na família um 
esteio seguro da continuidade do negócio no 
Mercado 31 de Janeiro, ao Saldanha, em Lisboa. 
A Peixaria Veloso continua a abastecer alguns dos 
melhores restaurantes de Lisboa, desde o Solar 
dos Presuntos ao Aron Sushi, e também assegura 
que o peixe chega à porta do cliente normal, na 
Grande Lisboa e na Margem Sul (sem taxa de 
entrega) através de encomendas pelo telefone 
92 608 5729 ou pelo email peixariaveloso.
encomendas@gmail.com.
Também Teresa Cruz é uma referência, desta 
feita no Mercado de Alvalade, onde a sua banca 
Cantinho da Teresa é sempre a mais concorrida, 
por duas boas razões: qualidade e preço. Há 
desde pargos legítimos magníficos (esse rei dos 
mares portugueses), a salmonetes ou besugos de 
cachaço gordo. Só se fazem entregas em Lisboa, 
de terça-feira a sábado, mas não é cobrada 
qualquer taxa. 
O mesmo acontece com a Rosanamar, do 
Mercado da Ribeira, também em Lisboa, banca 
de peixes nobres e de primeira qualidade gerida 
por Rosa Cunha. Ainda há dias exibia na sua 
página de Facebook a barriga marmoreada de um 
tunídeo dos Açores, bem como chernes grandes 
e brilhantes. Encomendas para o 91 921 5583, 
de preferência com antecedência, mas também 
costuma dar para fazer pedidos de última hora, 
para o próprio dia. 

MAR
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Guru

Em Lisboa, na primeira divisão do sushi clássico 
figura o Gojuu, restaurante na linha da tradição 
do Aya, do falecido mestre Takashi Yoshitake; e 
o Praia no Parque (96 133 6188), que desde 
que contratou o chef  Lucas Azevedo se tornou 
num balcão de referência. Para entregas num 
raio de seis quilómetros, o Praia no Parque 
não cobra taxa.
Quanto a marisqueiras tradicionais em 
Lisboa, não há como contornar o Ramiro. 
A marisqueira mais célebre de Portugal (da 
Europa?) tem estado muito activa no take away. 
Vendem praticamente tudo o que se servia à 
mesa, dos carabineiros aos famosos pregos do 
lombo cheios de alho, com preços difíceis de bater 
e entregas próprias. 

Para quem não consegue viver sem 
ostras 
Para os loucos por ostras, crescem as 
possibilidades. A Aquanostra , um gigante da 
produção nacional, entrega ostras da variedade 
gigas em todo o país, em 24 horas. Cada 
unidade custa 1,58€ e no Dia dos Namorados 
quem for ao site pode ter um desconto de 5€ em 
encomendas de 30€.

Já na zona de Setúbal, o Ostras sobre Rodas, 
que montou roulotte em Setúbal e junto ao 
Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, durante 
o Verão, está a fazer entregas nas duas cidades, 
ainda que em Lisboa seja só ao fim-de-semana. 

Opções não faltam. Basta encomendar. 
Ah, peixinho lindo!

MAR
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Entrevista Rui Sanches

Ricardo Dias Felner

Como estavam os restaurantes de Lisboa 
antes da pandemia?
O passado recente da restauração foi de 
crescimento e afirmação paralelamente ao 
turismo. Houve um crescimento da oferta e uma 
qualificação da oferta em todos os segmentos. A 
restauração ajudou a reabilitar as zonas históricas 
das cidades, atraiu talentos, criou um ecossistema 
de novos fornecedores e também atraiu novos 
consumidores.

A restauração cresceu em quantidade. 
E em qualidade?
A quantidade trouxe qualidade. Apareceram mais 
restaurantes maus, mas também mais restaurantes 
bons. Foi uma época de enorme dinamismo. Os 
chefs afirmaram-se, puderam experimentar, a 
oferta diversificou-se tanto a nível de cozinhas 
como de experiências. O reconhecimento 
dos consumidores estrangeiros e nacionais foi 
evidente. Criou-se uma cultura de ir comer 
fora e a restauração, hoje, é mais participada 
e democrática. Comer fora tornou-se mais 
entusiasmante. 

“Não temos 
o restaurante

E isso é bom”

É um dos mais importantes 
restauradores portugueses da 
última década. Ao todo, o grupo que 
lidera – a Plateform – conta com 160 
restaurantes, entre lojas em centros 
comerciais, como os Vitaminas, 
até fine dinings, como o Alma, com 
duas estrelas Michelin. 

