
COMER. BEBER. DIGERIR.

Revista de gastronomia e cultura

eggas

Tiago Ser renho 
Sebastião Almeida 
Ricardo Komori 
Ricardo Dias Felner 
Paulo Peng Bao

D
IS

T
R

IB
U

IÇ
Ã

O
 G

R
A

T
U

IT
A

M
A

R
Ç

O
 2

02
2 

Q
U

A
D

R
IM

ES
T

R
A

L

Óscar Geadas 
Joana Galo Costa 
Gil  For tuna 
Diana Bar nabé 
Alana Mostachio





1 EGGAS

crítica de 
restaurantes P.06
grande
chef P.15
capa P.30
biblioteca P.51
matéria-
-prima P.59
china P.71
itália P.85
digestão P.92
clássico P.105
frigo P.110



2EGGAS

“O meu Pai, um Homem telúrico e despojado, dizia não 
ter dúvidas de que o seu prato preferido era uma sopa 
rescendente de penca e feijão manteiga.”

António Souza-Cardoso, p.5

“Na padaria, o tempo é muito certinho. O tempo de 
amassar, o tempo de cozer, o tempo de fermentar. Há 
uma cadência natural inalterável. E há um mistério.”

Joana Galo Costa, p.43

“Qualquer porto-santense ou madeirense se arrepiaria 
com as versões de bolo do caco que se encontram pelo 
Continente e que acomodam todo o tipo de ingredientes 
em sanduíches por esses bares de praia fora.”

Diana Barnabé, p.37

“Nisto, apareceram as vieiras, firmes e doces, conchas 
do Norte do Canadá com azeite trufado e sal cinza de 
Guérand (que chique!).”

José Manuel Pires, p.14

“Um dia, um chef  alemão, que tentava humilhar-me 
falando do seu famoso e belíssimo pão negro, ficou sem 
palavras depois de provar a nossa belíssima broa de 
Avintes.”

Hélio Loureiro, p.32

“Todos somos padeiros. Já fazemos pão há tanto tempo. 
Todos temos um pouco de padeiro dentro de nós, 
então é puxar isso cá para fora. Fazer pão é fácil e é um 
sentimento tão bom.” 

Gil Fortuna, p.49
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“A China é um mundo. Dentro da China há oito gastronomias diferentes. O velho 
cliché de que a cozinha chinesa é toda igual, que sabe tudo ao mesmo, não passa de 
um lugar comum.”

Ricardo Dias Felner, p.74

“Já vi, com estes a que a terra chamará um figo, amigos americanizados de volta 
à terra por uns dias a pedirem, feitos crianças, uma bisnaga de ketchup para 
dessacralizar o bacalhau à Gomes de Sá.”

Rui Zink, p.97

“No Brasil come-se muita carne de porco, mas não é como aqui. A diferença na 
qualidade da carne nota-se.”

Alana Mostachio, p.111

“Durante o campeonato, ao espreitar o concorrente do lado, percebi que o meu pesto 
estava a ficar com a cor e consistência certas. Esmagava, adicionava mais basílico, 
voltava a esmagar. Eis então que entrou o parmigiano e a seguir o pecorino.”

Tiago Serrenho, p.90

“Ainda antes que eu pudesse introduzir um assunto ou que pudesse partilhar 
as minhas já previamente mastigadas reflexões sobre o período eleitoral que 
recentemente tinha passado, o ex-ministro colocou à disposição de todos os convivas 
um presunto bísaro.”

José Maria Couceiro da Costa, p.94

“O filósofo David Hume quis, nos últimos anos de vida, também ser cozinheiro, tendo 
sido autor de um prato, a ‘sopa à moda da rainha’. Ele associou o ato de comer e 
beber à convivialidade.”

António Tavares, p.100

“Raros objectos têm uma presença na vida humana tão constante e inadvertidamente 
importante como o que chamamos de mesa.”

Manuel Guerra Pinheiro, p.103
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Qual o teu prato preferido? Já nos fizeram esta 
pergunta muitas vezes. Já a fizemos muitas vezes, 
nós a outros como nós.
E a resposta é sempre difícil, normalmente de 
enunciação plural por não nos conseguirmos 
focar numa única preferência. 
A simplicidade dos números permite adensar esta 
dificuldade. Com a vida a poder prolongar-se até 
aos 90 anos, tomamos 65.700 refeições principais, 
sem contar com os petiscos, as sobremesas e 
outros apêndices, ou os excessos de casamentos, 
baptizados e outras festividades.
Acresce que tudo seria mais simples se 
comêssemos quase sempre o mesmo. Mas a 
verdade é que a culinária é um acto criativo, 
e a profusa biodiversidade que temos ajuda 
a fazermos pratos muito diferentes, ou 
interpretações diversas do mesmo prato. O meu 
arroz de polvo, seco, mas gorduroso e escuro, 
nada tem a ver com o teu, caldoso, a apostar nos 
condimentos que mergulham no arroz ou na 
doçura da polpa de tomate. 
E o acesso que todos temos ao mundo global, 
mesmo que não estejamos lá fisicamente, 
permite-nos alargar às cozinhas do mundo as 
experiências que podemos fazer apenas em 
nossas casas. 
Depois vêm os restaurantes de todas as origens, 
para que as nossas preferências se enrodilhem 
num novelo de opções infinitas.

Podemos sempre tentar a abordagem dos 
grandes pratos regionais ou de autor, escolhendo 
o melhor que se faz no mundo e tentando uma 
aproximação sistemática perante as diferentes 
distinções existentes. Ou ainda mergulhar no 
mundo encantado daqueles que já ensaiaram 
fazer uma refeição única. A Festa de Babette e a sua 
exuberante sopa de tartaruga, ou a mais delicada 
codorniz em cesta de massa folhada, ou o faisão 
com trufas da não menos famosa Ceia dos Cardeais. 
Lembro ainda, para um aconchego ao sabor 
regional, o arroz de favas e a galinha corada do 
nosso Eça ou as mais cosmopolitas coxinhas de 
galinhola au fricassé, empurradas por um gracioso 
vinho de Colares.

Pois bem. Divagações feitas, 
fica o repto: o de nos mandarem 
o V. prato preferido. Para que o 
EGGAS possa revelar em momento 
próprio quais são os pratos 
preferidos dos portugueses.

Deixo como dica final o que ouvi de duas 
pessoas que por razões e em modos diferentes 
me deixaram a sua boa influência. E que 
curiosamente, nos dois casos, seguem a apologia 
do regresso às coisas simples e à comida de 
verdade: o meu Pai, um Homem telúrico e 
despojado, dizia não ter dúvidas de que o seu 
prato preferido era uma sopa rescendente de 
penca e feijão manteiga, feita com água da 
nascente; e o conhecido José Bento dos Santos, 
um dos maiores gastrónomos dos nossos dias que, 
interpelado com esta difícil pergunta, respondeu 
muito lesto: pão quente com manteiga! 

António Souza-Cardoso

O prato preferido
EDITORIAL



crítica
restaurantes



7 EGGAS

Gruta
O restaurante Gruta tem à frente uma chef  
brasileira, mas a carta é sobretudo um 
mergulho no mar e… no dendê. Altamente 
recomendável. 
A cozinha do Brasil está mal representada em 
Portugal e a Gruta pouco pode nesse campeonato. 
O que a Gruta pode fazer é dar-nos bom peixe e 
uma extraordinária moqueca – e isso é muito. 
A moqueca que lá comi há dias foi a melhor de 
que me lembro, versão finesse, o molho cremoso e 
o peixe com polimento de joalharia. 
Comecemos por aqui. Em Portugal, tenho visto 
moquecas com garoupa, óptimas moquecas, 
óptimo peixe: a garoupa é saborosa e consistente. 
Mas eu troco de bom grado uma garoupa, vinda 
da Mauritânia, por uma corvina de Matosinhos, 
ou de Peniche, ou da Costa da Caparica. 
Uns dirão: ah, mas a corvina é muito seca; ah, 
mas a garoupa lasca mais. 

Errado. Nas mãos certas, com o corte certo, a 
corvina é óptima. Nas mãos da chef  brasileira 
Rafaela Louzada, a corvina é o peixe perfeito para 
a moqueca. Seja no Porto, seja no Rio de Janeiro.
Rafaela Louzada tem a aparência de miúda 
devota da permacultura e do malabarismo. Essa 
jovialidade irreverente esconde, todavia, um 
currículo feito de clássicos, como o The Yeatman 
(duas estrelas Michelin) ou o Le Chalet de la Forêt 
(outras duas). São quase duas décadas de ofício 
ao mais alto nível, de Londres a São Paulo, de 
Bruxelas ao Porto. 
No ano de 2020, Rafaela deu conta de um pátio na 
Rua de Santa Catarina e começou a organizar-se 
para se lançar a solo ou, antes, num dueto com João 
Ricardo Moraes, seu marido. A Gruta nasceu entre 
a montanha russa da pandemia, valente e decidida. 
Nesse equilíbrio precário, afirmou-se como local de 
culto de comidas do mar, sem ancorar em nenhum 
porto, antes navegando pelo mundo. 
Da cozinha, tanto sai uma bisque de lagostins 
com erva príncipe, uma sopinha entre França 
e o Sudeste Asiático, como saem ostras do 
Sado espevitadas por chalotas em vinagrete; ou 
carpaccio de polvo; ou um americano lobster roll, 
lavagante azul da costa enfiado em brioche feito na 
casa; ou uma arrozada de marisco bem portuga. 

Uma 
Moqueca 
no Porto

Ricardo Dias Felner
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Mas voltemos à moqueca. Detenhamo-nos, 
agora, na técnica. Rafaela domina o peixe à la 
fine dining, único que consegue um compromisso 
raro: o melhor do peixe grelhado com o melhor 
do peixe cozido. Temos a caramelização da pele, 
ligeiramente tostada; temos a gestão científica da 
humidade da carne; temos magia. 
No caso, suspeito que terá havido uma breve 
cura, como é d’habitude nestas cozinhas: uma 
salmoura prévia torna o peixe mais firme e 
tempera-o mais fundo. Depois, pode-se cozer 
a baixa temperatura e a vácuo, para a gelatina 
(gordura boa) não se perder. E, por fim, tosta-se 
a pele, porventura com maçarico. 
Daqui se percebe que esta Gruta é metódica 
e técnica, mas não ao ponto de nos desviar da 
memória do prato. Não ao ponto de nos tirar 
o azeite de dendê e as pimentas de dedos-de-
-moça, dupla mágica da região da Baía. Porque 
a moqueca é isto: a gordura suave extraída do 
fruto do dendezeiro, uma espécie de palmeira, 
misturada com as malaguetas dedos-de-moça, 
aromáticas e ligeiramente doces, misturadas com 
mais vegetais. 
Com Rafaela, do estrugido de vegetais (também 
entrarão pimentos, cebola, alho…) há-de nascer 
um creme acetinado onde poisa o naco de 
corvina. À parte, serve-se farofa boa para comer 
à colher e uma tacinha de arroz branco com caju. 
Inicialmente, o arroz era basmati mas no dia em 
que lá fui julgo terem-me servido um carolino, 
mais neutro e mais apropriado. 
Único reparo para o formato do prato, de 
bordas altas e verticais, que não nos deixa 
operar convenientemente a faca. Alternativa: 
pedir uma colher e deixar a faca de lado, na 
verdade, desnecessária. 

Gruta
Rua de Santa Catarina, 447. 
91 101 7007. 
Ter-Sáb 19.30-23.00, Sáb 12.00-15.00

No final, é obrigatória a torta de maçã, servida 
morna, acompanhada com gelado de vinho 
do Porto. Torço o nariz a gelados com sabores 
esdrúxulos, bons para aparecer como fait divers 
no noticiário da tarde (como pastel de nata ou – 
nossa senhora! –, cozido à portuguesa). Mas este 
gelado de vinho do Porto, trazido da Gelataria 
Portuense, é uma maravilha. 
Para além da comida, esta é uma Gruta luminosa, 
moderna, com bom gosto e sem adornos. Senta 
pouco mais de 20 pessoas, pelo que se aconselha 
reserva. Quanto ao serviço, revelou-se por vezes 
excessivamente inquisitivo e verbal, mas do bem. 
Todos a Santa Catarina. 

CRÍTICA DE RESTAURANTES
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O Frade
O balcão mais badalado de Belém, em 
Lisboa, faz uma coisa simples e rara: 
cozinha moderna a saber a cozinha 
tradicional.
Há por aí muitos restaurantes que se assumem 
como “cozinha tradicional portuguesa com um 
toque de modernidade”. O chavão raramente 
cola. A maioria, vai-se a ver, e nem fazem cozinha 
tradicional portuguesa, nem são modernos. 
Nos casos mais bafientos, olhamos para essas 
ementas e vemos “croquetes de alheira” ou “pica-
-pau de atum”. Nos casos mais vanguardistas, 
podemos chocar com “caldeirada no sous vide” ou 
“brioche de carne de porco à alentejana”. O génio 
abunda. Não abunda o bom gosto e o bom senso. 
Faltam restaurantes contemporâneos e bonitos de 
cozinha portuguesa. Restaurantes onde um xerém 
seja um xerém, onde ovos com espargos sejam 
ovos com espargos. Restaurantes modernos, sem 
galos de Barcelos à moda da tasca e sem sofás 
Bedfordshire à moda do gastrobar londrino.
Como este O Frade, instalado junto ao Palácio de 
Belém, em Lisboa.

Tendo como peça central um pequeno balcão 
em pedra lioz, o sítio é luminoso e alegre, com 
as paredes forradas a azulejo. O formato em U 
permite o convívio entre a dúzia de comensais (há 
mais lugares na esplanada e junto aos janelões) 
e os cozinheiros. A finalização dos pratos é feita 
à frente dos clientes e usa ervas, louça de autor e 
empratamento cuidado, sem desvirtuar a essência. 

O balcão
de Belém

Ricardo Dias Felner
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CRÍTICA DE RESTAURANTES

E o que é a essência? São as empadas. É a 
muxama de atum com ovos. É a papada à 
alentejana. É o rissol de carne. É o lingueirão à 
Bulhão Pato. É o xerém de corvina. É o rabo de 
boi estufado. É o clássico arroz de pato, ex-líbris 
da casa desde a abertura, em 2019. 
É certo que nem tudo tem o mesmo grau de 
genuinidade. Na última visita, por exemplo, 
propuseram-me uns croquetes que sabiam, afinal, 
a croquetas (no topo, maionese de anchovas e 
uma lasca de cecina). E também se nota a falta de 
alguns clássicos bons dos primeiros tempos, entre 
eles a galinha cerejada, de tradição algarvia. 
Outro aspecto polémico é o preço. Nunca foi 
barato. Tenho pago sempre entre 35€ e 50€ 
por pessoa e saio levezinho. Mas atenção: a 
aparente simplicidade da cozinha esconde mão 
de obra acima da média: parece a tasca, mas 
não é; e quem quer a atenção do cozinheiro e 
a exclusividade de um bistrô pequeno (com um 
modelo de negócio difícil) tem de pagar por isso. 
O pior mesmo foi, em duas ocasiões, ter sido 
surpreendido com a factura inflacionada. Num 
caso, faltando porco preto sugeriram-me a troca 
por carne bovina sem indicarem que o preço 
seria bem mais alto. Veio depois o chef  de sala 
cobrir a falha, sem discussões (bem). Mas noutra 
visita mais recente, cobraram-me 9,50€ pelas tais 
croquetas do dia, também fora da carta e fora do 
razoável. Muito dinheiro, pouca informação. 

Nas bebidas, de início, um dos trunfos era o vinho 
de talha, trazido do Alentejo, mas o fornecimento 
parece ter acabado. Hoje, a carta está mais 
diversificada mas também mais banal e só com 
duas opções a copo. 
À frente do projecto encontra-se a dupla de 
primos Sérgio Frade e Carlos Duarte Afonso, 
ambos com raízes na Vila de Frades, no 
Alentejo. Sérgio será o homem da gestão. 
Carlos é o chef  e o galã de serviço. Nos últimos 
tempos, tem andado ocupado com projectos 
na televisão, sendo o cozinheiro fetiche da TVI 
e da apresentadora Cristina Ferreira. Em três 
visitas mais recentes que fiz a O Frade nunca o 
vi – e é pena, porque Carlos tem paixão pelo que 
faz, sabe o que faz. Carlos não é um Chakall do 
século XXI. 
Resumindo. O Frade faz falta a Lisboa. 
Continua a não haver outro balcão assim na 
cidade. Se é à prova de crítica? Não. Se pode ser 
ainda melhor? Sim. 