Normalmente reservado, não gosta de dar muitas 
entrevistas (“dou em média uma por ano”), mas 
abriu o livro sobre um negócio que nunca passou 
por uma crise tão grande. Grande apreciador de 
cozinha italiana, mas também de arroz de polvo 
e cozido à portuguesa, desde 2020 travou 14 
projectos por causa da Covid – e só perspectiva 
para 2023 o relançamento a sério do sector. 
Para esse ano está na calha a transformação 
do Tavares num restaurante gastronómico 
inserido num hotel de charme, com menos 
opulência e uma matriz de cozinha tradicional 
portuguesa. Até lá, há espaço para melhorar o 
take away – está a desenhar uma linha própria 
de embalagens – e, sobretudo, as esplanadas, 
cujos licenciamentos – critica – estão a ser alvo 
da prepotência discricionária dos presidentes de 
junta de freguesia. 

perfeitinho. 

GURU
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Essas propostas terão a ver com take 
away? Tenho ideia de que não é grande fã 
da ideia.
Não fui e não sou fã do take away e do 
delivery como negócio central. Agora, como 
complemento, os restaurantes adequaram-se 
bem a este cenário e a realidade do take away hoje 
não é a que era há um ano. O risco é que nós no 
restaurante controlamos tudo, para o bem e para 
o mal. Temos feedback imediato do cliente, não 
há intermediários. 

E no take away não controlam a entrega, é 
isso. 
Há duas variáveis que de certa forma não 
controlamos. Uma é a embalagem. Por muito que 
seja desenvolvida, e bem desenhada, nem todos 
os pratos viajam com a mesma qualidade. Quem 
disser o contrário está a mentir. 

E não há uma margem de progressão nessa 
matéria?
Há. Mesmo as empresas mais resistentes vão ter 
de se adaptar. Ponto. O packaging tem de evoluir. 
E nós queremos fazer isso e ao mesmo tempo 
abandonar o plástico. É um duplo desafio. Neste 
momento, o que temos de plástico já é residual, 
três a quatro por cento do volume total de 
embalagens de take away, porque não encontramos 
soluções no mercado. Na verdade, muitas das 
caixas de cartão são parafinadas, ou seja, têm 
plástico. Esse é outro tema: o mercado está todo 
enganado sobre isso. 

E a Plateform está autonomamente à 
procura dessas soluções de embalagem?
Estamos. E inclusive estamos a desenhar mesmo 
nós. Queremos resolver a questão morfológica 
e diferenciarmo-nos em termos de embalagem. 
E estamos a desenhar muitas embalagens 
internamente. No Coyo Taco já temos uma linha 
de packaging quase a sair. 

E porque é que a Plateform não tem 
entregas próprias? 
É uma pergunta a que não é fácil de responder. 
Mas neste contexto temos muitas outras 
preocupações à frente dessa. Por outro lado, 
também acho que o caminho não é nós termos o 
nosso delivery mas, sim, controlarmos o processo. 
Em Londres, já há pequenas empresas locais 
especialistas em áreas mais curtas. Imagine o 
que é ter uma empresa de delivery que faz só o 
bairro de Alvalade, por exemplo. Que quase 
conhece os clientes tu cá, tu lá. Não é utópico, 
tanto em Madrid como Barcelona, estas pequenas 
empresas de delivery acabam por ter um serviço 
mais personalizado. É quase como receber os 
produtos da mercearia em casa. Acho que isso vai 
acontecer, inevitavelmente. 

Como é que vê o resto do ano 2021 e 2022?
Há uma grande incerteza quanto ao futuro e à 
retoma. As propostas mais experimentais devem 
ficar na gaveta, sem o dinamismo do turismo. 
Sem esse fluxo do turismo não há espaço para 
experiências arrojadas. 

Acha que o pára-arranca na pandemia vai 
continuar? 
Eu estou com medo. Julgávamos que não íamos 
ter um novo confinamento e tivemos. Infelizmente 
ninguém pode dizer que o pára-arranca acabou 
agora. 

Não está o futuro dependente da vacina? 
Não é a vacina que gere o ritmo da 
Plateform?
Sim, mas a vacina também vai e vem. Enfim, 
nós temos uma vantagem: somos uma empresa 
com alguma dimensão, mas somos totalmente 
independentes, um caso raro até por essa 
Europa fora. Tenho esse luxo de poder tomar 
as decisões que entendo, no momento certo. 
Algumas empresas com parceiros financeiros e 
estruturas menos independentes, como os fundos 
financeiros, acabam por tomar boas decisões de 
curto prazo, mas más decisões de longo prazo.

Tem falado com colegas? 

Sei que viaja muito. Comparando com 
outras capitais europeias, onde é que 
Lisboa se situava?
Acho que, nos últimos três anos, aconteceram 
mais coisas interessantes em Lisboa do que em 
Barcelona, por exemplo. Agora, se compararmos 
com os últimos 10 anos de Londres… não é 
comparável. Estávamos a trilhar um caminho 
com uma identidade interessante. Comparo 
Lisboa a Paris. Somos uma cidade de pequenos 
restaurantes. É uma coisa que não acontece 
em Madrid, por exemplo. Somos a cidade do 
pequeno restaurante, do bistrô, da tasca. Do 
restaurante que não é especialista em muita coisa, 
mas faz muito bem um prato. 
Lisboa seguia um caminho imperfeito, que é o 
certo. Lembro-me de uma citação que me marcou 
do fundador da revista Monocle. Ele disse: Lisboa 
é uma cidade imperfeita e a sua beleza é essa. No 
dia em que tirarmos as pedras da calçada para 
as pessoas não caírem perdemos a identidade. 
Acho que isto de certa forma é comparável àquilo 
que são os nossos restaurantes. Não temos a 
capacidade de investimento de outras metrópoles. 
Não temos o restaurante perfeitinho, e isso é bom. 
Somos um povo bom a improvisar, 
muito criativo, o que nos faz ter 
uma identidade própria e torna a 
experiência num restaurante mais 
genuína. Lisboa tem alma. 

Tem na cabeça o momento em que 
percebeu que a Covid era uma coisa 
muito séria?
Até estou arrepiado. Tenho, perfeitamente. Foi 
em meados de Fevereiro. 

Bem antes de os restaurantes fecharem?
Sim, nós fechámos a 16 de Março. Foi muito 
antes. Em Fevereiro [de 2020] começámos a 
ter quebras, reservas canceladas. E comecei a 
fazer uns telefonemas para fora, para amigos, 
de outras cidades. Disse a um amigo meu, que 
vive em Barcelona, do Honest Greens [marca 
espanhola a que a Plateform se associou, para 
abrir em Lisboa]: “Isto é potentíssimo. Nós 
estamos tramados. Isto vai ser um processo 
super-longo.” E ele é super-informado mas disse: 
“Não, é impossível.”

GURU

O Honest Greens tinha acabado de abrir no 
Parque das Nações, certo?
Certo. Nessa altura, achei logo que não era como 
as outras gripes do passado. Apesar de ter estado 
em Londres, a 7 de Março, e lá não se passar 
nada. Senti que nós abrandámos muito mais 
rápido, se calhar por força da comunicação social, 
que soube – e bem – informar. Aqui já estávamos 
com quebras de 25, 30 por cento. Clientes que 
reservavam no Alma com meses de antecedência, 
como os americanos, começaram a fazer 
anulações em meados de Fevereiro. Acabámos 
por fechar tudo a 16 de Março, o Estado de 
Emergência saiu a 18. 

Fechar mais de 150 restaurantes não deve 
ser fácil? 
Não… 22 anos de trabalho, desde que acordo até 
que me deito…

Pensou que podia ir tudo por água abaixo?
Claro, claro que sim. 

Tinha muitos projectos para 2020 e 2021?
Sim, uns colocámos em stand by, de outros 
desistimos. 

Quantos projectos eram? 
Em stand by ficámos com quatro e desistimos para 
aí de dez projectos. 

E já consegue ver a luz ao fundo do túnel?
Sim, mas a primeira preocupação é reconstruir o 
que existe. 

Fechou restaurantes?
Fechámos quatro. Ainda não denunciámos os 
contratos de arrendamento. Estamos numa fase 
de gerar ideias, eventualmente para reabrirmos 
com outra proposta. 
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O que é que o seu pai achava do 
Vitaminas?
Não tinha preconceitos. Ele emprestou-me para aí 
30 mil euros para abrir o primeiro Vitaminas. 

Quantos são os Vitaminas, hoje, e qual é a 
sua importância?
Temos 62. São muito importantes. 

São o bem mais valioso do grupo em 
termos financeiros?
Não. Quer dizer, isoladamente, são. Hoje em dia 
a contribuição do Vitaminas em termos de vendas 
deve ser cerca de um terço. E em termos de 
resultados, para aí 40 por cento. Ou seja, 
não há uma dependência total da empresa 
relativamente ao Vitaminas. 

Quando vai a um restaurante 
costuma falar com os empregados 
sobre o que está bem ou mal?
Há pessoas que não levam a bem e por isso 
tenho de medir as coisas. Mas se for a um 
restaurante de um amigo com quem esteja 
à vontade dou sempre um bitaite. Nos 
nossos restaurantes, não há nenhum prato 
nem nenhum ingrediente que seja servido 
que não tenha a minha aprovação. Provo 
tudo. Temos o sistema trancado para não 
se poder fazer uma mudança em kardex 
[sistema de controlo de stocks] sem que 
eu aprove. E eu só aprovo quando provo. 
Oitenta por cento do meu tempo é a fazer 
isto, não é a fazer transferências bancárias. 
Hoje, por exemplo, tenho uma sobremesa 
para provar, um sublime de chocolate que 
achámos que não estava bem equilibrado 
na semana passada. 

E como é o seu gosto pessoal? 
Gosto de tudo, mas privilegio o equilíbrio. 
E tenho uma especial predilecção pelos 
pratos crocantes. Seja em sobremesas, em 
entradas ou principais, quando o prato está 
muito flat em termos de textura parece 
que falta sempre algo. E, portanto, um 
dos bitaites clássicos é o dos elementos 
crocantes. Parece básico, mas é preciso ter 
bom gosto e técnica para o fazer. 