O Frade
Calçada da Ajuda, 14 (Belém, Lisboa). 
93 948 2939. 
Seg-Sáb 12.30-15.00/ 19.30-00.00

©
 F

ac
eb

oo
k 

R
es

ta
ur

an
te

 O
 F

ra
de



1 1 EGGAS

Claro que me apaixonei pela cozinha 
moçambicana. O peixe e o marisco são 
insuperáveis. Mas a grande especialidade local 
é a forma como misturam a natureza – a fruta 
e as especiarias, de sabores e texturas variados e 
exaltantes, com molhos e caldos inimagináveis.
Num dos dias festivos em Moçambique, na 
praia bonita do resort onde ficámos, em 
Vilanculos, soubemos improvisar uma grelha 
para o camarão gordo da chapa, com aquele 
molho mais calorento que picante, que se faz 
em Moçambique. Acompanhava um arroz 
de tudo – das maravilhas que a natureza 
moçambicana nos dá, que decidimos recriar 
sem qualquer preconceito.

Restaurante Tia Orlanda
Uma das mais impressivas viagens da 
minha vida foi a Moçambique. Por muitas 
razões, algumas de um foro que quero 
guardar comigo, mas outras que partilho 
com o prazer de quem sente que é esse o 
modo de as reviver.

António de Souza-Cardoso

Fizemos a viagem de jipe contornando a extensa 
costa moçambicana. Nunca tinha estado em 
África, mas no meu genoma havia um arquivo 
ténue daquelas emoções: o cheiro húmido da 
terra, aqueles cantares de “lava no rio” que 
se ouviam ao longe para lá das machambas, 
os meninos limpos e fardados na alvorada a 
rumarem à escola, tudo me trazia de volta a 
lugares onde, afinal, eu nunca tinha estado.

Desconsegui!
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A ajudar na grelha, todo aprumadinho, estava 
o Samuel, um moçambicano de riso fácil, cara 
lavada e olhos brilhantes de quem apetece muito 
ficar amigo. O Samuel era muito mais de conversa 
do que de trabalho. Cantava, ria, debitava histórias 
sem parar, incentivando-me com um riso branco 
e aberto a continuar a trabalhar. Foi uma festa 
linda, cheia de boas emoções. No final, pedimos 
ao Samuel que arrumasse a grelha. E ele, muito 
lépido, deu-lhe um definitivo pontapé entornando 
o carvão pela areia branca e fina. Dissemos-lhe 
que era preciso limpar, porque os outros hóspedes 
também usavam aquele bocadinho de praia 
meia privativa. Disse logo que sim, claro! Mas 
nos dias seguintes quando passávamos por ele 
e perguntávamos se já havia limpo a sujidade 
da praia, respondia lampeiro: ainda, Patrão! 
– percebemos que era a forma económica e 
cautelosa de não dizer que não. 
Vou deixar o desfecho da história do Samuel para 
o fim porque ainda quero falar de um grande 
restaurante do Porto – de comida moçambicana, 
claro está!
Ali para os lados da remoçada Campanhã, na 
Rua Pinto Bessa encontra o Restaurante Tia 
Orlanda. Um espaço elegante todo decorado a 
capulanas e outras peças do inspirado artesanato 
moçambicano. É ali o reino encantado de 
Orlanda, que se apresenta habitualmente trajada 
nos rigores da tradição africana. A tia Orlanda é 
uma das predestinadas mulheres moçambicanas 
– percebi mais tarde que Moçambique vive do 
trabalho laborioso das suas grandes mulheres.
Começamos por umas chamuças – que bem feitas 
estavam! Desde a massa, enxuta mas estaladiça, 
até ao recheio que foge das pastas indianas, 
ganhando em sabor e elegância aromática.

12 EGGAS

Prosseguimos pelo caril. O de caranguejo é o 
meu preferido, mas também há o clássico caril 
de frango. Suave, mas ainda assim corpulento, 
o caril da Tia Orlanda não explode na boca, 
mas também não no estômago. Pelo contrário, 
deixa que os odores tropicais se propaguem com 
elegância dominando o palato e dando um prazer 
geral à degustação do prato. 
Passamos para a tocossada de peixe – um cherne 
estufado em pimento, tomate e especiarias. 
Excelente resultado no equilíbrio exuberante das 
especiarias.
A moamba de galinha, que julgávamos mais 
angolana, traz consigo os sabores africanos 
do caju, do óleo de palma e do coco. O feijão 
com coco e cogumelos é delicioso e constitui 
a proposta vegetariana da Tia Orlanda, e, 
para acabar, a água e sal de vitela mendinha 
– um prato que contemporiza os sabores 
moçambicanos com a cozinha tradicional do 
Norte de Portugal.
Belíssimas as sobremesas, amável e familiar o 
serviço que nos traz habitualmente à mesa a 
própria Tia Orlanda.
Deixamos que a memória nos faça regressar 
às areias douradas de Moçambique. E se 
espreguice na beleza nativa de Lourenço 
Marques e da sua amorável Baía, no encanto 
selvagem da praia de Závora, nos doces e 
mornos dias em Vilanculos, ou na indómita 
Gorongosa, ou na elegante Vila Pery…
E com elas, no encanto de Samuel, que juntou 
a família com todo o aprumo para se despedir 
de nós e, quando depois do abraço caloroso lhe 
fizemos a pergunta final sobre se acabara por 
limpar a grelha tombada na praia, Samuel com 
aquele sorriso franco e maroto dos moçambicanos 
atirou com desarmante humildade: 
– Desconsegui, Patrão! 

CRÍTICA DE RESTAURANTES

Restaurante Tia Orlanda
Rua de Pinto Bessa, 174, 
Campanhã, Porto. 
Reservas em 22 208 5710 ou 91 462 2823
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 José Manuel Pires

Uma vez, não sei há quantos 
anos, li uma entrevista 
na revista Veja com Jun 
Sakamoto. Dizia ele que 
gostava de um dia ter um 
pequeno restaurante em 
Nova Iorque, porque em 
São Paulo era difícil ter o 
melhor produto. Foi um 
soco no estômago. Sempre 
idolatrei Sampa em termos 
gastronómicos. Não queria 
ter sabido isto. 

Jun Sakamoto
Dizia Jun, na altura, que ter a parte da barriga (toro) de 
um bluefin (atum rabilho) no Brasil, com as elevadas 
taxas de importação, colocava o preço por quilo a 
cerca de 1500 reais (240€) num restaurante. Nunca tinha 
pensado nisso. Fiquei desolado e triste, mas era a mais 
dura das verdades. 
São Paulo tem a maior comunidade japonesa do mundo ou, dito 
de outra forma, é a maior cidade japonesa fora do Japão. Entre 
os restaurantes mais criativos e os mais clássicos, são quase todos 
de um elevadíssimo nível. Faltava na minha vida uma visita ao 
Jun Sakamoto. E lá fui eu. 
Fica na Rua Lisboa, em Pinheiros, e é tão discreto que apenas se 
identifica pelo manobrista, o homem do valet parking, que nos 
espera na porta. É como uma entrada de garagem, com portão 
branco, que se abre para o pequeno restaurante de apenas oito 
lugares ao balcão (difíceis de reservar) e mais três mesas de quatro 
pessoas. Respira-se tranquilidade, calma e imediatamente se 
suspeita que algo de grandioso vai acontecer. 
E aconteceu. Começámos com um delicioso tofu panado e frito 
com berinjela, molho dashi e cogumelo shimeji (conhecido por 
cogumelo ostra). Numa palavra: umami. O primeiro dueto de 
niguiri era de atum. Atum brasileiro (yellowfin, albacora em 
português) e atum de Espanha (bluefin, rabilho em português). 
Melting pot de prazer, o peixe desfazia-se na boca e o arroz vinha 
com um toque espantoso de vinagre (suspeito que o de 12 anos 
de idade que apareceu mais à frente). 

Um jantar 
perfeito
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Salmão e toro, que gorduras incríveis, que 
cor brilhante, que vontade de fechar os olhos, 
esquecer tudo, respirar fundo e pensar do que 
seria a vida sem esta excitação e exaltação quando 
conseguimos atingir a perfeição e o cosmos. 
Duelo de gigantes entre os peixes olho de boi e 
beijupirá. Ambos com carne branca, sabor suave, 
acalmaram, como que numa orquestra bem 
afinada, a apoteose dos momentos anteriores. 
Respirar fundo, acalmar e regressar. 
Com um ritmo simplesmente perfeito, 
continuámos com dois peixes menos intensos. 
Robalo com shisô (manjericão japonês: o aroma é 
idêntico ao do manjericão, mas na boca é menos 
intenso) e linguado com raspas e sumo de yuzu. 
É extraordinário como pequenos apontamentos 
dão grandeza e atiram estes niguiris para um nível 
tremendamente difícil de bater. 
Qual montanha russa, iniciámos outra vez a 
subida ao céu. Chegou o pargo com umeboshi 
e umeshu (ameixa e licor de ameixa japonesa) e 
o carapau com cebolinho e gengibre macerado. 
A intensidade a subir, a vontade de fechar 
novamente os olhos e o céu a ser novamente o 
limite. Ui, que coisa boa!
Manteve-se o nível alto com a cavala e o vinagre 
de 12 anos (sabor forte a peixe, com a pele raiada 
presente) e o peixe serra com sal fumado e alho 
frito. Como cantava Alice Cooper, “Yes, I know 
you are hungry, and here comes dinner, feed my 
Frankenstein…”. 
Nisto apareceram as vieiras, firmes e doces, 
conchas do Norte do Canadá com azeite trufado 
e sal cinza de Guérand (que chique!). Novamente, 
acalmámos e voltámos a sabores mais neutros e 
doces. Tudo pensado de uma forma precisa. 
Que prato bonito o niguiri invertido de enguia (o 
arroz vinha em cima), com sancho (erva picante e 
cítrica japonesa parecida com o jambu do Brasil). 
Quando entrou o doce do teriyaki tudo fez sentido. 
A vida fez sentido. Fiquei perdido de prazer.

Finalizámos com uma espécie de spring roll de 
confit de pato, mousseline de batata e redução de 
vinho do Porto. Crocante, o doce e a gordura do 
pato presentes.
Nota 10, ainda, para o gengibre maravilhoso, 
doce e picante, que nos acompanhou desde o 
início da refeição. 
Para finalizar, sorvete de maçã verde e gelatina de 
sake mirin (sem álcool). Ácido e muito fresco para 
a apoteose final. 
Equipa incrível e vénia para o Daniel. É dos 
funcionários mais profissionais, mais motivados, 
mais alegres, simpáticos e conhecedores que 
já tive a oportunidade de conhecer. Que sorte 
Jun Sakamoto tem em ter alguém deste nível e 
gabarito na sua família (está com Jun há cerca de 
20 anos). 
Não me contive. Tive de me levantar e fui falar 
com o chef. Um agradecimento sincero pela 
emoção com que nos serviram. Do coração para 
a alma. Bem hajam!
Irachai Mase! Arigato Gosaimasu! 

CRÍTICA DE RESTAURANTES

Jun Sakamoto
Rua Lisboa, 55 - Pinheiros
São Paulo, Brasil
+55 11 3088-6019
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GRANDE CHEF

“O MEU CONSELHO 
É QUE SEJAM COMO 
UMA ESPONJA… 
SECA.” Entrevista a Ricardo Komori
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A maioria dos fãs de cozinha japonesa 
conheceu-o no restaurante Bonsai, em 
Lisboa. Sempre foi muito discreto e sereno, 
preferindo comunicar através da comida 
que servia, absolutamente irrepreensível.
Há meia dúzia de anos, Ricardo decidiu que 
ainda tinha muito a aprender – e partiu para 
o Japão. A ideia era ficar um ano apenas e 
depois regressar, eventualmente para abrir o seu 
restaurante. Mas não aconteceu assim. O tempo 
foi passando e Ricardo foi saltando de cozinha em 
cozinha, procurando sempre experiências que lhe 
dessem mais conhecimento. 
O que aprendeu até agora pôde ser 
experimentado pelo reduzido grupo de comensais 
que tiveram o privilégio de estar nos dois jantares 
que deu no Praia no Parque e no Gojuu, este 
Verão. Diz quem provou que foi das melhores 
refeições do ano. 
Os elogios, no entanto, não foram suficientes 
para fazer Ricardo Komori ficar em Portugal. 
Ricardo voltou para Quioto, onde se tornou no 
primeiro português a liderar um balcão de alta 
cozinha japonesa. 
O seu amor ao Japão vê-se, por exemplo, na 
união com a sua mulher – japonesa –, de quem 
herdou o apelido Komori quando ainda estava 
em Portugal. Mas também pela apropriação da 
nacionalidade através do uso repetido do “nós”, 
quando se refere aos japoneses. 
Por quanto tempo ficará no Extremo Oriente? 
Quando poderá voltar para Portugal e abrir o 
seu restaurante? 
A resposta deixa-nos sonhar. 

Ricardo Dias Felner

Já andaste por muitas cozinhas no Japão, 
até chegares a Quioto, a capital da cozinha 
kaiseki. Como é o restaurante onde estás 
agora? 
Estou a trabalhar num restaurante chamado Sen. 
No início foi complicado, foi a primeira vez que 
estive a fazer refeições kaiseki com serviço de 
almoço e de jantar. Estou há um ano aqui. 

Que tipo de restaurante é?
É um fine dining, com uma estrela Michelin. 
Fazemos kaiseki de balcão, com serviço de chá no 
fim. 

Qual é o preço médio de uma refeição?
Uns 200 euros, por aí. Mas em Quioto o preço 
do menu pode variar. Depende da época, tem a 
ver com a sazonalidade dos produtos. Agora, por 
exemplo, estamos na época dos matsutake, uns 
cogumelos com um aroma fantástico que podem 
custar 1500 euros o quilo, se forem aqui da zona 
de Quioto. O preço do menu vai reflectir isso.

É transparente, pelo menos. 
Sim, é honesto, nesse aspecto. As pessoas, aqui, 
conhecem muito bem o valor das coisas. Há 
famílias que fazem degustações kaiseki em casa. 

A cultura do kaiseki é muito de Quioto, 
certo?
Sim, sim, foi aqui que nasceu. 
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Lembro-me de conversarmos quando foste 
para aí e tu me dizeres que ias ficar um ano 
fora. Ora isto foi em 2015. 
[Risos] Pois foi. Comecei logo na associação de 
cozinha e o big boss daquilo aconselhou-me logo 
a ficar três anos, no mínimo. E é verdade: não 
se aprende cozinha japonesa num ano. Temos, 
primeiro, de dominar os ingredientes, de saber 
sempre usar os produtos no pico da época. O 
cliente japonês não quer comer algo que não 
esteja na época. Mas também aprender ao nível 
do corte, dos tempos, da cor, da textura. Temos de 
saber combinar todos esses pontos. 

Certo, mas já vamos em mais de seis anos, 
os três anos também já foram. 
As coisas foram-me correndo bem e eu fui 
ficando. Tive a sorte de conseguir ter posições que 
aqui são difíceis de confiar a um estrangeiro. Foi o 
que me fez ficar. 

Imagino que seja difícil a um estrangeiro 
ter sucesso, aí. 
É difícil adquirir a confiança dos responsáveis 
da cozinha. Mas a mentalidade está a mudar, 
felizmente. Os chefs já são mais novos e têm outra 
maneira de ver os estrangeiros. Já começam a 
acreditar que eles também são capazes de fazer 
cozinha japonesa. 

E a língua, é uma barreira?
Sim, tive de aprender a língua à força. 

Como?
Ouvindo os outros, a pensar nas situações em que 
as coisas são ditas. 

Já falas japonês? 
Falo, falo. Quer dizer, a conversa do cigarro, 
como diz um amigo meu, não consigo 
fazer. Temos de ir devagarinho, não é fácil. 
Se perdemos um pedaço da frase, já não 
compreendemos o resto. Mas dentro da 
linguagem de cozinha estou à vontade. 

O kaiseki é o antecessor do menu de 
degustação ocidental?
Sim. O menu de degustação, que começou por 
ser popularizado em França, veio daqui. Os chefs 
franceses começaram a viajar para o Japão, há 
uns anos, e levaram essa ideia. Mas não só. A 
ideia da nouvelle cuisine, de que tudo o que está 
no prato é para comer, também é japonesa. Já se 
faz isso aqui há muitos séculos. 

Consideras que estás no ponto mais alto da 
tua carreira, agora? Ou já estiveste noutros 
restaurantes igualmente importantes?
Estive em muitos sítios. Estive num restaurante 
cujo chef  tinha sido o braço direito de Murata-
-san [chef  executivo dos restaurantes Kikunoi, 
dois em Quioto e um em Tóquio], num 
restaurante chamado Tenoshima. Trabalhei 
também no Mutsukari, que está na lista dos 
melhores restaurantes de vegetais. O chef, 
Akiyama-san, teve formação em cozinha sōjin, 
templária, e ganhou num famoso restaurante 
chamado Gesshinkyo. 

Ao todo, passaste por quantos restaurantes 
no Japão, até agora?
Uns nove.

Porque não te fixas num?
Estive a trabalhar numa associação de cozinha, 
aqui no Japão, que me encaminhava para os sítios 
onde era mais necessário, nos picos do turismo. 
Foi bom assim, porque permitiu-me perceber 
que a cozinha japonesa – como noutros sítios, 
mas aqui se calhar ainda mais –, depende muito 
da região. Para mim, isto tem muito mais valor. 
Faltava-me passar por Quioto, cá estou. 