Qual foi o último prato que provou e 
aprovou?
Foi ontem. No ZeroZero fazemos as massas 
longas e as massas recheadas com massa fresca, 
desde o início. Mas não estávamos a fazer as 
massas curtas e experimentámos um paccheri 
al ragù, que tem um segredo… A pasta estava 
absolutamente perfeita. São estas pequenas 
emoções que nos fazem continuar. 

E não usam focus groups nas provas?
Usamos, usamos.

A pandemia trouxe um grande sentimento de 
comunidade. Eu não falava muito com colegas 
e hoje acho que não passa um dia sem isso 
acontecer. Eu ligo ou ligam-me. Partilhamos 
dores em conjunto: chefs, restauradores. 
Antigamente falava com um colega quando ia ao 
seu restaurante como cliente. Hoje em dia, faço-o 
diariamente. Há sentimento de solidariedade e 
troca de experiências e soluções em conjunto. E 
é muito genuíno. Acho que há um bom ambiente 
entre os pares, neste momento. No futuro vai 
haver ambiente concorrencial? Sim, houve no 
passado e vai haver no futuro. Mas não será por 
isso que deixaremos de ter uma boa relação. Sinto 
que neste momento há muita solidariedade no 
sector e acho que vai ficar. 

O Verão vai ser forte? 
A reabertura de dia 5 de Abril, das esplanadas, 
correu super-bem. 

Há também espaço para investir nas 
esplanadas?
Aí há, sem dúvida. Estávamos muito atrás. Mas 
isto é culpa de muitos actores. É nossa culpa, de 
não termos tido a necessidade de criar valor nos 
espaços de esplanada, mas também há muita falta 
de visão relativamente às juntas de freguesia na 
atribuição de licenças. E isso mete medo. Nós, por 
exemplo, na Rua D. Pedro V temos uma cidade 
a duas velocidades. Do lado do Tapas e do Faz 
Frio, aquela Junta de Freguesia atribuiu licenças 
de esplanada; e do nosso lado, do lado da Junta 
de Freguesia da Misericórdia, do Tapisco e do 
Coyo Taco, não conseguimos obter licenças de 
esplanada. Obviamente que isto é um erro. Temos 
de ter uma gestão do espaço público com regras e 
não estar ao sabor destes pequenos poderes. Neste 
caso, prometeram não roubar estacionamento aos 
residentes e acham que isso é o mais importante 
do bairro. Acho lamentável. Outro problema são 
as regras de licenciamento: os procedimentos são 
muito pouco interessantes, são pouco flexíveis, 
o que fará com que as esplanadas sejam cópias 
umas das outras.

GURU

Nós já tivemos o desregramento nas 
esplanadas e também não era bonito. 
Não é isso que nós queremos. Queremos um 
espaço público qualificado, regrado, mas em que 
não seja tudo igual. Que não esteja dependente 
das promessas que o presidente da junta tenha 
feito aos residentes a, b ou c. Até porque se 
queremos qualificar as cidades 
devemos desmobilizá-las – e não 
ficar obcecados com as licenças de 
estacionamento dos residentes. 

Como faz a monitorização dos seus 
negócios, em termos de facturação? É um 
controlo diário?
Sim, temos um sistema que monitoriza isso, 
que recebemos todos os dias de manhã e a que 
simpaticamente chamamos “pequeno-almoço”. 
No último ano, houve alguns pequenos-almoços 
estragados. 

Deixando a crise para trás e falando do seu 
percurso. Como começou neste negócio?
As coisas aconteceram por força do destino. 
Tinha feito remo de competição durante muitos 
anos e quando comecei a trabalhar engordei 
muito. Recorri a uma nutricionista que me 
prescreveu uma dieta, mas percebi que não 
conseguia fazê-la fora de casa. Um dia, fui 
ao Frutalmeidas e vi que era uma proposta 
interessante. Na sequência disso, surgiu o 
Vitaminas. 

Não tinha uma paixão pela gastronomia, 
antes? Qual é a sua formação?
Sou licenciado em gestão e tenho uma pós-
-graduação em marketing. De resto, o meu pai 
é transmontano e a minha mãe de Lisboa. O 
meu pai era caçador e fazia 400 km para ir 
buscar o presunto a Montalegre, ou para ir a um 
restaurante, ou para ir caçar. Nasci numa família 
de classe média em Lisboa em que tudo andava 
à volta da mesa. As refeições eram feitas todas 
em conjunto, também com os meus avós. Mas 
a minha mãe, quando fazia o cozido, tentava 
fazer uma versão mais leve. E, portanto, era um 
equilíbrio engraçado. Mas as conversas à mesa 
eram sempre sobre comida. 
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O que não falta nunca no seu 
frigorífico?

Burrata. Anda tudo muito à volta do queijo. 
Sou fanático por queijos de Niza, também, e 
gosto de os ter no frigorífico, mesmo os mais 
curados. E hummus, principalmente depois 
da abertura do Honest Greens. É irresistível 
levar hummus para casa. 

Melhor restaurante de cozinha 
tradicional portuguesa?
Solar dos Presuntos. 

Melhor restaurante no estrangeiro?
Um dos que mais me marcaram nos 
últimos anos foi o Cosme, em Nova Iorque 
(cozinha mexicana reinventada). É uma 
forma única de reinterpretar uma cozinha 
tradicional, ter uma estrela Michelin e um 
ambiente super-divertido, como eu nunca 
tinha visto. Um programa de bar incrível. 
Um programa gastronómico incrível. 
Uma modernidade que se respira desde o 
atendimento telefónico até que se sai do 
restaurante. 

Uma tendência gastronómica para 
2022? 
Acho que é inevitável juntar mais diversão 
àquilo que é o negócio da restauração. 
Não é música alta, é o programa ter uma 
abordagem completa, desde a louça que está 
na mesa até ao próprio layout do restaurante 
estar pensado para isso. Já estava a acontecer, 
mas vai-se acentuar. 

Qual é o prato que gosta mais de 
cozinhar?
Bacalhau à Brás. 

E o prato preferido?
Adoro arroz de polvo. E de cozido à 
portuguesa do dia seguinte: tanto pode ser 
reaquecido como podemos pegar no chouriço 
de sangue e colocá-lo dentro de um bom pão. 

Por falar em custos. Costuma-se dizer que 
os restaurantes de nível Michelin têm um 
modelo de negócio pouco rentável. O Alma 
dá lucro?
Sempre deu. Desde o primeiro dia. Cada 
história é uma história. Mas alguns restaurantes 
gastronómicos vendem muito pouco. Não há 
food costs baixos e altos, não é por isso. É ou por 
geograficamente estarem pouco acessíveis ou 
por outra razão qualquer. Muitos deles têm é um 
problema de vendas, vendem pouco. E se vendem 
pouco vão desperdiçar muita matéria-prima, não 
vão diluir custos com o pessoal. 
Nós no Alma sempre tivemos a preocupação 
de fazer um projecto gradualmente consistente. 
Começámos com uma bitola mais baixa e, 
à medida que sentíamos que o cliente pedia, 
íamos melhorando – muitas vezes sem aumentar 
preços. Depois de ganharmos a segunda estrela 
aumentámos 10€, só um ano depois. Não é nada. 
Alguns restaurantes gastronómicos vêm com 
propostas muito arrojadas, num mercado que não 
pede isso, e têm localizações complicadas. Os de 
cidade têm sempre uma vantagem.  

Falando em cozinha portuguesa, olhando 
para o imenso e diverso portefólio da 
Plateform, não encontro um restaurante de 
cozinha tradicional portuguesa.
Temos o Tapisco, que é um misto. Mas 
efectivamente não temos um projecto só focado 
em cozinha tradicional portuguesa. Fizemos um 
muito bem feito, com a cozinha do Luís Gaspar, 
que nos correu muito mal, que foi a Casa Lisboa, 
no Terreiro do Paço. Foi um tiro completamente 
ao lado: no espaço errado, com o formato errado. 
Mas tínhamos óptimos pratos, do bacalhau à 
feijoada, passando pelos ovos verdes. 

Há a possibilidade de reabilitar esses 
pratos noutro sítio?
Acho que sim. 

*Entrevista realizada no dia 14 de Abril de 2021. 

FICHA GASTRONÓMICA
Quantos funcionários tem o grupo, hoje?
1600.

Se bem me lembro, tinham 1700 antes da 
pandemia.
Não, chegámos a ter 2250. 

Queria também perguntar-lhe sobre o 
Tavares. Porque é que se meteu num 
sítio que parece amaldiçoado? Foi uma 
oportunidade imobiliária?
Longe disso. Foi um negócio que demorou cinco 
anos a fazer. A ideia era reabilitar o restaurante, 
devolvê-lo à cidade com uma proposta de cozinha 
portuguesa e aproveitar os dois pisos para cima 
para uma componente de alojamento: fazer 
um pequeno Relais & Châteaux de cidade, que 
acho que há muito pouco em Lisboa, com a 
gastronomia no centro da proposta. 

Porque é que o restaurante não tem dado 
certo?
O espaço é um bocadinho inibidor, por causa 
daquela opulência toda. Acho que no projecto de 
reabilitação, respeitando o que existe – e o espaço 
está classificado – temos de tirar esse peso. 

Quando está previsto que isso aconteça?
Acho que só em 2023.

Mas não tem a bandeira da cozinha 
portuguesa, pois não? 
Não, não. Há muita gente a fazê-lo bem. 

E o marisco. Também é uma área onde 
nunca se meteu. 
Não, mas vamos ter uma experiência pequenina 
num dos nossos restaurantes. 