GRANDE CHEF

Será que a cozinha autêntica
japonesa, e vamos frisar 
“autêntica”, agrada aos 
portugueses? Se calhar, não.
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Qual é a tua perspectiva sobre o 
curto-prazo: vais ficar ou regressar?
Neste momento, tenho uma proposta do 
restaurante onde estou. O chef  quer abrir 
um segundo restaurante, maior, e queria que 
eu ficasse lá a chefiá-lo. Ainda estou a pensar 
nisso. Com a idade que eu tenho também quero 
cozinhar aquilo que me vai na cabeça, aquilo em 
que acredito. Mas vamos ver. Estamos a fazer 
jantares de teste, para ver qual é o estilo que 
vamos pôr em prática. Se estivermos no mesmo 
caminho, eu e ele, as coisas avançam. Se não, 
avanço para o meu projecto a solo.

Aí no Japão ou em Portugal?
Ainda não sei. Estou a pensar nisso. 

Mas não tens muita vontade de voltar. 
Ter até tenho, é o meu país. Tenho família aí. Só 
que será que em Portugal consigo fazer o que vim 
aprender aqui? Essa é a questão. 

Porque não hás-de conseguir?
Começa por ter a ver com o gosto dos clientes 
portugueses. Será que a cozinha autêntica 
japonesa, e vamos frisar “autêntica”, agrada aos 
portugueses? Se calhar, não. 

O que pode não agradar? 
O tempero aqui é muito abaixo do que se faz 
em Portugal. Aqui, ele é muito mais ténue. Por 
exemplo, o dashi que servimos no menu kaiseki é 
temperado com um valor salino igual ao do nosso 
sangue, que é 0,8 por cento de sódio. Ou seja, não 
é quase nada, mas o suficiente para sentirmos o 
umami como deve ser. 

E em termos de produto, calculo que 
também seja difícil encontrar algumas 
coisas em Portugal.
Sim, mas a cozinha kaiseki também é isso, 
adaptarmo-nos ao sítio onde estamos. Sobretudo 
frescos, não faz sentido importar do Japão. Mas 
há coisas que faltam e são necessárias. Um bom 

katsuobushi, uma boa kombu [alga], são coisas 
necessárias e muito difíceis de arranjar de boa 
qualidade fora do Japão. A kombu de qualidade 
começa a faltar inclusive aqui. Daqui a cinco 
anos pode já nem existir. Os japoneses estão a 
guardá-la para eles e já quase não a exportam. 
A kombu, que é o principal criador de umami 
na cozinha japonesa, precisa de dois anos para 
adquirir a maior potência de umami. Quando 
é produzida noutros países, não fazem esse 
processo, o que acaba por fazer com que não 
tenha a mesma potência que a daqui, da zona de 
Hokkaido, por exemplo. 

Qual seria a solução para isso? 
Há coisas em que poderíamos usar, por exemplo, 
tomate, que também tem elevados níveis de 
glutamina, ou legumes verdes, casca de feijão, 
mas não é a mesma coisa. 

Já falaste várias vezes em umami. A 
cozinha japonesa tem uma obsessão com 
isso, certo? 
Sim. Tem de ter sempre. Os tais cogumelos 
matsutake, por exemplo, têm muito. 

E há produtos em que tu pensas: isto em 
Portugal é melhor.
Sim, sardinha. 

E o tomate?
Também, sem dúvida. E batatas. 

Os japoneses usam batata? 
Sim, usamos, pouco, mas usamos. Mais na 
cozinha regional, feita pelas mães e avós. 

E os restantes peixes? 
O peixe não será melhor ou pior que o 
português. Mas temos sem dúvida mais 
variedade. É uma ilha, logo aí temos correntes 
vindas do Sul, do Norte...
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E como se deve cozinhar o arroz para 
sushi? 
Para sushi, queremos um arroz solto. Não 
podemos usar a mesma quantidade de água que 
usamos se formos comer o arroz sem nada. 

Junta-se vinagre? 
Isso é o normal em Portugal, mas aqui não. 
Trabalhei com um chef  no Japão que cozia com 
vinagre, mas normalmente é só com água. 

Com ou sem açúcar? 
Nunca se põe açúcar na cozedura. Podemos 
é usar um vinagre vermelho que durante a 
cozedura vai dar essa sensação açucarada. 

Estás preparado para abrir um restaurante 
kaiseki? 
Possivelmente, sim. É a minha aspiração. Mas 
podia fazer sushi, também. Dependeria também 
do mercado, na altura. 

Nestes seis anos fora, tiveste convites para 
vires para Portugal? 
Sim, já tive. 

Porque é que recusaste?
Alguns, tinha acabado de chegar a Quioto. 
Chegar e partir não faz o meu género. Não 
aprenderia nada. E, quando te comprometes 
a trabalhar num sítio, não sais. Nunca fui de 
abandonar projectos de um dia para o outro, até 
porque estou em dívida com a pessoa que me 
contratou. 

Quando estiveste de férias em Portugal, há 
pouco tempo, o que achaste do que viste e 
provaste? 
Gostei bastante do Fifty Seconds e do trabalho 
do Filipe Carvalho. E visitei amigos, o Guilherme 
Spalk, o Carlos Afonso, que trabalhou comigo e 
era meu companheiro de pesca. 

E japoneses? 
Fui ao Go Juu e visitei o Lucas [no restaurante 
Praia no Parque]. 

Qual foi o peixe que descobriste aí e que te 
surpreendeu mais? 
O safio. Muito diferente do português. O 
caranguejo, também. Vamos entrar na época dele. 

Quando vieste a Portugal, agora no Verão, 
trouxeste as tuas facas? 
Trago sempre. Até porque não gosto das facas da 
mãe, que não cortam nada [risos].

Sei que nos almoços que deste aqui, no 
Praia no Parque e no Go Juu, a enguia fez 
furor. É difícil de fazer? 
É, bastante. Tem a sua técnica de grelhar. Não 
é fácil de perceber. Pode demorar três anos até 
conseguirmos aprimorar a técnica da enguia. 
Fizemos um prato em que tivemos de trabalhar 
com a enguia viva. Tem de se enrolar numa raiz 
de bardana e ela tem de estar viva para a carne 
apertar o rolo e ficar perfeito. 

O arroz é muito importante no Japão. 
Fala-me disso. 
É o prato principal. 

Como se faz um bom arroz? 
Tem de se ter atenção à época. Agora estamos 
a entrar na época em que o arroz está muito 
jovem. E quanto mais jovem estiver menos água 
precisa para cozinhar. Há que ter isso em atenção: 
consoante a época do ano, a quantidade de água 
muda. E ter atenção também ao aroma. Ou 
como lavamos: não se pode lavar muito, não se 
pode lavar pouco, não se pode não lavar nunca. 
Outro aspecto é onde guardar o arroz em casa: 
nunca pode estar numa zona alta, porque o arroz 
perde humidade e há uma secção dentro do arroz 
que, se não tiver humidade, vai partir. Ao partir, 
ficamos com um arroz pastoso. 

Em Portugal não temos estas 
preocupações, apesar de sermos dos 
maiores consumidores da Europa. No 
Japão, toda a gente sabe estas coisas, ou 
são detalhes que só interessam aos chefs? 
Não, toda a gente tem a preocupação com o arroz 
e sabe as épocas do arroz. 

GRANDE CHEF
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Da última vez que falámos, a tua opinião 
sobre a cozinha japonesa era muito 
negativa. 
Acho que faltava um pouco de pesquisa, na 
altura; de conhecimento da cultura japonesa, 
de como servir; como empratar, que é muito 
importante. Como pôr um prato na mesa, isso 
é muito importante. E depois o problema do 
barulho: não há barulho numa cozinha japonesa, 
devemos manter o cliente tranquilo. Mas 
melhorou um bocado, sim. 

Sei que foste visitar o Tomo Kanazawa, o 
chef  japonês que trabalhou aqui em Lisboa 
e deixou muitas saudades a muita gente. 
Sim, está a cozinhar no albergue dele, numa zona 
muito bonita do Japão. Tem a sua horta, como 
sempre quis. Está a fazer a cozinha que quer e de 
que gosta. 
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mas este com tofu mesmo e miso, feito dentro da 
casca de yuzu. E o sushi do Kanesaka, se calhar. 
Mas eu também não tenho muito tempo para 
comer fora e os melhores balcões levam umas oito 
pessoas e é muito difícil conseguir reserva. 

Quantas horas trabalhas por dia? 
Às vezes, 16. Mas gosto tanto do que faço que 
nem consigo contabilizar. 

Que conselhos darias aos cozinheiros 
portugueses que queiram ir aprender para 
o Japão? 
O meu conselho é que sejam como uma esponja. 
Seca. Sobretudo se já tiverem experiência. 
Aconteceu comigo, também: achamos que já 
sabemos e chegamos aqui e metemos a mão no 
produto e embora lá. E depois não é bem assim. 
O produto é caríssimo, aqui. Não pode haver 
erros. Tem de se perguntar sempre se é assim ou 
não. Devemos vir como uma esponja seca em 
termos de aprendizagem. Vão aprender melhor 
se a esponja vier seca, absorvem melhor. Depois, 
é preciso aguentar a carga horária, a pressão, o 
desrespeito – que vai acontecer. 

Tinha a ideia de que os japoneses seriam 
mais serenos na cozinha. 
Depende. Dentro da cozinha é outra coisa. 

Chegaste a ter problemas? 
Tantas vezes. Também porque saltei muito de 
sítio para sítio. De cada vez que ia para um novo 
restaurante, tinha de apertar a minha esponja 
outra vez. 

Qual o tempo ideal para ficar aí? 
Dois anos, no mínimo. Um ano para conhecer 
os legumes de cada época. E o segundo ano para 
conseguir dominar esses produtos. 

Os legumes aí são muito importantes.
Sim. Um quilo de cogumelos pode custar mais 
do que um quilo de atum. O mesmo sobre os 
rebentos de bambu, que aqui em Quioto são 
excelentes. Podem custar os olhos da cara. Uma 
peça de bambu, com uns 40 ou 50 cm, pode 
custar 200€. E tem bastante desperdício. As 
pessoas pagam por bons vegetais. Pagam 300€ 
para comer cogumelos. 

O restaurante dele é considerado no Japão? 
Ele está num albergue, que é de uma divisão 
à parte, mas dentro dessa divisão tem muita 
qualidade. Eu gostei bastante. 

O restaurante Kanazawa dele em Lisboa 
foi o mais próximo que tivemos de uma 
verdadeira cozinha kaiseki? 
Claro que sim.

Como foi o momento em que tomaste 
conta pela primeira de um balcão de 
cozinha kaiseki, aí no Japão? Foi muita 
pressão? 
Foi, foi. Nem dormi. Estava bastante nervoso, mas 
correu bem. Uns dias antes pensámos que não 
íamos conseguir, mas conseguimos. 

Não sendo tu japonês, imagino que 
os clientes possam olhar para ti com 
desconfiança. 
Exacto, parte do nervosismo vem também daí. 
Estamos com clientes à frente que são muito 
conhecedores, ainda para mais. Mas acho que as 
pessoas saíram satisfeitas. 

Onde tiveste a melhor refeição ou comeste 
o prato mais extraordinário?
Se pensar em pratos individuais, no Mutsukari, 
onde trabalhei, comi um falso tofu de sésamo que 
me ficou na cabeça. Pratica-se lá uma cozinha de 
vegetais. E se calhar, no Kikunoi, o prato de yuzu, 

GRANDE CHEF
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Entrevista a Óscar Geadas

O chef  que trouxe a pronúncia de Trás-os-Montes 
para o programa Masterchef está de regresso ao seu 
restaurante, o G Pousada, em Bragança. Foi de lá 
que falou com o Eggas, entre experiências de pratos 
para entrar no novo menu e a recuperação da Covid. 
A estrear na nova carta estará um capão em pote de 
ferro, mas a ideia é a mesma de sempre: dar ênfase 
à excelência do produto transmontano. 

“O MASTERCHEF 
AJUDOU A QUE 
AS PESSOAS SE 
DESLOCASSEM 
ATÉ BRAGANÇA”

Ricardo Dias Felner
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GRANDE CHEF

Acha que vai sair dali alguém que vá 
marcar a cozinha portuguesa, ter um 
restaurante com notoriedade? 
Acho. Aliás, temos dois ou três concorrentes que 
já tinham participado, como o Luís Portugal, cá 
de Bragança, que abriu o seu espaço, a Tasca 
do Zé Tuga. Há uma participante que creio ter 
um programa no canal 24 Kitchen. Em Setúbal, 
há uma concorrente que abriu um restaurante. 
Portanto, há algumas pessoas a quem o Masterchef 
mudou a vida e permitiu terem a sua própria 
empresa ou trabalharem para outros. 

O que é que Masterchef lhe traz, a si?
Falo no meu caso em concreto. Estou em 
Bragança, não é propriamente um local onde os 
gastrónomos e os jornalistas da especialidade se 
desloquem com facilidade. O Masterchef ajudou 
a que as pessoas se deslocassem até Bragança e 
descobrissem o trabalho que nós estamos a fazer. 
Já tinha acontecido quando ganhámos a estrela 
Michelin e, agora, para o mercado interno, voltou 
a acontecer com o Masterchef. É um programa 
líder de audiências mundial, em Portugal não está 
à frente mas ajudou a dar-nos a conhecer. 

As pessoas abordam-no mais na rua?
Não sei. Nós devemos ter a noção de que a 
televisão é uma coisa efémera. Eu tenho os pés 
bem assentes na terra. 
Não podemos deixar que as coisas 
nos subam à cabeça. Fiz esta série 
do Masterchef, não sei se vai haver 
outra, ou se vou ser convidado. 
Tenho que continuar a ser o mesmo 
cozinheiro e o mesmo ser humano, 
manter-me fiel aos mesmos ideais e 
princípios. 

A popularidade que tem hoje fez aumentar 
as visitas ao G Pousada?
O Masterchef começou em Novembro, estivemos 
fechados em Janeiro, mas posso dizer que sim. 
Aliás, em Dezembro tivemos das coisas mais 

Dizem que os chefs, quando começam a 
aparecer na televisão, deixam de aparecer 
na cozinha. Foi assim consigo?
Não. Eu sou cozinheiro. Tive a felicidade de 
poder participar no concurso Masterchef, do qual 
me orgulho muito. Participei com dois grandes 
cozinheiros portugueses, o Vítor Sobral e a 
Marlene Vieira. Mas a cozinha é o meu habitat 
natural, continuo a estar na cozinha, aliás, cada 
vez mais. 

Conseguiu conciliar as duas coisas, 
portanto.
Sim, sim, perfeitamente. As gravações foram 
em Lisboa, estive a morar dois meses e meio em 
Lisboa, só vinha aos fins-de-semana a Bragança. 
Mas eu digo muitas vezes: o mérito não é nosso, 
é da nossa equipa. Ao nosso lado, há sempre 
pessoas que nos ajudam a atingir os objectivos. 
E os objectivos não são individuais, são comuns. 
E eu, felizmente, tenho isso e tenho um grande 
pilar, que é o meu irmão [o chefe de sala e 
sommelier do G Pousada, António Geadas]. 
E depois tenho uma excelente equipa, que 
desempenhou o papel muito bem, na minha 
ausência. 

O restaurante esteve sempre aberto?
Sempre. Nós fechamos para férias em Janeiro, 
a partir deste ano. Em Fevereiro, Março e Abril 
estamos fechados aos domingos e segundas. 
De Maio até Setembro estamos abertos todos 
os dias. E em Outubro voltamos a fechar aos 
domingos e segundas. 

Vocês percebem logo no início do 
Masterchef quem vão ser os finalistas? 
Não, de todo. Conforme se vão desenrolando 
as provas, os concorrentes têm formação, nós 
próprios damos algumas formações, e vamos 
vendo quem tem mais aptidão. Mas sabe que eu 
acho que o confinamento trouxe muitas coisas 
más, mas também trouxe coisas boas. Neste 
Masterchef, vimos que os cozinheiros amadores 
aguçaram o engenho, aperfeiçoaram-se. De 
dia para dia, nós notámos essa evolução: na 
confecção, no empratamento, na forma de estar. 
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bonitas que podem acontecer. Um casal veio 
passar um fim-de-semana a Bragança com os 
filhos e não lhes disseram onde vinham. Os filhos 
eram fãs do Masterchef. Então, quando vejo dois 
miúdos de 14 e 15 anos a comerem o menu de 
degustação e a dizerem aos pais que foi a melhor 
prenda que os pais lhe deram, isso deixa-nos de 
coração cheio e faz-nos continuar a acreditar que, 
o que estamos a fazer, fazemos bem. 

As nossas escolas de hotelaria estão a par 
do que se faz lá fora, nomeadamente em 
Espanha? 
Acho que sim. Temos boas escolas de hotelaria. 

Temos alguma coisa que se aproxime do 
Basque Culinary Center, em Espanha, por 
exemplo?
São coisas diferentes. O Basque Culinary Center 
não é uma escola de hotelaria, apenas. Nós 
começamos a ter cursos superiores nesta área, 
mas os espanhóis já levam alguns anos nisso. 
Estamos agora a apanhar o comboio e creio que, 
dentro em breve, estaremos ao mesmo nível deles. 
Se olharmos para a nossa gastronomia, para a 
restauração, estamos uns anos atrás. Mas dentro 
de dois, três anos, não duvido que estaremos ao 
nível deles. Nós somos um diamante que está 
agora a começar a ser trabalhado. 

No G Pousada há mais clientes espanhóis 
ou portugueses? 
Depende das alturas. Nós trabalhamos muito com 
turismo. O mercado local infelizmente é residual, 
daí nós termos aberto outro espaço, que é o 
Contradição, a preços mais acessíveis e com outro 
tipo de produto para cativar o cliente de Bragança. 
Em termos do G Pousada, temos muito cliente 
espanhol, belga, francês, inglês, porque nós estamos 
na rota de entrada em Portugal, não só do turista 
ocasional, mas do que tem segunda habitação 
aqui. Nós somos a porta de entrada, eles ficam na 
pousada e depois vêm ao nosso restaurante. 

Imagino que não seja, mesmo assim, fácil 
para um restaurante como o G Pousada 
sobreviver em Bragança. 
Sim, é difícil por tudo. Por falta de mão-de-obra 
qualificada, de massa crítica. Não é difícil pelo 
produto. A Terra Fria Transmontana e a Terra 
Quente Transmontana permitem-nos trabalhar 
com uma série de produtos excelentes em todas as 
estações do ano. A nossa região é uma das regiões 
portuguesas com mais raças autóctones, do porco 
bísaro à vaca mirandesa, à churra galega. Em 
termos de queijos, temos também três ou quatro 
excelentes. 

Quais são? Tenho ideia de que não é fácil 
arranjar bom queijo transmontano. 
O Terrincho é fantástico. O de cabra serrana, 
óptimo. E já começa a aparecer um ou outro 
queijo de mistura, que penso que dentro de pouco 
tempo dará cartas. Mas os dois primeiros não nos 
deixam ficar mal em nenhuma parte do mundo. 

Falou há pouco de carnes. Quais as 
virtudes do porco bísaro?
É um porco suis generis. É um cruzamento do 
porco galego com o porco de raça alentejana. 
E tem uma gordura intrínseca que permite 
fazer, juntamente com o nosso clima, os nossos 
excelentes enchidos. Não nos esqueçamos que 
em Vinhais temos uma das feiras de fumeiro mais 
antigas do país. O bísaro permite ter um presunto 
que se assemelha um pouco ao dos espanhóis, 
por ser muito marmoreado, com uma gordura 
adocicada, também devido à sua alimentação, 
com castanha e tubérculos. Mas nós em matéria 
de presunto ainda temos a aprender com nuestros 
hermanos. 

Com que peças de porco bísaro trabalha? 
Trabalho muito com cachaço e com presa, que é 
o lombo ao fundo do cachaço. Aquela gordura do 
cachaço, com o lombo, com o músculo, é muito 
interessante. 

Nós começamos a ter cursos superiores nesta área, mas os espanhóis já 
levam alguns anos nisso. Estamos agora a apanhar o comboio e creio que, 
dentro em breve, estaremos ao mesmo nível deles.
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mariscos, com doces e salgados. É um produto 
único, que se faz aqui e que uma pessoa diz 
assim: como é que farinha, água e sal dão isto? 
Também gosto muito dos milhos, típicos da zona 
de Mirandela. 

São uma espécie de xerém grosseiro, certo?
Sim, mas o tipo de moagem é diferente. E 
depois adoro a nossa batata. Comer uma batata 
transmontana é outra coisa. Não tem nada a ver. 

É fã da batata Kennebec, suponho?
Sim, foi a batata que toda a vida se produziu 
aqui, em Trás-os-Montes. Porque foi a que 
melhor se adaptou ao nosso clima. O nome vem 
de Quebeque, no Canadá, de onde é originária. 
Gosto muito porque nos permite trabalhar em 
purés, em batata cozida, tem um sabor muito 
diferente. 

Já comi aí Kennebec frita e também estava 
óptima, mais leve, embora se diga que não 
serve para fritar.
Sabe porquê? Quando se pensa em comercializar 
pensa-se em grandes produções. E para ter 
grandes produções, o que se faz? Rega-se. Ora, 
nós se tivermos uma batata de sequeiro é óbvio 
que temos produções inferiores, mas em termos 
de qualidade é muito melhor. E permite-nos ter 
menos água e menos amido, o que faz uma batata 
frita espectacular. Deixe-me aqui lembrar o Vítor 
Adão, chef  de Trás-os-Montes, que muito tem 
feito pela nossa batata e pela nossa gastronomia, 
com o projecto das Tabernas do Alto Tâmega, 
dinamizadas também pela Teresa Vivas. Damos 
pouca atenção à batata, mas pode ser excelente, 
se olharmos para a sua qualidade. 

E quanto à couve? 
Temos a tronchuda, certificada, ali de uma aldeia 
de Mirandela. Aquilo no Natal é uma coisa… 
de um momento para o outro esgota. Tem a ver 
com as amplitudes térmicas, isso faz com que o 
produto seja diferenciado. Deixe-me recordar que 
temos um dos maiores hortos do país, o Vale da 
Vilariça, com um micro-clima fantástico. 

E nos bovinos, a mirandesa é a sua raça 
favorita? 
É, é. Portugal tem 16 raças certificadas de 
bovinos, creio, todas diferentes mas todas boas. 
O grande problema é a falta de produto para 
abastecer o mercado. 

Mas ainda dá para os espanhóis virem cá 
buscar essa carne.
Sim, e não só os espanhóis. O mercado da 
saudade consome muita carne mirandesa, 
sobretudo em França, por causa dos nossos 
emigrantes. O outro problema é que, como há 
muita procura, muitas vezes não deixam formar 
o animal como deve ser. Eu, pessoalmente, não 
gosto de cozinhar com carnes de leite, gosto de 
trabalhar com carnes feitas. 

Mas os transmontanos costumam preferir 
vitela. Porquê?
Talvez tenha a ver com razões históricas. Mas falo 
por mim. Prefiro carne de vaca ou boi, porque 
a vitela é uma carne que não tem tanto sabor, é 
mais tenra mas também se desfaz mais e é mais 
aguada, não é tão estruturada. Se comermos 
carne de vaca ou boi, tem mais sabor a carne. 

O problema é que nem toda a gente sabe 
trabalhar carne de animais mais velhos. 
Sim, é preciso maturá-la, para ficar suculenta e 
macia. Em Portugal, temos o Sérgio, das Carnes 
Jacinto, que trabalha a carne como ninguém e 
bate o país de norte a sul à procura de animais. 
Outro grande problema que temos em Portugal é 
que os nossos matadouros não fazem o rigor mortis 
como deve ser. Se formos a Espanha, eles abatem 
um animal e só depois de uma semana o animal 
sai do matadouro. Aqui, passados dois dias está 
cá fora. A carne não tem tempo de ter o descanso 
necessário. A carne depois de morta tem de ter 
sangramento e repouso. 

Que outros produtos transmontanos 
elegeria?
Os cuscos. Não se fazem só em Trás-os-Montes, 
na Madeira também há. Mas é um produto único 
e versátil, que pode ser trabalhado com carnes e 

GRANDE CHEF
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E em termos de fruta, quais elegeria?
A maçã de Carrazeda de Ansiães, que é excelente. 
Estão também a produzir bravo esmolfe e pêra 
rocha. E, é óbvio, a castanha, o ouro negro de 
Trás-os-Montes. E o morango de São Pedro 
Velho, que só tem o problema da durabilidade: 
depois de colhido, dura pouco, começa logo a 
ficar mole. E a cereja da Alfândega da Fé, muito 
versátil: pode ser consumida em fresco ou em 
compotas e caldas, no Inverno. 

Falando em DOP, concorda que há DOP 
que não prestigiam muito o produto? 
Estou a lembrar-me de muita alheira de 
Mirandela, por exemplo. 
Abstenho-me de comentar, não quero criar 
guerras regionais. Mirandela é a capital da 
alheira, infelizmente há uns anos aconteceu um 
problema de botulismo, e a indústria sofreu. 
Enfim, a alheira de Mirandela é boa. Se nós 
falarmos do salpicão de Vinhais, também temos 
bom e mau. Agora, eu pessoalmente prefiro as 
alheiras de Vinhais. Acontece que as autarquias 
licenciaram cozinhas regionais que podem 
laborar durante determinados meses. E depois 
temos o produto industrial que, como sabemos, é 
feito em massa. Em minha casa, dou prevalência 
ao produto de cozinhas regionais. 

Quando se pensa em comercializar
pensa-se em grandes produções. E 
para ter grandes produções, o que se 
faz? Rega-se. Ora, nós se tivermos 
uma batata de sequeiro é óbvio que 
temos produções inferiores, mas em 
termos de qualidade é muito melhor.
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GRANDE CHEF

Muito bem, voltando agora ao princípio de 
tudo. Com que idade começou a cozinhar?
Venho de uma família de restauradores. Os meus 
pais sempre tiveram um restaurante e ainda têm 
[o Geadas, também em Bragança]. Cozinho 
desde pequeno. Um dos primeiros pratos foram 
umas moelas, na aldeia, que levei para o campo, 
para os meus avós, que andavam ao feno. Só 
que a restauração há 30 anos não era o que é 
hoje. Eu comecei a ajudar os meus pais, a servir 
às mesas e a tirar cafés, e lidei mal com isso. 
Quando os meus colegas estavam a brincar, eu 
estava a trabalhar. Então, quando finalizei o 12º 
ano, o meu pai perguntou-me: “Queres ir para 
a escola de hotelaria?” E eu pensei: tudo menos 
isso. Fui tirar Engenharia do Ambiente, para a 
UTAD, e depois transferi-me para o Politécnico 
de Bragança. Mas andava a enganar-me. Chegou 
uma altura em que vi que o que gostava mesmo 
era de hotelaria. E foi aí que abdiquei do curso, 
estava já no terceiro ano. 

Esse curso foi útil, em todo o caso, para a 
cozinha? 
Sim, sim. Se fosse hoje, tinha terminado o 
curso. Tudo o que seja da parte de agronomia 
é importante para conhecer o produto. E 
Engenharia do Ambiente tinha isso. As bases da 
cozinha, já as tinha aprendido em casa. 

E qual era a cozinha que tinha em casa? 
Era a cozinha regional de Trás-os-Montes. Saber 
grelhar uma boa carne. Saber fazer uma boa 
feijoada. Trabalhar com tudo o que é produto 
transmontano. 

Desse receituário dos seus pais, quais são 
os pratos que acha mais valiosos ou de que 
gosta mais? 
Todos eles. Aliás, eu adapto muitas receitas que a 
minha mãe faz no Geadas. 
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Portanto, o carabineiro não está lá para 
agradar aos inspectores da Michelin?
Não, está lá para agradar aos meus clientes. O 
carabineiro esteve sempre nas minhas cartas. É 
muito nobre e pode ser associado aos produtos 
locais. Só há outro prato em que eu nunca mexo, 
que é a bola de Berlim com queijo Terrincho e 
presunto de porco bísaro. São dois pratos em que 
eu nunca mexo. 

Ainda vai muitas vezes ao restaurante dos 
seus pais?
Todos os dias almoço lá. E, se for necessário, 
ajudo-os na sala, que na cozinha manda a 
minha mãe.

Tem a tentação de lhe dar dicas? 
Não. Tenho mais a tentação de ouvir as dicas 
dela. Repare, nós agora, os chefs, andamos 
deslumbrados a trabalhar com o fogo. Ora, toda 
a vida se trabalhou com carvão. Aliás, aqui temos 
o melhor restaurante a fazer carnes grelhadas 
do país, que é o Abel, que faz a melhor posta 
mirandesa. Confesso que foi com a minha mãe 
que aprendi a trabalhar o carvão. Toda a vida ela 
trabalhou com fogo e carvão. Ainda há pessoas 
aqui a fazer o seu carvão: de esteva, de urze, 
de giesta. Mas se queremos, mesmo, aprender 
a trabalhar a grelha temos de ir ao Asador 
Etxebarri. Já lá fui duas ou três vezes, com os 
meus pais. Eles adoraram. No Etxebarri utilizam 
cada espécie de carvão para seu tipo de produto, 
seja carne ou peixe, por causa da fumagem e do
calor que cada espécie dá.

Está a trabalhar nalgum prato especial, de 
momento? Dê-nos um final delicioso para 
esta entrevista.
Sim, estou. Um galo capão, de Freamunde. 
Fazemos a guarnição toda num pote de ferro. 
Apresentamos o lombo, que é cozinhado em sous 
vide e depois vai ao carvão a marcar. Mas com 
tudo o resto – as coxas, as asas – fazemos um 
estufado que demora 24 horas a cozinhar, com o 
pote de ferro na brasa, para ficar mais suculento e 
tenro. Tiramos então a carne, fazemos o torchon, 
e aproveitamos os fígados e o coração para um 
molho, que finalizamos à frente do cliente. 

Por exemplo?
Os cuscos de pombo da minha mãe. Eu uso a base 
que ela faz para fazer o pombo do G Pousada. 
Ela faz um estufadinho, com todas as partes do 
peito. Eu disse-lhe: é melhor cozinhar o peito de 
outra forma para não secar tanto, para ter mais 
suculência. A técnica faz com que passemos de um 
prato bom para um prato óptimo. 

E outros pratos do Geadas de que gosta?
O butelo com as casulas: outro prato daqui, feito 
com um enchido tido como pobre e hoje está 
em mesas nobres. A minha mãe faz de forma 
tradicional e eu desconstruí-o: faço um creme de 
cascas, o feijão verde seco, e o butelo, em vez de 
o servir dentro da tripa, desosso-o e depois faço o 
torchon e apresento-o grelhado. 

Que outras receitas da região 
acrescentaria? 
Coelho à bruxa de Valpaços. É estufado, com 
enchidos. Mas apresento-o desossado, recheado 
com a base de enchidos depois de cozido em 
sous vide, acompanhado com um estufadinho de 
batata pequena, uma espécie de risoto de batata. 
Já tivemos este prato na nossa carta. E gosto de 
tudo o que é caça, como a perdiz ou a lebre, um 
prato de caça que pode ser feito de diferentes 
formas: estufada, grelhada em arroz ou feijoada. 
E um peixe de que sou amante, mas cada vez há 
menos: a truta de rio. Ainda temos rios virgens, 
mas já não temos muita truta. Os nossos rios 
têm águas geladas, óptimas, mas a truta está a 
desaparecer. 

Perante o que me diz, faz sentido o G 
Pousada continuar a ter carabineiro na 
carta?
Faz, sim. Estou a 100 km da costa, mas vendo 
mais peixe e marisco do que carne. Faz sentido 
porque em todos os pratos de peixe coloco um 
elemento de terra, de ligação à minha região. 
O carabineiro é acompanhado de batata daqui 
e cogumelos de temporada, aqui há muito 
cogumelo. E acompanha sempre um véu de 
chouriço de cachaço. 
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Em Portugal, até ao século XIX, o pão era per si 
o único acompanhamento do conduto, fosse ele 
sopa, carne ou peixe. A fome de 1846, que veio 
transformar a nossa agricultura, também alterou 
para sempre a forma como nos alimentamos: a 
integração da batata, a introdução das massas 
alimentícias, o arroz em maior abundância e 
a um preço mais acessível, o milho americano, 
cuja produção aumentava, fazendo com que 
houvesse mais pão de milho, mas também outras 
papas e sucedâneos deste cereal, fizeram com 
que o pão deixasse de ser, muitas vezes, o único 
acompanhamento da refeição, passando a um 
valoroso alimento mas já sem o impacto alimentar 
que tivera até aí.
Quando Guerra Junqueiro escreveu a “Oração 
ao Pão” ainda era um tempo em que este produto 
servia de base à alimentação, sobretudo em terras 
do interior e desfavorecidas. 
“Com quantos grãos de trigo um pão se fez?
Dez mil talvez?
Dez mil almas, dez mil calvários e agonias…
Em frente desse pão, ou duro ou brando.
Antes que o mordas, tigre carniceiro,
Ergue-o na luz, beija-o primeiro!
Depois devora! O pão é corpo e alma
… São dez mil almas brancas, cor de Lua,
Transmigrando divinas para a tua!”

era o pão 
Hélio Loureiro
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Na tradição ocidental, 
o pão sempre foi a 
base da alimentação e 
acompanhamento para tudo e 
em todos os momentos. Será 
que deixou de ser? 
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De farinha e água fizemos coisas tão divinas 
como a regueifa, um pão de trigo muito fofo, 
com uma ligeira crosta e um interior branco, 
quase esponjoso. Com a forma de um círculo 
(entrelaçado), tradicional entre Douro e Minho, 
onde pontifica cada domingo quente com 
manteiga logo pela manhã em tantas casas, como  
na minha, seja ao pequeno-almoço ou no almoço
de domingo, comprada depois da Missa – era a
melhor oferta que se podia levar para Bragança 
quando era pequeno. A alvura do seu miolo 
deixava as pessoas encantadas, habituadas que 
estavam ao trigo e centeio, que eu adorava frito 
em azeite ou em sopas de unto.
Mas há mais. Um dia, um chefe alemão, que 
tentava humilhar-me falando do seu famoso e 
belíssimo pão negro, ficou sem palavras depois 
de provar a nossa belíssima broa de Avintes, 
um pão denso e escuro, feito com farinha de 
milho, centeio e malte. Fica no forno por cinco 
horas, para depois ser servida em fatias grossas, 
sempre húmido e guloso. Em que dia, com que 
constelação astrológica, alguém criou tal receita ? 
Não é coisa divina?
E como esquecer o pão da Mealhada, também 
chamado de “coroa”. Ou as padas de Vale de 
Ílhavo, feitas com farinha pouco refinada e em 
forno a lenha, tradicionalmente por mulheres, 
envoltas em rezas e saberes. Um ser maior, a 
socióloga Mouette Barboff, contou-nos tudo isso 
num livro imperdível, intitulado Pão de Mulheres. 
Sim, falamos sempre da profissão de padeiro, mas 
foram quase sempre as mulheres que amassaram 
o pão. Em Portugal, são bem conhecidas duas 
grandes padeiras: Deu la Deu e a de Aljubarrota.
Em Rio Maior, temos um pão feito de farinha 
de trigo com uma crosta crocante e um interior 
fofo e delicioso, de forma grande, da família 
dos grandes pães, como os alentejanos e os do 
Algarve. É pão feito para aguentar uma semana e 
depois terminar em açordas e torricados. 