Porque é que nunca quis ter uma 
marisqueira, sendo Portugal reconhecido 
por isso. É um produto difícil de gerir?
É. E quem disser que consegue dar qualidade e 
ganhar dinheiro com pouca rotação de marisco 
está a mentir. É preciso ter muita rotação e muita 
venda para ter acesso a alguns fornecedores. 

GURU

Em que circunstâncias?
Nas mudanças de carta, quando temos algum 
problema, quando há reclamações de clientes 
que fazem sentido, quando eu acho que se tem de 
mudar alguma coisa. 

Qual foi a sua maior desilusão? Foi o 
encerramento do Pesca? O que é que 
aconteceu aí?
Eu dei tudo. O Diogo [Noronha] é um óptimo 
chef. Sabe o que faz, tecnicamente é muito bom. 
A equipa é óptima, aliás, ela continua comigo, 
agora na Sala de Corte. O que falhou? É sempre 
difícil. Se disser que Lisboa não estava preparada 
para aquilo não estou a ser muito honesto. 
Houve uma desadaptação daquilo que era a 
nossa proposta e a expectativa do cliente. Depois, 
trabalhar com aquela proposta de peixe sem ter 
preços do Alma era difícil. Não era o preço do 
Alma, era mais barato, mas na cabeça do cliente 
a relação preço/qualidade não era aquela. E 
acho que essa foi a grande razão. Em termos de 
serviço sempre foi muito bom. Tinha também 
uma sala muito pequena e uma esplanada muito 
desconfortável, muito fria no Inverno ou muito 
quente no Verão. Sinto que na proposta não 
falhámos, nem na equipa. 

Fechar foi das decisões mais difíceis que 
tomou?
Foi das decisões difíceis. Houve muitas decisões 
difíceis este ano. Temos muitos agregados 
familiares que vivem exclusivamente da 
restauração e houve muito marido e mulher 
a ficar em casa, simultaneamente, a perder o 
emprego na mesma altura. Isso é complicado. 
Por muito difícil que seja a decisão de fechar um 
restaurante, a decisão de não renovar um contrato 
de trabalho, sabendo que a pessoa vai ficar numa 
situação precária, é ainda mais. Acho que a 
equipa respeita a postura que tivemos com cada 
uma das pessoas e isso é algo que sinto que criou 
um grande empowerment. Sempre tivemos muito 
cuidado em sermos muito transparentes, em falar 
directo e claro e antes de as coisas acontecerem. 
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QUANDO O TEMPLO 
VAI A NOSSA CASA
Solar dos Presuntos

Tipo de cozinha: tradicional portuguesa
Tempo: hora marcada
Entrega: serviço próprio
Taxa de transporte: 8,5€

Ricardo Dias Felner

Durante muitos anos não tive dinheiro para ir ao 
Solar dos Presuntos. Limitava-me a passar à porta 
e a estudar o menu. Um dia, ao almoço, entrei. 
Continuava sem dinheiro, mas mesmo assim entrei.
Fiquei meia hora a olhar para a carta, 
procurando uma solução para aquela equação: 
as sobras do ordenado mal davam para cobrir 
um prato principal. Era quase tudo acima dos 25 
euros. Menos o pernil.
Pernil tinha sido o meu jantar na véspera 
e haveria de ser o meu jantar nesse dia. 

Orgulhava-me do meu pernil, feito com 
marinada de louro e vinho e colorau.
Entalado pela contabilidade, quando o 
empregado se abeirou para o pedido, escolhi a 
pata do porco. “E vai querer uma entradinha?” 
Não, obrigado. “Trago-lhe a carta de vinhos?” 
Não, obrigado.

CRÍTICA DE
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UM CHEF FEITO 
DA TERRA!
Oficina

Gosto muito do Marco Gomes.

Tem a franqueza, a disposição e a 
autenticidade dos transmontanos. 
Vigiei-o quando foi eleito cozinheiro 
do ano, já lá vão uns bons anos.

Vigio sempre as pessoas a norte. Sou regionalista 
mas não sou tribal, porque acho que quando o 
somos alimentamos ou legitimamos o centralismo. 
Temos que ser nós a fazer pela vida para que nos 
não considerem os eternos provincianos.

Já agora e retomando, acho, sim, que o Norte 
tem melhores condições para produzir bons 
cozinheiros. Dá-lhes a terra, que é background de 
tudo, e um receituário antiquíssimo entranhado 
nas tradições e nos costumes das famílias.

Ao Marco faltava a Oficina. Para que o mundo da 
terra que ele tão bem conhece se albardasse com 
o chique que resultou da belíssima recuperação 
na Miguel Bombarda – a rua de todas as artes, de 
uma antiga oficina de automóveis. Hoje o Marco 
e o Oficina são uma dupla imparável que pede 
meças a qualquer chef  michelado. 