Sobre a origem do pão sabe-se que surgiu há 
milhares de anos. Arqueólogos da Universidade 
de Copenhaga, Dinamarca, asseguram que há 
mais de 14 mil anos, na Jordânia, já se fazia uma 
espécie de pão de um trigo selvagem.
Terão sido os egípcios, por volta de 4000 a.C., 
que terão criado o forno e a massa de pão 
fermentada muito aproximada do que estamos 
habituados a consumir nos nossos tempos. Muitas 
são as pinturas que atestam todo este processo.
O pão sempre foi moeda de troca para com 
os mais desfavorecidos e, na Roma Antiga, 
encontramos a frase que ainda hoje muitos usam 
e estimulam: “Pannis et circensis”. Ou seja, desde 
que o Povo tenha pão e circo, vive feliz, sem 
causar aborrecimentos aos governantes. 
Mas o pão seria elevado a alimento divino 
quando Deus feito homem realizou através do 
vinho e do pão uma aliança, oferecendo-se como 
último holocausto, transformando o vinho em Seu 
sangue e o pão em Seu corpo.
A partir desse momento, o pão ganhou uma 
dimensão jamais vista por outro alimento. Não 
seria, apenas, mais um bem gastronómico, mas 
um aliado espiritual e divino. Invoca-se o Pão 
Nosso de Cada Dia como fonte de energia física, 
mas também como fonte espiritual.
“Com o suor de teu rosto, comerás teu pão” são 
palavras proferidas por Deus a Adão, lembradas 
diariamente por gerações e gerações, intercaladas 
por tantas outras frases das Sagradas Escrituras.
Contudo, tal como proferiu o Messias, “Não só 
de pão viverá o homem, mas de toda a palavra 
que procede da boca de Deus” (Mateus 4:4). O 
Homem depressa aprendeu que precisava de mais 
do que o simples pão e, por isso, desenvolveu ao 
longo de séculos receitas que foram tornando a 
simplicidade da receita, cuja base é água e farinha, 
numa diversidade também ela sobrenatural. 
Se pensarmos nas variedades de pães que 
existem apenas em Portugal, já basta para 
vermos a dimensão, e sobretudo o empenho 
e conhecimento, de gerações e gerações em 
transformar um produto tão simples em algo 
tão sublime. 

Um ser maior, a socióloga Mouette Barboff, contou-nos tudo isso num 
livro imperdível, intitulado Pão de Mulheres. Sim, falamos sempre 
da profissão de padeiro, mas foram quase sempre as mulheres que 
amassaram o pão.
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Se formos para as ilhas, encontramos os bolos 
lêvedos, típicos dos Açores, em particular na 
ilha do Faial. São adocicados, mas antigamente 
costumavam ser salgados, não tinham ovos e eram 
comidos durante a Quaresma. Macios, torrados 
do lado de fora, mas levemente mal cozidos por 
dentro, em forno a lenha ou em frigideira, no 
fogão.
O bolo do caco, feito de trigo, tradicional da 
Madeira, é um pão achatado, pouco fermentado, 
redondo, com menos de 3 cm de altura, e cozido 
no caco, uma pedra de basalto plana. Muitas 
receitas incluem batata doce. Não pode haver 
espetada de carne, nem vinha d’alhos sem este 
pão a acompanhar. 

Mas se a Páscoa judaica é celebrada com pão 
ázimo, a Páscoa cristã é festejada com pão doce 
ou enriquecido com carnes gordas. É assim que 
surgem o pão de ló, o pão que sobe (ló é a escada 
que se lança dos barcos para que as pessoas 
subam), os folares doces de Aveiro, as fogaças, os 
folares de Valpaços e Vinhais, as bolas de Lamego 
– sinal do tempo pascal do fim da Quaresma. 
No Natal, também é o pão, ou a sua massa, a base 
dos doces mais tradicionais. Filhoses, rabanadas, 
mexidos – e tantos outros – não são mais do que 
o enriquecimento e uso da imaginação para criar 
algo novo, partindo do que já existe. 
Nas crenças populares, sonhar com pão 
duro, seco ou bolorento significa dificuldades 
económicas. Por isso, o melhor será sempre 
termos pensamentos positivos e lembranças 
aromáticas de um pão acabado de sair do forno. 
Com manteiga a derreter. 
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Como tenho a mania que sei tudo, facilmente 
me ponho a jeito para engolir em seco a minha 
ignorância. 
Em Junho de 2020, saudosa da minha última 
viagem à Madeira, decidi provar o bolo do caco 
de uma nova padaria artesanal que havia brotado 
da pandemia. Com a simpatia de quem acabara 
de lançar um negócio, o padeiro escreveu-me 
a perguntar por notas da prova e sugestões de 
melhoria. 
Com a arrogância de turista que uma vez 
enfardou dezenas de bolos do caco ao redor 
da ilha e se acha especialista, disse-lhe que o 
bolo do caco, embora estivesse mal cozido e 
se assemelhasse pouco aos vários que já tinha 
provado, era bastante agradável e fazia brilharete 
junto da manteiga de alho e salsa. 
O padeiro, com a paciência treinada de quem 
lida com fermentados, explicou-me que o bolo 
do caco tradicional que tinha como referência 
era só farinha, água e fermento de padeiro, e que 
a receita que ele usava na sua padaria era a de 
fermentação natural, trazida de Santana, feita 
com batata doce. 
“Se estava mal cozido, fico a dever-lhe um bolo 
do caco”, acrescentou. 

Diana Barnabé

A actriz e comilona Diana 
Barnabé testou o pão 
madeirense feito na padaria 
Farro, no Porto. E acabou com 
uma história de vida.

Enchi-me de vergonha e, compulsivamente, 
comecei a abrir separadores do Google em 
busca de acalmar a minha ignorância. Estava 
diagnosticada a causa da doença: falta de 
referências fidedignas e excesso de produtos 
industriais. 
Qualquer porto-santense ou madeirense se 
arrepiaria com as versões de bolo do caco que 
se encontram pelo Continente e que acomodam 
todo o tipo de ingredientes em sanduíches por 
esses bares de praia fora. E isso só se configura 
num problema quando deixamos de reconhecer o 
verdadeiro bolo do caco tradicional, de distinguir 
os seus aromas e texturas. 
No Porto, o arrepio terminou em 2020. João 
Figueira Silva cresceu na Madeira, formou-se 
em cozinha no Estoril, trabalhou na Dinamarca, 
Brasil, Portugal, e trouxe da Herdade do Esporão 
a curiosidade pela fermentação e a vontade de 
aperfeiçoar as técnicas. A Farro Padaria, empresa 
que abriu com a arquiteta Luna Brandão, começou 
na cozinha de um 3º andar e tem agora o seu 
parque de diversões instalado num rés-do-chão 
rente aos jardins da Cordoaria. 
O apelo que sentiu pelo pão fê-lo mergulhar na 
sua história, e as suas raízes trouxeram à Farro os 
sabores madeirenses. Como a manteiga de alho e 
salsa ou o brioche com aguardente e mel de cana.
Em dezembro de 2021, quando me sentei à mesa 
num jantar de Natal cuja lista de convidados 
devia ter estudado previamente, tinha à minha 
frente o João, padeiro da Farro, o tal a quem tinha 
dito, nos idos de 2020, qualquer coisa como “sim, 
é bom, mas não é bolo do caco”.
O episódio de 2020 tinha-se esquivado da 
minha memória, mas o João, gentil como é, 
segurava um saco na minha direção. “Trouxe o 
que te devia. Espero que estejam bem cozidos.” 
A sua humildade já tinha sido um antídoto 
para a minha fatal mania de sabichona. A 
sua generosidade permitiu amenizar a minha 
vergonha – e confessar-lhe: “O problema não 
és tu, sou eu”. O problema eram as minhas 
referências. 
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Contou-me tudo o que sabia, garantindo sempre 
que sabia muito pouco. “Um bolo do caco 
tradicional não leva fermento industrial, nem 
se faz num dia.” Das suas recordações fazem 
parte os verões que passava em Porto Santo 
com a Senhora Leocádia, que fazia bolos do 
caco de vários tamanhos. Quanto maior, mais 
comunitário, porque, tal como o original, era feito 
para repartir. 
Quando lhe perguntei sobre combinações 
preferidas, animou-se e começou a lista: “Filetes 
de peixe espada e pickle de banana verde, 
vegetais, línguas, bochechas e, claro, manteiga 
de alho e ervas. É impossível dissociar o pão da 
manteiga e o bolo do caco da manteiga de alho.” 
Os bolos que o João me ofereceu tiveram vida 
curta. Um foi derrubado simples, fazendo-me 
prestar atenção à textura e à cozedura, curiosa 
com este presente que herdámos de pessoas que, 
tal como o João, foram garantindo e aprimorando 
produtos simples e icónicos. O segundo foi 
barrado sem medo com manteiga de alho e salsa. 
O terceiro foi cama para umas sobras de rojões 
resgatadas do frigorífico. 
Depois de pedir ao Google uma receita que 
pudesse fazer em casa, evitando as que diziam 
“receita fácil de bolo do caco em 35 minutos”, 
“fermento de padeiro” e “duas a três horas de 
fermentação”, percebi que a forma mais rápida 
de matar saudades por sabores que estão a milhas 
está bem perto da estação de São Bento. 
É subir até aos Clérigos (há que fazer por 
merecer) e premiar-se com as inevitáveis 
imperfeições de um pão redondo e achatado que, 
para além da massa-mãe, leva farinha moída 
em mós de pedra, água, sal, e mais de 50% de 
batata doce branca com casca, cozida em água. 
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É feito na chapa, cozido de um lado, do outro 
e depois nas laterais. Na Farro, aproveita-se o 
calor remanescente do forno, que coze também 
pão e broa de milho de fermentação natural, 
para lentamente, garantir uma cozedura interior 
mantendo a humidade da batata doce.
Na baixa do Funchal, a demanda do público 
tem obrigado o bolo do caco convencional 
a transformar-se numa reprodução fast-food 
regional. Mas ainda há quem procure o equilíbrio 
e nos ofereça uma excelente versão, embora com 
fermento industrial, com respeito pela tradição. 
A Casinha do Bolo do Caco, empresa itinerante 
madeirense com marca registada, procura a 
experiência tradicional garantida pelo rasto dos 
pequenos pedaços de batata doce. 

O mundo passa por transformações, a 
possibilidade de expansão trazida pela 
industrialização deixa pelo caminho parte da 
história e o nosso paladar perde vocabulário e 
literacia. Passamos a reconhecer e a procurar o 
que temos como referência e mal conseguimos 
ver a beleza de um produto artesanal feito com 
tempo, pormenor e cuidado.
Talvez precisemos menos de bolos do caco 
espalhados pelas cartas dos nossos restaurantes 
e pelas prateleiras de pré-congelados e mais de 
padarias artesanais que tenham uma produção 
limitada. Come quem chega mais cedo, quem fica 
a guardar lugar ou quem encomenda primeiro. 
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Caso contrário, que estamos nós a fazer para 
merecer o legado de quem dedica o tempo 
a aprimorar uma receita para fazer dela o 
seu ofício? Para fazer dela algo que possamos 
comer e agradecer. Ou, no meu caso, comer 
e calar (para evitar dizer asneiras). 

Farro Padaria 
Rua de São Bento da Vitória, 80 r/c, 
Porto
Terça a sábado 
10.00-15.30 / 17.30-18.30
Recolhas e entregas à porta
96 661 7195 / @farro.padaria
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Quando a chef vira
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Sair de casa às três da manhã não era uma coisa 
que me visse a fazer. Caminhar na rua escura, 
sozinha. Chegar à padaria e ir logo ver se as 
leveduras trabalharam como deve ser. Começar as 
primeiras massas. Ver se os fornos estão quentes e 
prontos para receber a primeira leva.
Troquei a cozinha pela padaria há um ano e meio. 
Às vezes, ainda batem as saudades da cozinha. 
De estar rodeada dos cheiros dos caldos a ferver, 
de ter a MEP (mise en place) pronta no frio, as 
bancadas organizadas e limpas, tudo preparado 
para dar serviço. Aquele momento antes de 
a porta abrir, já com os lumes acesos. Aquela 
expectativa. Parecia que todos os dias eram o 
início de um jogo importante, uma final. 
Também tenho saudades de cortar a carne no 
ponto; provar uma redução com tudo o que deve 
ter; ver os empratamentos de todos na roda; 
responder um “Sim, chef ” confiante. Saudades 
de acabar as limpezas e, já de rastos, beber uma 
cerveja gelada. Sinto sobretudo falta disso, da 
camaradagem de quem faz 14 horas seguidas 
a um ritmo alucinante; de quem sabe o que é 
abdicar de quase tudo para ser cozinheiro. 
Agora, há fatias de pão quente para o pequeno-
-almoço, todos os dias. 

Joana Galo Costa

Até há um ano, Joana Galo Costa estava a 
dar serviços em restaurantes célebres de 
Lisboa, como o Fogo ou o Senhor Uva. Hoje 
está à frente da padaria Isco. Relato na 
primeira pessoa sobre o que muda quando 
se trocam os caldos pelas massas. 

A principal diferença entre ser-se cozinheiro ou 
padeiro é o tempo. Nos restaurantes, o tempo 
não existe, ou existe a uma velocidade diferente. 
Num restaurante, podemos estar a escolher ervas 
durante dez horas. Ou dar serviço para setenta 
pessoas em meia hora. Ou ser uma da manhã e 
parecer que o início do dia foi há uma semana. 
É estranho. Por vezes, só as pernas e as costas nos 
lembram do tempo num restaurante. 
Na padaria, o tempo é muito certinho. O tempo 
de amassar, o tempo de cozer, o tempo de 
fermentar. Há uma cadência natural inalterável. 
E há um mistério.
É difícil explicar a sensação de tirar o primeiro 
pão que se põe no forno. Ou cortar uma massa 
que está fermentada e hidratada na perfeição. 
Ou pôr as mãos na farinha e vê-las dar o shape 
ao pão – sem pensarmos, sentindo só. Ou 
descarregar a massa no banneton e saber, desde 
logo, que amanhã a fornada vai ser incrível. 
Numa padaria, ao contrário do que acontece nos 
restaurantes, não se pode apressar as coisas. Aliás, 
quanto mais paciência se tiver, melhor. 
Um luxo bom, poder ter tempo e paciência. 
Não são dois mundos comparáveis, o pão e a 
cozinha, cada um tem a sua mística própria. 

A principal diferença entre ser-se 
cozinheiro ou padeiro é o tempo. Nos 
restaurantes, o tempo não existe, ou 
existe a uma velocidade diferente. Num 
restaurante, podemos estar a escolher 
ervas durante dez horas.
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Quando Portugal ainda acordava para a moderna 
padaria artesanal, Gil Fortuna, ex-estudante 
de Belas Artes, fazia as malas e partia para os 
Alpes franceses, onde se inscrevera na École 
Internationale de Boulangerie, uma das mais 
prestigiadas do mundo. Acabou rapidamente por 
se tornar docente, mas há uns meses um convite 
para um novo projecto fê-lo regressar às origens. 
A Ogi by Euskalduna, de Vasco Coelho Santos, 
deverá abrir no final do ano, no Porto. Enquanto 
isso não acontece, o antigo espaço do Semea 
tem servido de pop up de pequenos-almoços e 
brunchs, mas também de laboratório para aquilo 
que Gil Fortuna, chefe da padaria, irá fazer 
dentro de uns meses. Esta entrevista antecipa o 
que lá poderá encontrar. O segredo está na massa, 
na massa-mãe. 

Não te fartas de comer pão? Não enjoas 
depois de um dia a cozer pão? 
Não, não. Como pão todos os dias. Às vezes, 
enjoa-me mais a pastelaria, por causa do cheiro a 
manteiga. 

Gostas mais de padaria do que de 
pastelaria?
Sim, sem dúvida.

Porquê? A pastelaria não tem mais 
possibilidades criativas?
Se calhar, sim. Mas a simplicidade e a 
complexidade do pão é tão grande que, para 
mim, já chega. É básico, mas muito complexo ao 
mesmo tempo. 

“Todos temos um pouco 
de padeiro dentro de nós”

Ricardo Dias Felner

Entrevista a Gil Fortuna

O que é tão difícil de controlar no pão?
É a fermentação natural. Requer uma certa 
sensibilidade. Não é uma coisa que se aprenda nos 
livros. Uma fermentação de levedura industrial é 
relativamente fácil de fazer e controlar. 
Segue-se os tempos e vai dar mais ou menos certo. 
A fermentação natural pode variar consoante 
vários factores. E, por isso, como é uma coisa 
muito natural, requer o feeling do padeiro. 
Fazer pão é relativamente fácil, qualquer pessoa 
faz pão. Fazer um bom pão também não é muito 
difícil. Agora, fazer um bom pão todos os dias, 
isso é que é muito complicado. 

Portanto, o segredo do pão está na 
massa-mãe?
Sem dúvida. 

O que é uma boa massa-mãe? É a que faz 
mais buracos no pão? É a mais potente?
Não é só o gás carbónico que faz os tais buracos. 
As bactérias produzem ácidos, e esses ácidos é que 
fazem com que o pão tenha um sabor diferente. 
Por outro lado, essa acidez também conserva por 
mais tempo o pão. 

Qual é o ponto certo de acidez nas 
massas-mãe? Há quem ache o pão de 
massa-mãe demasiado ácido, por vezes. 
Tem a ver com o gosto pessoal. E tem a ver com o 
facto de o ácido dominante ser acético ou láctico. 
Vai depender do padeiro encontrar o tipo de 
acidez ideal. Eu gosto que tenha um ligeiro sabor 
ácido, mas que não seja vinagre. 
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Já tiveste curiosidade de analisar os 
bichinhos que andam nas tuas massas-mãe?
Sim, na escola onde andei em França 
focávamo-nos muito no que se passava 
microbiologicamente no pão. 

Ainda te lembras de que bichinhos 
encontravas lá?
Nas leveduras, a Saccharomyces é a mais presente. 
Quanto a bactérias, existem a San Francisco 
(Lactobacillus sanfranciscensis) e a Leuconostoc. 
Cada uma tem a sua função. A San Francisco é 
a predominante porque ela trabalha muito bem 
com outras leveduras. Faz um casal perfeito com 
a Candida humilis. Os dois micro-organismos estão 
presentes em praticamente todas as massas-mãe. 

Fala-me da escola onde andaste e de como 
começou a tua aventura no pão.
Quando tinha 12 anos, ia todas as semanas fazer 
pão para a família. Interessei-me pela broa e 
fazia broa típica de Gaia, que era onde eu vivia. 
Entretanto, comecei a fazer sozinho, em casa. 
Mais tarde, já na Faculdade de Belas Artes do 
Porto, iniciei-me no pão de massa-mãe, na base 
da tentativa e erro. Alguns colegas começaram 
a encomendar e a coisa cresceu para uma 
micro-padaria, a Migalha. Fazíamos o mercado 
Berdinho e entregávamos porta a porta, ao fim 
de semana.

E como foste parar a França?
Senti que precisava de evoluir. Nessa altura, há 
oito ou nove anos, eram poucos os que faziam 
pão de massa-mãe em Portugal. Havia o Mário 
Rolando e o Paulo Sebastião, que tinha o blogue 
Zine de Pão, com quem comecei a falar. Decidi, 
então, enviar alguns emails para restaurantes que 
sabia estarem a usar massa-mãe. Tive a sorte de o 
chef  Leonardo Pereira, que estava no restaurante 
do hotel Areias do Seixo, me responder. 
Convidou-me para fazer um estágio de 15 dias 
lá. O estágio correu super-bem e ele propôs-me 
trabalhar com ele. 
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Até que um antigo estagiário da École 
Internationale de Boulangerie, hospedado no 
Areias do Seixo, depois de tomar o pequeno-
-almoço, perguntou quem fazia o pão. Estivemos 
a falar e ele sugeriu-me essa escola. Eu já tinha 
lido sobre ela, mas ele pôs-me em contacto com 
o director, que acabaria por me convidar para ir 
para lá trabalhar. 

Isso foi muito rápido. Começaste logo a 
trabalhar? 
Sim, foi muito rápido. A ideia era fazer formação 
e dar aulas ao mesmo tempo. 

O que distingue essa escola de outras? 
É uma das melhores do mundo, para quem quer 
trabalhar com massa-mãe. Essa e uma outra, 
em São Francisco, nos EUA. Lá, trabalhávamos 
com laboratórios. As massas-mãe e toda a 
farinha eram analisadas. É a única no mundo 
que trabalhava apenas com farinhas biológicas 
e massa-mãe, duas coisas que requerem grande 
exigência.

Faz assim tanta diferença as farinhas 
serem biológicas?
Já trabalhei com as duas, bio e sem ser bio. A olho 
nu é difícil perceber a diferença. Mas, até pelo 
desafio, prefiro as bio. As mais comuns, contudo, 
são as industriais com aditivos. Em Portugal, o 
problema é encontrar farinhas biológicas. Em 
França, estão mais difundidas. 

França é o melhor país para comer pão?
Não faço ideia. Já comi pão bom em todo o 
mundo. Mas, sim, França tem pão incrível. 

E Espanha? Há a ideia de que o pão em 
Espanha é péssimo, por causa daqueles 
pães brancos que se encontram por todo o 
lado. Mas já não é assim, pois não?
Espanha é um país com uma evolução muito 
rápida e muito boa. Existem imensas padarias 
de grande qualidade. A história é interessante e, 
aliás, muito parecida com a de Portugal. Mas, 
em termos de farinhas nacionais e trabalho com 
massas-mãe, eles estão mais à frente. Agora, até 
andam a fazer concursos entre padarias para 
elegerem o melhor pão, o melhor croissant, o 
melhor panetone. 
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Não és contra a levedura industrial, mas 
não vais usar na tua padaria, é isso?
O mínimo possível. A ideia é ser tudo em 
massa-mãe. Para mim, é isso que faz sentido.

Qual foi o pão que melhor te soube na 
vida?
É difícil. Nalguns casos, foi mais importante a 
circunstância do que o pão. Um deles foi numa 
viagem com a minha mulher a Paris, quando 
provámos o pão da Poilâne [mítica padaria 
fundada por Pierre Poilâne, desde 2002 liderada 
pela neta, Apollonia]. Pão sem nada. Comprámos 
e fomos para um banquinho ali perto comê-lo. 
O outro foi o pão da Mirabelle, em Copenhaga. 
Gostei mesmo. Acho que foi a primeira vez que 
pensei: “É este tipo de pão que quero fazer.” Tinha 
a crosta muito queimada e o miolo desfazia-se na 
boca. Eles utilizam farinhas biológicas locais. São 
pães grandes, bem queimados. 

Tens noção de que o pão queimado vai ser 
um assunto sensível na tua padaria? As 
pessoas vão passar o tempo a queixar-se 
de que está queimado. 
Sim, sim, tenho. Eu para mim deixo-o torrar até 
ficar preto. Gosto mesmo do preto. Mas para 
venda tento controlar um bocadinho a cozedura, 
para que fique menos queimado. Acredito que, 
quem prova, gosta da côdea mais queimada. É 
impossível não gostar daquele sabor a caramelo, 
com o miolo fofo e húmido. É impossível não 
gostar daquela textura. Mas tento sempre reduzir 
um ponto abaixo, para que não choque tanto. 

E que farinhas vais usar na padaria?
Fiquei desiludido por não encontrar farinhas 
biológicas nacionais. Que eu saiba só o Paulino 
Horta [produtor de farinhas de Alenquer] está 
a fazer um bocadinho. Ainda estamos a decidir 
que farinhas usar na padaria. Andamos em testes 
no pop up. A qualidade das farinhas nacionais 
é boa, os terrenos são incríveis. Mas há tanta 
gente a pedir, não percebo porque não há mais 
oferta. Quase todos trabalham com as farinhas 
do Paulino Horta. Para mim é triste não haver 
mais moleiros. Há aqui o Carlos Valente, na zona 
de Aveiro, que está a fazer um trabalho muito 
interessante, mas ainda é pouco. 

Chegaste a trabalhar em Espanha? Que 
padarias recomendas em Madrid e em 
Barcelona?
Fiz lá uma formação em Madrid, numa padaria-
-escola. Madrid tem muitas. O El Horno de 
Babette. A Ciento Treinta Grados também é 
uma das melhores, vale mesmo a pena. E em 
Barcelona, o L’Espiga d’Or, entre outras. 

Os espanhóis têm uma padaria moderna 
regional? Ou também andam muito 
atrás do pão da Tartine [padaria de São 
Francisco que criou um pão rústico cuja 
receita é imitada em todo o mundo]?
Depende, mas em Santiago de Compostela 
conheci um padeiro que fazia pães tradicionais 
todos com massa-mãe, nomeadamente uns 
moletes de cabecinha. E o El Horno de Babette 
lançou há pouco um pão parecido com a nossa 
regueifa, mas também com massa-mãe.

É possível fazer um papo-seco ou um 
molete com massa-mãe? Ou o perfil desses 
pães, muito leves, obriga a ser feito com 
levedura industrial? 
Pode-se fazer com massa-mãe, muito idêntico. 
Mas é como a baguete, em Paris. A baguete 
nasceu com a levedura industrial. A levedura 
industrial faz parte da sua receita tradicional e 
isso não tem nada de mal. Mas também se faz 
baguetes com massa-mãe incríveis. 

Para ti não é um pecado usar levedura 
industrial?
Não, não, ela faz parte da história de certos pães. 
No início, era mais radical no que respeita a esse 
assunto. Hoje, não. A levedura industrial teve e 
tem o seu papel. Faz todo o sentido em alguns 
casos. Não comeria esse pão todos os dias, mas de 
vez em quando agarrar num molete e barrar com 
manteiga é incrível. 

Vais ter moletes na Ogi? 
Moletes, não. Estamos a fazer um pão pequenino, 
com um bocadinho de centeio. 
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Que é feito do centeio de Trás-os-Montes?
Pois…

O que achas da moda do trigo barbela?
É incrível. Cereal nacional, ainda para mais 
panificável. Em França, há muitos trigos antigos, 
mas que foram descartados porque não eram 
panificáveis. Fazer fotos com alvéolos grandes e 
usar cereais antigos, como esses, é praticamente 
impossível e até contraditório. 

O que é um miolo com o alvéolo correto?
Depende do pão e para que se quer o pão. A 
ciabatta ou a baguete têm de ter alvéolos grandes. 
Mas se quisermos fazer um pão Tartine [grande, 
tipo saloio] com aquilo, a manteiga vai cair toda. 
No pão Tartine convém que o miolo seja regular, 
mais apertado, bonito mas sem bolhas gigantes, 
mais regulares. 

Qual é o segredo do sucesso do pão 
Tartine?
Ser bom, saboroso. Conserva-se muito bem. 
Conserva-se uma semana, cá fora. E é prático, 
pode-se cortar às fatias, congelar às fatias. 

Ora aí está outro ponto polémico: fatiar ou 
não fatiar o pão em padaria?
Eu não quero isso. Um pão com miolo húmido 
e quente, se entra na máquina para fatiar, as 
lâminas vão destruir o pão. A frio, ainda vá, mas 
tem de ser pelo menos 12 horas depois de sair do 
forno e ninguém vai a uma padaria comprar pão 
depois desse tempo todo. De resto, a conservação 
do pão fatiado ao ar também é pior, seca mais 
rapidamente porque está mais exposto. 

Que pães portugueses gostas de trabalhar? 
Broa de milho.

Milho branco ou amarelo? 
Prefiro o branco. 

Porquê? 
Por causa do sabor. A variedade é mais doce. 

As broas não têm, hoje, demasiado trigo?
Têm, é mais fácil fazer com trigo. E há os mix que 
são vendidos com muito trigo e pouquinho milho. 
E como todas as padarias fazem com a mesma 
farinha, a broa é sempre igual: é só pôr água, nem 
é preciso escaldar a farinha. 

A tua broa leva trigo? 
Sim, trigo e centeio. Até porque historicamente 
usava-se trigo. A trigamilha é 50, 50. Mas varia. A 
de Avintes leva mais centeio do que milho. 

Para além de broa, que outros pães te 
entusiasmam?
Gosto muito do alentejano. Acho um pão incrível. 
É o nosso Tartine. 

Mas é difícil arranjar do bom, não?
Sim, mas ainda há. E gosto de padas. 

Que conselhos darias aos padeiros 
amadores? 
Ter feeling. Seguir o instinto. Todos somos 
padeiros. Já fazemos pão há tanto tempo. Todos 
temos um pouco de padeiro dentro de nós, então 
é puxar isso cá para fora. Fazer pão é fácil e é um 
sentimento tão bom. 

Ainda fazes cerâmica? Há um paralelismo 
com a padaria?
Sim, as duas coisas vão ao forno. Eu preciso de 
mexer em coisas, do trabalho manual. É preciso 
mexer no pão, sentir, como se fosse artesanato. 

Acredito que, quem prova, gosta da côdea mais 
queimada. É impossível não gostar daquele sabor a 
caramelo, com o miolo fofo e húmido.
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BIBLIOTECA

(para quem gosta 
de cozinhar e de ler)
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Ricardo Dias Felner

Uma biblioteca gastronómica não se faz só de livros de 
receitas. O jornalista e crítico gastronómico Ricardo 
Dias Felner seleccionou das suas prateleiras os clássicos 
que mais o entusiasmam, tanto pela comida como pela 
escrita. Bom apetite.

A Arte da Fermentação
Sandor Ellix Katz

Antes da moda das fermentações, já Sandor Ellix Katz 
andava a espalhar a palavra. Este livro é de 2003, mas teve 
novo fôlego com o renascimento dos produtos fermentados 
DIY, como aliás prova a recente edição em português. Do 
sauerkraut ao kimchi, da kombucha ao vinho, estão lá as 
mais saborosas fermentações que nos rodeiam. Sandor tem 
uma perspectiva naturalmente positiva sobre as virtudes 
dos fermentados para a saúde, mas procura sustentar as 
suas posições com ciência. O receituário é pouco preciso, 
apostando-se sobretudo na explicação do processo químico, 
mas continua a não haver melhor manual para compreender 
como alguns bichinhos produzem comida deliciosa. 

French Provincial Cooking
Elizabeth David

Inglaterra pode não encantar o mundo com as suas 
criações culinárias, mas alguns dos seus escritores 
gastronómicos são uma delícia. É o caso de Elizabeth 
David (1913-1992), com vasta bibliografia publicada 
sobretudo nas décadas de 1950 e 1960. Este French 
Provincial Cooking (1960) é um clássico mundial, com 
uma introdução explicativa sobre cada região francesa e 
dezenas de receitas escritas como pequenas histórias, sem 
medidas e tempos, mas com o mais fino humor britânico. 
Reza a biografia que Elizabeth estudou Belas Artes em 
Paris, onde viria a conhecer um homem casado com 
quem fugiria num pequeno barco para Itália. 

© bertrand.pt

© amazon.uk
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La Cuisine du Marché
Paul Bocuse

Para quem não admite intromissões externas 
na cozinha francesa, que venha então um 
dos papas da Nouvelle Cuisine. Paul Bocuse 
(1926-2018), chef  e dono do três estrelas 
Michelin Auberge du Pont Collonges (e de 
muitos outros restaurantes franceses), tem 
vários livros publicados. Não sendo um 
grande prosador, para quem quer saber sobre 
a culinária recente de França mas ao mesmo 
tempo aprender a cozinhar um gratinado 
lionês ou um creme de cogumelos morilles, 
este é um livro obrigatório.