António de Souza-Cardoso

Foi o melhor pernil de que tenho memória, 
servido com umas batatinhas estupendas. Quando 
cheguei a casa, agarrei no meu e fiz empadão.
Desta vez, não pedi pernil. Ele continua na 
carta, mas eu desprezei-o com a altivez de um 
euromilionário perante um prato de tremoços. 
Venha o polvo à galega, venha o cabrito assado, 
venha a sopa rica de peixe. Haja fartura, que a 
morte está certa e a vacina não se sabe.
À hora marcada, chegou tudo quente a casa, mas 
não tão quente que não precisasse de mais calor. 
Entaladela no cabrito, fervura breve na sopa e 
finalização do polvo.
Começou-se pelo molusco, embalado em vácuo 
já cozido, com pimentão servido à parte e azeite 
maduro, desse caseiro com notas ligeiras a tulha. 
Experimentei também com um bom azeite mais 
verde que tinha em casa, mas curiosamente 
gostei mais do que vinha na entrega, ainda que, 
supostamente, com defeito.
Textura firme e tenra, corte diagonal dos 
tentáculos, indicações certeiras para a finalização, 
que ganhou com umas lascas de flor de sal.

CRÍTICA DE TAKE-AWAY

Seguiu-se a sopa piscícola, densa, massinhas e 
pedaços de peixe grande (corvina ou garoupa 
ou ambos), camarões médios e rijos. E logo 
saiu do forno o cabrito, pequenino e suculento, 
sem excesso de tempero, equilibrado de partes 
carnudas e ossudas, gordura e chicha.
Piores os acompanhamentos, batatinha redonda 
nova (fora de época e desinteressante), mais um 
arroz colorido com pó de açafrão (borrachoso e 
dispensável).
O Solar dos Presuntos é uma instituição. Ainda 
hoje olho para o restaurante lisboeta como um 
templo da gastronomia tradicional portuguesa. 
Nestes tempos, é bom saber que podemos contar 
com ele em casa. Sem ter de repetir o pernil.

Comida: ****
Embalagem: ****
Conservação: ****
Preço: ***

Por esta refeição, que alimentou dois 
adultos famintos, pagaram-se 78,50€,
já com taxa de entrega (8,5€).

Tipo de cozinha: portuguesa de autor
Tempo: 90 minutos (Foz do Douro)
Entrega: própria
Taxa de transporte: sem taxa de entrega
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C L Á S S I  C O

Por falar nisso, vou contar uma história 
reveladora, para o bem e para o mal, dos tempos 
em que vivemos.

O Marco é caçador, como eu, e tem 
uma relação com a natureza sem 
preconceitos urbanos. Uma relação 
conhecedora das suas pulsões, 
respeitadora dos seus equilíbrios, 
amantíssima da sua existência 
harmoniosa. 

Mas não tem pejo de vir fazer uma cabidela 
ao natural para o YouTube. E isso prejudica-o 
nas elites que hoje fazem opinião. E que 
provavelmente o não convocam para outros voos.
Mas vamos para a mesa que a fome já nos 
invade e paralisa. O Marco, ou o Oficina, é uma 
desgraça a cumprir horas. A minha encomenda 
veio atrasadíssima. Houve justificação, mas a 
verdade é que também houve atraso. 
Ainda assim, tudo vinha na temperatura e 
na disponibilidade certas. Sem demasiada 
preocupação estética, mas cumprindo o que se 
espera de um serviço que é transportado com as 
devidas contingências para a casa dos outros.

As entradas estavam soberbas, reveladoras da 
magia e do portento que saem das mãos do 
Marco, ainda a cheirar a urze. Com destaque 
para a textura e intensidade da terrine com tostas 
da casa, que o Marco faz como ninguém.
Na substância vou falar de um prato que 
provavelmente acabará. Porque há sempre no 
menu um grande prato da cozinha regional. 
No meu caso, quiseram os deuses que fosse um 
cozido do Barroso. O exacto local sagrado em 
Portugal onde encontramos os melhores enchidos 
e fumeiro do mundo! 
O salpicão em ligeira vinha de alho, o presunto, 
a moira, a chouriça de carne, a farinheira. 
Tudo ordenado de forma sublime num prato 
de cozido, outra vez sem preconceitos – a 
unha, a orelha e a barriga reluziam profusa e 
distintamente na travessa. 
A costelinha, os ossos de assuã, o nispo, tudo 
com couves, batata, nabo e cenoura à séria e 
com um fantástico arroz posto a abrir na água 
generosa do cozido. 
O Marco e o Oficina, que foram uma lástima nas 
horas, são os maiores a cozinhar. E isso compensa 
tudo, até porque sei que o atraso não é a regra 
mas a excepção.
Depois veio a sobremesa – que bonitas as 
rabanadas! Gosto sempre mais delas fora da época 
e nem percebo porque é que uma receita destas, 
que nada tem de sazonal, espera pela quadra 
natalícia para ter encontro marcado connosco.
Fiquei consolado e no remanso do depois, já 
relevada a espera do almoço, dei comigo a pensar 
que na próxima época de caça tenho que ir às 
perdizes, cheirar outra vez a terra e a madrugada, 
com o meu amigo Marco!