Gran Cocina Latina
Maricel E. Presilla

Sempre que se mete à escrita, Maricel E. Presilla 
produz um livro premiado. De todos, contudo, nenhum 
teve a ambição deste calhamaço de 900 páginas, 
editado pela primeira vez em 2012. Parece presunçoso 
querer reunir toda a culinária da América Latina 
num único livro, mas Maricel dedicou muitos anos da 
sua vida, muitas viagens, muito tempo e dinheiro a 
calcorrear cada pedacinho de território, do México à 
Patagónia. O livro agrada a quem quer aprender sobre 
a cultura gastronómica, mas os aficionados de receitas 
precisas também ficarão satisfeitos. Dos ceviches 
peruanos ao vatapá do Brasil, está lá tudo. 

Japanese Cooking: A Simple Art
Shizuo Tsuji

Se a escritora norte-americana M.F.K Fisher, citada mais 
à frente, decide gastar o seu tempo a prefaciar um livro é 
porque ele vale a pena. Se esse livro já ultrapassou as 25 
edições, é porque ele é importante. Publicado pela primeira 
vez em 1980, Japanese Cooking: A Simple Art tem servido de 
bíblia para muitos cozinheiros amadores, mas também 
profissionais. Isso deve-se ao seu rigor à prova de fusões, 
assente na cultura académica do autor, professor de várias 
gerações de chefs japoneses. A obra-prima de Shizuo Tsuji 
é um manual intemporal da cozinha clássica japonesa, com 
explicações detalhadas sobre cada um dos pratos, cada um 
dos cortes (cada uma das facas, e são muitas) e cada uma 
das técnicas que tornam a culinária japonesa tão especial. 

© fnac.pt

© fnac.pt
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The Art of  Eating
M.F.K. Fisher

A primeira vez que li M.F.K. Fisher, julgo ter sido numa 
colectânea de escrita gastronómica da revista The New Yorker. 
Fisher (1908-1992) teve uma vida aventurosa, com grandes 
paixões e desamores. Foi uma mulher à frente do seu tempo, 
culta e viajada, liberal nos costumes mas relativamente 
conservadora no palato – uma espécie de Brillat-Savarin 
norte-americana. Podia ter sido uma ficcionista de primeira 
divisão, mas a loucura pela cozinha desviou-a dessa 
aspiração. Um dos seus ensaios mais conhecidos, incluído 
nesta antologia, intitula-se “Consider the Oyster” e é uma 
homenagem a uma das suas comidas preferidas. Outros 
textos célebres são os da série “How to Cook a Wolf ”, 
dedicados à cozinha pobre da Segunda Guerra Mundial. 
É absolutamente incompreensível como nenhuma editora 
portuguesa decidiu ainda traduzir M.F.K. Fisher. 

Sichuan Cookery
Fuchsia Dunlop

A cozinha chinesa permanece um relativo mistério 
para os ocidentais, em parte porque a língua chinesa 
é complexa. Tem-nos valido Fuchsia Dunlop, 
reconhecida autoridade inglesa na matéria, responsável 
pela publicação de vários livros dedicados àquele país, 
nos últimos dez anos. Estamos em terrenos que vão 
muito para lá do chop suey e do pato à Pequim e que 
nos revelam a obsessão de um povo por comida. De 
todas as regiões da China, Dunlop tem uma apetência 
especial por Sichuan, onde estudou, viveu e ganhou 
resistência ao picante. Este Sichuan Cookery não é o seu 
livro mais sofisticado graficamente, mas continua a ser, 
para mim, o mais apaixonante e relevante.  

© amazon.uk

© amazon.uk
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On Food and Cooking 
Harold McGee

Não há livro de cozinha (de tudo?) a que mais vezes tenha 
recorrido. On Food and Cooking cruza ciência com culinária e 
literatura, não fosse o autor um devoto destas disciplinas. A sua 
formação espelha isso mesmo. Harold McGee começou por 
estudar Astronomia, mas acabou por se graduar em Literatura, na 
Universidade de Yale. Mais tarde, dedicou-se à escrita científica, 
em particular a escrever sobre a forma como os alimentos se 
comportam, que substâncias produzem, qual a química dos sabores 
e a sua história. On Food and Cooking, na edição de 2004 (revista e 
aumentada), está organizado por grande áreas alimentares, dos 
lacticínios aos ovos, da carne à fruta, dos molhos às sementes e aos 
cereais, não esquecendo técnicas de cozinha e equipamentos.

A Fisiologia do Gosto
Jean Anthelme Brillat-Savarin

É verdade que muitas das teses de Brillant-Savarin, grande 
teórico da gastronomia moderna, se revelaram insustentáveis, 
mas não há como não adorar a sua escrita, os seus comentários 
espirituosos e esse esforço por pensar o gosto, não só do ponto 
de vista fisiológico, como enquanto fruto de prazer (nos séculos 
sombrios que antecederam as Luzes francesas, era sobretudo 
fruto de pecado). A edição portuguesa da Relógio d’Água é 
óptima, contando com “uma leitura” introdutória (ou melhor, 
crítica) do semiólogo Roland Barthes. 

North Atlantic Seafood
Alan Davidson

Há poucos livros enciclopédicos sobre peixe. Um dos mais 
completos e bonitos data de 1979 e foi escrito por um antigo 
diplomata, que passou parte da sua vida como embaixador 
britânico no Laos, mas que viajou por todo o mundo, 
incluindo Portugal. Alan Davidson tem vários livros sobre 
peixe publicados, nomeadamente um só sobre os peixes do 
Mediterrâneo e outro só sobre os do Laos, mas esta é a sua 
obra mais ambiciosa, contando com ilustrações maravilhosas 
de centenas de peixes e dezenas de receitas marinhas. O 
registo é essa mistura infalível de informação factual e 
científica com anedotas da vida quotidiana de Davidson – e 
que vida.

© fnac.pt

© amazon.uk
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Le Guide Culinaire
Auguste Escoffier

Quase todos os grandes molhos franceses, do béchamel 
ao holandês, têm o dedo de Auguste Escoffier, o primeiro 
chef  de dimensão planetária, a irromper no século XX. 
Este livro é a sua obra-prima, contendo mais de 5000 
receitas, entre as quais estão os pêssegos Melba ou as 
batatas Dauphine. Escoffier não inaugurou a grande 
cozinha francesa, isso terá sido obra dos seus antepassados, 
nomeadamente de François Pierre de La Varenne (1618-
1678) e de Marie-Antoine Carême (1784-1833). O que 
ele fez foi simplificar muito desse receituário, limpá-lo de 
especiarias e de barroco, dando-lhe um paladar e uma 
imagem mais modernos. 

Em Defesa da Comida
Michael Pollan

A cozinha é tanto arte e prazer quanto nutrição, já dizia Brillat-
-Savarin. Infelizmente, boa parte dos nutricionistas são 
maçadores, por vezes levianos, quase sempre escritores medíocres. 
Não é o caso de Michael Pollan, que conseguiu divulgar como 
ninguém a importância de uma dieta feita de comida de verdade, 
sem fórmulas tontas ou impraticáveis. Professor de Jornalismo na 
Universidade da Califórnia, em Berkeley, Pollan desmonta neste 
Em Defesa da Comida muitas das teorias vendidas pelos arautos 
modernos do nutricionismo, apoiados em métodos à base de 
nutrientes encapsulados ou numa alimentação desequilibrada. A 
sua grande máxima continua a ser das mais citadas e confiáveis: 
“Coma comida. Mas não em excesso. Vegetais, sobretudo.” 

Cozinha Tradicional Portuguesa
Maria de Lourdes Modesto

Estive na dúvida entre escolher a obra-prima de Maria 
de Lourdes Modesto ou a Culinária Portuguesa, de António 
Maria de Oliveira Bello (1872), mais conhecido como 
Olleboma, fundador da Sociedade Portuguesa de 
Gastronomia. São ambos livros de recolha de receituário 
tradicional, ainda que o de Olleboma seja quase sempre 
mais detalhado e técnico e o de Maria de Lourdes Modesto 
mais ilustrado e regionalista. Na impossibilidade de ter 
os dois, a minha escolha recairia na Cozinha Tradicional 
Portuguesa, também por ser, como livro, um objecto 
fantástico. 

© bertrand.pt
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Exciting Food for Southern Types 
Pellegrino Artusi

E como não incluir nesta selecção Pellegrino 
Artusi (1820-1911), o grande contador de 
histórias italiano? Nascido numa família 
abastada de mercadores, Artusi foi ele próprio 
um homem de negócios, que contudo dedicou 
grande parte do seu tempo à escrita. A sua obra 
mais monumental é La Scienza in Cucina e l'Arte 
di Mangiare Bene, mas este livrinho maravilhoso 
da Penguin, uma edição recente (2011), é 
porventura mais distendido e divertido e ainda 
ensina a fazer clássicos italianos intemporais.

The New Book of  Middle Eastern Food
Claudia Roden

Nascida no Cairo, em 1938, Claudia Roden formou-
se em Antropologia mas cedo se tornou divulgadora 
da comida do Médio Oriente. Com nacionalidade 
britânica, foi apresentadora da BBC e escreveu 
mais de duas dezenas de livros de culinária. O seu 
foco alargou-se a todo o Mediterrâneo, da Grécia 
a Espanha, mas a região onde sempre teve mais 
autoridade foi o Médio Oriente. Este livro, datado 
do ano 2000, é uma reedição de um outro escrito em 
1970. Está cheio de história e cultura, mas tem receitas 
rigorosas, desde labneh a limões de conserva, passando 
por espetadas kofta, falafel e kebab. 

© amazon.com

© amazon.com
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MATÉRIA-PRIMA

SERÁ A 
MARONESA A 
MELHOR CARNE 
DO MUNDO?
Os espanhóis 
acham que sim.
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A carne bovina portuguesa goza de fraca 
fama, mas a história pode estar mal 
contada. As raças autóctones do Norte 
do país fazem furor entre os melhores 
assadores do mundo, em particular 
a mais selvagem de todas. Fomos às 
montanhas do Alvão saber o que é que a 
Maronesa tem. E porque é que ela não 
chega às nossas mesas.
Quando os bois Preto e Amarelo, parelha 
nascida e criada na Serra do Alvão, foram 
vendidos a um negociante de gado, poucos 
antecipavam que eles acabariam num dos 
melhores restaurantes do mundo. Três anos 
e meio depois, o Asador Etxebarri haveria de 
comprar a sua carne e servi-la no menu de 
degustação, destituindo a habitual chuleta de 
Rubia Galega.
O homem que criou os animais, Daniel Gaspar, 
ficou a saber do destino pelo EGGAS. “Não 
sabia”, admitiu. Estabelecido na aldeia do 
Bobal, a 900 metros de altitude, vendeu a carne 
a um criador. Que foi identificado por um 
intermediário. Que contactou um distribuidor 
espanhol. Que vendeu a Victor Arguinzoniz. 
Victor Arguinzoniz foi eleito este ano o melhor 
chef  do mundo pelos seus pares, no The World’s 
50 Best Restaurants. Entre as virtudes do 
proprietário do Etxebarri, destacadas por ocasião 
da atribuição do prémio, estão o domínio da 
grelha e o uso de matéria-prima de excelência. 

Ora, Daniel Gaspar sabe de concursos, mas 
apenas dos de bois maroneses. Nascido numa 
família de produtores, tem no currículo vários 
prémios em feiras de gado. “Tenho lá mais de 
200 taças em casa. Este fim-de-semana vou ver se 
ganho outra, em Mondim”, diz. Os concursos são 
uma montra para os olheiros, comerciantes em 
busca de animais apurados. 
No caso do Preto e do Amarelo, Daniel percebeu 
cedo que seriam excepcionais. “Eram fortes, 
direitos de lombo, com todas as características 
da raça”, recorda. Mal nasceram, tratou de os 
treinar e preparar para serem bois de carne. 
Com um ano de idade, capou-os e educou-os 
para que ficassem mais mansos, pondo-os logo a 
trabalhar a terra. “É preciso perder muito tempo 
a ensiná-los. Se os bois não forem amansados e 
ensinados ninguém faz nada deles.”
Com a castração, a segregação de testosterona é 
bloqueada e o corpo dos animais torna-se assim 
mais suave e saboroso, dizem os especialistas. 
A diferença na venda entre um touro e um boi 
capado chega a ser cinco vezes superior, em termos 
de preço. A carcaça de touro pode valer 2€/kg, no 
retalho, enquanto a de boi valerá 10€/kg.
Já a discussão sobre se a carne de boi é melhor 
do que a de vaca é antiga e não há certezas 
absolutas. Em todo o caso, entre os apreciadores 
há a convicção de que os bois criados para carne 
são especiais, nem que seja pelo tamanho das 
suas costeletas. 
Sucede que os portugueses não pagam o 
investimento em bois velhos. Pelo que, a partir 
de um ou dois anos de idade, torna-se oneroso 
continuar a alimentá-los. O preço habitualmente 
pago pela Cooperativa Agrícola de Vila Real, 
onde vai parar a maioria da carne maronesa da 
região de Trás-os-Montes, não chega para os 
custos de produção de vacas e bois adultos. 
Ou se tem contactos com negociantes premium 
– como sucedeu com Daniel –, e garantias de 
que pagarão o preço justo, ou então o melhor 
é apostar em vender à Cooperativa assim que 
deixam de mamar. A maioria segue esta última 
via – e esta é uma das razões pelas quais é tão 
difícil encontrar nos talhos e nos restaurantes 
portugueses carne de bois adultos maroneses e de 
outras raças certificadas autóctones. 

Ricardo Dias Felner
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visual para calibrar parâmetros como coloração, 
infiltração de gordura, tamanho e conformação”. 
O júri era formado por especialistas de todo 
o mundo, entre eles o chefe da equipa italiana 
de talhantes, Fabrizio Gasparrini, campeão do 
mundo da especialidade (sim, existe). A Maronesa 
haveria de sair triunfante logo nesse primeiro 
embate, elogiando-se “o cromatismo, a gordura e 
a anatomia do dorso”. 
Meteu-se então a pandemia pelo meio e a 
derradeira prova foi adiada. Mas o júri voltaria 
a reunir para a decisão final, relativa ao paladar. 
A Maronesa bateria outra vez a concorrência, 
com as primeiras costeletas a seguirem 
directamente para o Asador Etxebarri. A partir 
daí o restaurante de Axpe, na Biscaia, começaria 
a fornecer-se desta raça, destituindo a Rubia 
Galega – considerada a rainha da chuleta. 
Por trás do concurso esteve uma das empresas de 
venda de carne premium espanholas. Com sede 
em Madrid e quinta na Galiza, foi a Discarlux 
quem organizou tudo. O dono da empresa, 
José Portas, é um apaixonado pelo Real Madrid 
(aparece em fotos no Facebook em jantares 
com Luís Figo e Roberto Carlos) e pela carne 
certificada. A sua entrada no sector dos talhos e 
da distribuição aconteceu depois de ter visto o 
documentário Steak Revolution. 
No filme, o realizador e protagonista Frank 
Ribière faz-se acompanhar pelo açougueiro 
parisiense Yves-Marie Le Bourdonnec. Juntos, 
correm o mundo em busca da carne de vaca 
mais extraordinária. Da produção de bife Kobe 
do Japão, à Pampas da Argentina ou à Angus da 
Escócia, provam todos os grandes terroirs bovinos. 
No final, a carne mais elogiada acaba por ser 
encontrada no lugar de Jiménez de Jamuz, na 
província de Leão, em Espanha – a apenas uma 
hora e meia da fronteira com Portugal, a norte 
de Bragança. Foi no El Capricho que a dupla 
encontrou o paraíso carnívoro. 
Na verdade, o restaurante galego é mais do 
que um restaurante. Quem lá vai comer, pode 
pernoitar no hotel e à saída pode abastecer-se 
no talho. Junto às instalações, pastam dezenas de 
animais, quase todos bois de carne, que acabarão 
depois na mesa, seja num carpaccio de entrecôte 
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Uma pena. Nada contra a vitela e o novilho. Mas 
a verdade é que os bovinos adultos, devidamente 
alimentados e maturados, conseguem uma 
profundidade de sabor, uma infiltração de gordura 
intramuscular, que os vitelos não atingem. 
Com a moda da maturação, feita com animais 
adultos, muita gente começou a ter esta noção em 
Portugal – mas, mesmo nas casas mais reputadas 
de Lisboa e do Porto, é difícil termos acesso a raças 
autóctones portuguesas, de criação tradicional, 
como são as Maronesas do Alvão e do Marão. 
Porquê? Porque Espanha paga melhor. Porque 
Espanha antecipa-se.
Os dois bois maroneses de Daniel foram vendidos 
por mil euros cada um, valor já bem acima 
da média. “Não costumam passar os 500, 600 
euros”, garante Daniel. Passados três anos e meio, 
quando Espanha os comprou, o preço subiu para 
sete mil euros cada um – um recorde mundial, de 
acordo com especialistas. 