CRÍTICA DE TAKE-AWAY

Comida: *****
Embalagem: ****
Conservação: ****
Preço: ***
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Ricardo Dias Felner

O chef  pasteleiro do Ritz, Diogo Lopes, aceitou 
refazer o célebre pêssego Melba de Auguste 
Escoffier, uma das sobremesas mais simples e 
populares de sempre. 

A cantora de ópera Nellie Melba estaria 
longe de pensar que o seu apelido viria a 
ser tão popular por causa de uns pêssegos 
escalfados. Mais de um século depois, 
Melba é nomeada não tanto pelos seus 
dotes vocais quanto por uma sobremesa de 
Auguste Escoffier.

A inspiração terá vindo de um concerto da soprano 
australiana, em Covent Garden, Londres. O 
chef, uma estrela mundial, moderno inventor da 
alta cozinha francesa, ficou encantado. Na noite 
seguinte, quando Nellie foi jantar ao hotel Savoy, 
onde Escoffier era então chef, este serviu-lhe a 
sobremesa dos pêssegos com gelado de baunilha. 

CLÁSSICO
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Nessa altura, a criação ainda dava pelo nome 
de “pêssego com um cisne”, aludindo à ave em 
forma de gelo que suportava o gelado e que 
também era adereço cénico na ópera de Nellie 
Melba. 
Mais tarde, quando já estava no Ritz Carlton de 
Londres, Escoffier mudou então o nome do prato 
para pêssego Melba. Era muito comum designar 
pratos com apelidos em honra de estrelas do 
showbizz de então, mas nenhum terá soado tantas 
vezes em tantas cozinhas como este.

Mais de 120 anos depois, também num 
hotel Ritz, assistimos à sua confecção 
por Diogo Lopes, chef  pasteleiro do 
restaurante Cura. 

Receita de 
Auguste Escoffier 

O restaurante
O Cura é o mais recente espaço 
gastronómico do hotel Ritz – e 
também o mais contemporâneo. 
Parte da equipa veio com o chef  
Pedro Pena Bastos do Ceia, 
não surpreendendo que a carta 
mantenha a essência desse projecto: 
fine dining sem excesso de protocolo, 
com comida de sabor e elegância. A 
estrela Michelin já pisca ao fundo. ©
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A receita segue o texto original, mas Diogo 
gostaria de ter “adicionado mais camadas de 
sabor”. “É demasiado simples”, riu-se. Bom 
para fazer você mesmo. 

1º. Escolher quatro pêssegos maduros, pelá-los 
com um descascador e cortá-los ao meio, retirando 
o caroço. 
2º. Num tacho com 50 por cento de água e 50 
por cento de açúcar, escalfar os pêssegos durante 
breves instantes. Escoffier indicava um minuto 
de imersão, mas Diogo Lopes sugere uns sete 
minutos em lume brando, no número 4 da 
indução.
3º. O chef  pasteleiro do Cura também gosta 
de infundir na água uma vagem de baunilha 
Bourbon de Madagáscar, previamente aberta 
ao meio. “Coloca-se tudo lá dentro, sementes e 
vagem.” 

4º. Para evitar que os pêssegos cozam demais, 
pode-se colocá-los em gelo depois de retirados do 
tacho ou, em alternativa, fazer como Diogo Lopes 
fez: retirá-los do lume antes do tempo.
5º. Para fazer o puré de framboesa, basta triturar 
os frutos. “É importante que as framboesas sejam 
frescas. As congeladas não costumam ter tanta 
qualidade.” No caso de só conseguir framboesas 
congeladas, Diogo aconselha a que sejam 
primeiro aquecidas no tacho.
6º. Diogo Lopes faz o seu próprio gelado de 
baunilha, o que implica algum equipamento. Mas 
em alternativa pode-se comprar algumas marcas 
industriais de qualidade. “Os da Häagen Dazs, 
por exemplo, têm muita gordura e são muitos 
bons”, concretiza. 
7º. Para montar a sobremesa, nada mais fácil. 
Arranje uma taça de gelado (Escoffier usava 
cristal) e coloque o gelado por baixo, depois o 
puré de framboesa e por fim o pêssego cortado 
em pedaços. Escoffier dizia que a cobertura, a 
existir, teria de ser de amêndoas verdes. Diogo 
Lopes acha que podem ser das secas. 
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O chef

Diogo Lopes, 30 anos, é um dos mais 
promissores chefs pasteleiros portugueses. 
Trabalhou no Penha Longa, passando por 
todos os restaurantes do hotel e estando no 
Lab quando este ganhou a primeira estrela 
Michelin. No Ritz desde 2017, juntou-se ao 
projecto Cura, de Pedro Pena Bastos, em 
2019, assim que o restaurante estreou. 

CLÁSSICO
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