Campeãs sem pátria
Em Julho de 2020, deu-se um acontecimento 
importante para a gastronomia portuguesa, 
magnificamente desprezado pela nação. A 
carne de uma Maronesa ganhou o primeiro 
campeonato do mundo de raças autóctones, 
realizado em Madrid. O assunto passou 
praticamente sem notícia, para cá do Marão. 
Nem um comunicado da Confederação de 
Agricultores de Portugal. Nem uma menção 
blogueira. Nem um chef  patriota a bater 
no peito. Nenhuma nota da Academia de 
Gastronomia Portuguesa.
O concurso começara dois anos antes. Numa 
quinta da Galiza, junto ao Cabo Finisterra, 
reuniram-se 13 das mais nobres raças de carne 
bovina do mundo. As contendoras foram a Angus 
Aberdeen, a Wagyu, a Simmental, a Galloway, 
a Hereford, a Dexter, a Highland, a Cachena, a 
Limiana, a Sayaguesa, a Frisona, a Rubia Gallega 
e, claro, a Maronesa. Os animais pastaram aí 
livremente, sendo suplementados com milho 
autóctone galego, em idênticas condições de vida 
e alimento. 
No final desse período, por fim, vieram as provas 
e avaliações. Primeiro a estética, aquilo a que 
os organizadores chamaram “uma degustação 
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maturada, seja numa língua curada, seja num 
prato de tripas ou em costeletas grelhadas em 
brasa de carvalho – a pièce de résistance. 
Quer Frank Ribière, quer o proprietário do 
El Capricho, José Gordon, partilham no 
documentário a mesma ideia sobre a carne de 
qualidade. Tem tudo a ver com duas coisas – 
dizem. A primeira é a quantidade de amor e 
cuidado posto na produção dos animais: bovinos 
bem alimentados, tranquilos e felizes dão melhor 
carne. O segundo factor decorre de serem bichos 
rústicos, “que sobreviveram às tendências actuais” 
e “cruzamentos de laboratório” e foram criados às 
mãos de pessoas “com respeito pelo seu carácter e 
ritmo, que partilham com eles a casa e a comida”. 
O que não se diz, nem no filme, nem na 
promoção do El Capricho, é que há uma 
possibilidade grande de a carne provada por 
Frank Ribière e o seu companheiro Yves-Marie 
Le Bourdonnec, aquando da visita ao El 
Capricho, ter vindo de Portugal. 

Do amor à Maronesa
Avelino Rego salta o ribeiro junto ao moinho de 
água da família, com a agilidade de uma criança. 
Põe os pés sem hesitar nas pedras periclitantes 
sobre a água, seguindo os passos da manada. Tem 
37 anos de idade, mas ali é outra vez o pequeno 
pastor da aldeia de Lamas, enviado pelo pai para 
a montanha com o rebanho de ovelhas, quando a 
maioria das crianças entrava na escola primária. 
Hoje, os ovinos foram substituídos pelas vacas. “As 
Maronesas hão-de estar mais à frente”, indica.
Estamos em pleno planalto da Serra do Alvão, 
acima de nós as fragas do pico do Costa 
Carvalho, em baixo um campo verdejante 
estendendo-se para noroeste. “Ei-las!”, atira, 
apontando com a cana comprida para os 
pontinhos negros ao fundo, movimentando-se 
lânguidos em contraste com o tapete de erva, um 
lameiro saído de um postal bucólico. 
O caminho de casa dos pais até ao lameiro, onde 
os animais vão pastar, perfaz uns 30 minutos a 
andar pela serra, entre tufos de carqueja e tojos. 

O dono do restaurante El Capricho, José Gordon, com uma barrosã.

Em Julho de 2020, deu-se um acontecimento importante para a 
gastronomia portuguesa, magnificamente desprezado pela nação. A carne 
de uma Maronesa ganhou o primeiro campeonato do mundo de raças 
autóctones, realizado em Madrid.
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Minutos depois, tenho outra prova impressionante 
da experiência e paixão de Avelino pelo pastoreio. 
Pergunto quantas cabeças tem e ele responde de 
imediato: 34. “Quer ver?” A cabeça vai rodando 
da esquerda para a direita, varrendo o campo sem 
uma hesitação. Em cinco segundos, está feita a 
contabilidade. “Só estou a contar 32, mas são 34, 
tenho a certeza.” Não duvido. 
Avelino dá nomes a todas elas. A mim, parecem-
-me indistintas, tirando uma ou outra com o pêlo 
mais claro. Mas ele reconhece-as a todas. A sua 
relação com os bichos é diferente da do produtor 
tradicional. Nunca lhes bateu com a vara, não 
lhes dá ração industrial nem antibióticos. Na 
verdade, pouco fala da carne ou leite ou outros 
derivados. Interessa-lhe sobretudo o seu bem-
-estar e a preservação da paisagem de montanha, 
duas coisas que andam ligadas. 
De volta à aldeia, convida-me para almoçar em 
casa de sua mãe. A ementa era para ser peixe, 
mas por especial deferência com o convidado, 
aparece sobre a mesa uma costeleta de vitela 
Maronesa. “É muito raro comermos carne. 
A carne é um luxo destinado aos outros”, 
há-de explicar. A acompanhar a proteína, a 
saborosíssima batata Kennebec também de 
produção própria (com que Avelino já ganhou um 
concurso), e grelos da horta, mais vinho tinto da 
Adega Cooperativa de Valpaços. 
Aproveito um momento em que vai à casa de 
banho para falar com sua mãe. A mãe diz que 
ficou feliz por ele ir para fora e tirar “o curso”. 
No regresso, confronto-o com a sua formação, 
o que parece envergonhá-lo. “Foi minha mãe 
quem lhe disse que tirei um curso?!” Depois, 
justifica-se. “Sim, tirei um curso de Informática. 
Acabei a trabalhar numa multinacional, a 
Glintt.” A Glintt é uma empresa de consultoria e 
serviços tecnológicos. Entre as tarefas de Avelino 
estava a de agregar a informação do processo 
hospitalar, “transformando-a em indicadores de 
gestão para serem utilizados como ferramentas 
de apoio à decisão”. 

As vacas de Avelino cumprem-no todos os dias, 
numa rotina rigorosa mas livre. Ninguém as 
guia, não há vedações, nem cães, nem pastores. 
As movimentações pela serra ocorrem quando 
uma delas se aborrece de estar no mesmo sítio ou 
quando se acaba o pasto. “Há sempre uma líder 
que encaminha as outras”, explica Avelino, um 
dos mais apaixonados dinamizadores da produção 
transmontana de Maronesa. 
Já dentro do lameiro, percebemos melhor a 
fisionomia da raça. Tinha ouvido falar da sua 
sageza, agilidade e temperamento arisco. Seja 
pela cor escura do pêlo, seja pelo desenho dos 
cornos, lembram touros bravos. Uma Maronesa 
com mau feitio, ao sentir que o seu espaço está a 
ser ocupado, pode investir. Mais ainda se for boi. 
“Os bois já fizeram muitos estragos. É preciso 
saber lidar com eles.” Na maioria das vezes, 
todavia, é só um chega para lá. Na zona de Vila 
Pouca de Aguiar, do outro lado da Serra do 
Alvão, são conhecidos relatos de perseguições a 
caminhantes, que não terão ganho para o susto. 
Este instinto é sobretudo de defesa. “Aqui há 
lobos. Todas as semanas temos sinais da sua 
presença.” As Maronesas, soltas na serra o dia 
todo, confrontam-se regularmente com eles. 
Quando uma matilha ataca, fazem um círculo 
com os cornos virados para fora. 
Avelino respeita o seu peso e a sua força, sem 
as temer. Às tantas, diz para me aproximar de 
uma delas. Quer tirar-me uma fotografia. Vai 
acalmando uma vaca com umas festinhas na 
zona do rabo, ao mesmo tempo que a chama, 
tal qual um bebé. “Ramalha, Ramalhinha, ó, 
Ramalhinha.” O bicho parece dócil, mas tem os 
cornos afiados. “Se ela der um passo atrás, tem 
de parar e recuar. Significa que não quer que 
se aproxime.” Avanço lentamente. Avelino está 
agora junto à cabeça do bicho. “Aproxime-se e 
segure no corno com força. Ela tem de sentir 
firmeza.” Avelino afasta-se, tomando a minha 
máquina fotográfica. “Agora é a sua vez de ser 
fotografado.” Ramalha cumpre, serena, o papel 
de modelo. 

De volta à aldeia, convida-me para almoçar em casa de sua mãe. A ementa 
era para ser peixe, mas por especial deferência com o convidado, aparece 
sobre a mesa uma costeleta de vitela maronesa. “É muito raro comermos 
carne. A carne é um luxo destinado aos outros”, há-de explicar.
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Avelino acabou por perceber que não era esse o 
caminho que queria para si. Há sete anos, decidiu 
regressar à Terra Fria e fazer alguma coisa por 
ela. Já não havia ovelhas, mas havia um grupo de 
pessoas que queria fazer do gado maronês o esteio 
da preservação do habitat da montanha do Alvão 
e das suas comunidades. A Maronesa trouxe-o 
de volta para a serra, cada vez mais despovoada 
devido à emigração para França, cada vez mais à 
mercê dos fogos florestais, décadas de incêndios 
que deixaram os solos do planalto magros. 
Foi a partir desta paixão, partilhada com outros 
produtores ancestrais, que nasceria a Terra 
Maronesa. A associação, com sede em Vila Pouca 
de Aguiar, irrompeu com estrondo na imprensa 
do país e nas redes sociais em 2019, através de 
uma carta aberta ao reitor da Universidade de 
Coimbra. Amílcar Falcão acabava de ordenar 
o fim da carne de vaca nas cantinas, alegando 
questões ambientais. 

O texto da Terra Maronesa, que teve centenas 
de partilhas no Facebook, ensinava ao reitor a 
diferença entre “os novilhos engordados a milho 
e soja ou nas pastagens da América do Sul” e “o 
gado maronês criado pelas gentes da Serra do 
Alvão e montanhas limítrofes”. 
Os primeiros, tinham “custos ambientais 
devastadores” – devido aos gases de estufa; à 
destruição da floresta tropical amazónica; à 
aplicação de quantidades maciças de fertilizantes 
fosfatados (um recurso não renovável); e à emissão 
de CO2 de origem fóssil através do transporte 
de animais e carnes por via terrestre a longas 
distâncias e à travessia do Atlântico em navios ou 
aviões com sistemas frigoríficos. 
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O gado maronês, por sua vez – lia-se na carta – 
ajudava a desenvolver “um sistema inovador”, 
onde a maior parte dos alimentos animais é 
gerado no monte ou nos lameiros, um habitat 
Rede Natura 2000; onde as vacas vivem ao ar 
livre e expressam sem restrições comportamentos 
inatos jamais silenciados pela domesticação; onde 
reaprenderam a defender-se do lobo, a escolher 
os rebentos mais nutritivos e a abrigarem-se das 
intempéries. 
As mudanças no território que a presença de 
manadas está a operar são, hoje, evidentes. As 
vacas livres do Noroeste estão a fazer renascer 
lameiros, que no Verão dão o feno que as 
alimentará no Inverno, quando descem da 
montanha para se abrigar. As fragas da serra 
continuam a ter pouca matéria orgânica, devido 
a anos de devastação causada por incêndios, 
mas o regresso da pastorícia está a tornar a terra 
mais fértil.

Em cima da Maronesa, herdeira dos auroques 
ancestrais, raça que sempre viveu lado a lado 
com as gentes do Alvão e do Marão, há ganhos 
ambientais, culturais e turísticos. Mas também 
gastronómicos.

Os bois da Gucci e do El Capricho
Mario é amansador de bois, profissão que está 
a desaparecer em Espanha mas que é essencial 
para a produção de carne premium. O seu talho 
fica em El Barco de Valdeorras, no concelho 
de Ourense, a uma hora e meia de carro de 
Chaves. A loja é apenas a sua mais recente área 
de negócio. 
As suas Barrosãs já figuraram na série Doctor 
Who, mas também em anúncios publicitários da 
Gucci e no Big Brother. Quando Mario é citado na 
imprensa, os jornalistas costumam referir-se às 
suas parelhas como sendo galegas. Mas na verdade 
vieram do Sul. “Portugal é dos países do mundo 
que tem melhor carne”, admite o talhante. 

As suas Barrosãs já figuraram na série 
Doctor Who, mas também em anúncios 
publicitários da Gucci e no Big Brother. 
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Com a operação, Francisco Costa teve uma 
rentabilidade de 12 mil euros, depois da venda 
a José Portas, fora custos com alimentação. Isto 
significa 4 mil euros por cada ano em que tratou 
dos animais. Parece muito, mas não é. Os dois 
animais seguiram para a Discarlux com 1280 
e 1150 quilos de peso, cada um, e daqui para 
restaurantes que facturam mais de 150 euros por 
cabeça.
Há duas semanas, estive na aldeia de Valverde, 
à procura de Xico. A aldeia tem o ritmo do 
campo e uma paixão por diospireiros, nesta 
época carregados de fruta. Xico vive numa 
casa abarracada ao fundo de um beco, paredes 
meias com umas ruínas. Não vi nenhum 
vestígio de conforto, nem aposentos dignos de 
um rei do gado. 
Tentei combinar um encontro com ele, e 
chegámos a agendar para o meio-dia (“Apareça 
lá, bebemos um copo”, dissera-me nessa manhã, 
por telefone). Mas acabou por não aparecer. 
“Estou a entregar uns bois, ainda vou demorar.” 
Ao final de três horas de espera – e depois de 
um último telefonema infrutífero –, acabei por 
desistir. Xico parecia não ter qualquer interesse 
em divulgar o seu trabalho, nem os seus animais.
Mario Nogueira, contudo, conhece bem Xico. 
“Ele cria os bois com grande paixão.” Os seus 
animais saem dali já prontos para entrar nas 
melhores cozinhas da Europa. No caso da parelha 
Preto e Amarelo, segundo a Discarlux, acabaram 
no Etxebarri, mas também noutras cozinhas 
afamadas de Espanha, França, Suécia e Itália. 
De acordo com Mario, a carcaça de um 
animal de raça certificada portuguesa chega 
a valores altos, na venda aos restaurantes. No 
El Capricho, quer o Maronês, quer a Barrosã 
– podem valer 9 euros por quilo, vendidos à 
carcaça inteira. 

Sendo hoje um dos ganadeiros mais importantes 
da Galiza, Mario tem um talento especial para 
descobrir bois nas aldeias mais recônditas do 
Minho e de Trás-os-Montes. “Só este ano, já 
daí trouxe uns 200 bovinos”, diz, sem hesitar. O 
investimento justifica-se pela qualidade genética 
das raças autóctones portuguesas, mas também 
pela forma tradicional como os portugueses as 
criam. “As aldeias portuguesas ainda estão vivas. 
A alimentação não é tão industrializada como 
aqui. A Galiza é muito forte no marketing, a 
vender a marca – seja peixe, seja carne – mas 
atrás da marca há produtos que não são tão bons. 
Há muita mentira”. 
Foi Mario quem recrutou e entregou à Discarlux 
as duas Maronesas que venceram o concurso 
de melhor carne do mundo, em 2021, ambas 
compradas a um produtor da zona de Vila Pouca 
de Aguiar. E foi Mario quem, no ano passado, 
intermediou a venda dos dois bois mais caros de 
sempre, também para a Discarlux – os tais de 
Daniel Gaspar, com origem no Bobal, em plena 
Serra do Alvão. 
Este negócio, em particular, mostra bem a dupla 
realidade que existe em Espanha e Portugal, 
no comércio da carne. Daniel criou e amansou 
os dois bois, até aos dois anos de idade. Depois 
vendeu-os por 2000 euros a Xico, nome pelo 
qual todos no meio tratam Francisco Costa. Xico, 
criador afamado de Valverde, perto de Vidago, 
tratou de os engordar e afinar, alimentando-os a 
abóbora, batata caseira, papas de vinho e trigo, 
aveia, beterraba e milho das suas terras, durante 
três anos e meio. 
Quando a parelha tinha cinco anos e meio de 
idade, Mario descobriu-lhe os bichos e propôs a 
venda à Discarlux. José Portas, o administrador, 
deslocou-se à casa de Xico para fazer fotos e 
vídeos para comunicar nas redes sociais e na 
imprensa e consumar a operação. 

O jornal Faro de Vigo haveria de 
titular: “Preto e Amarelo, os bois 
de raça maronesa mais caros do 
mundo, vêm para a Galiza”.
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Mas, afinal, não é assim. O que acontece é que 
há um tesouro genético nas nossas raças a que 
não temos dado valor. Espanha, por outro lado, 
está disposta a apostar nesses animais rústicos e 
a pagar um preço elevado – depois de ele passar 
por várias mãos.
Já vimos esta história com outra matéria-prima 
nacional, como o porco de raça alentejana. Os 
espanhóis vêm cá buscá-lo, trabalham-no bem, 
fazem marca, prosperam, vendem caro. Quem 
cria “o porco preto”, todavia, não muda de vida. 
O mesmo se passa com a Maronesa. 
Avelino Rego pode amar as suas vacas como 
ninguém. Daniel Gaspar pode continuar a ganhar 
concursos de bois. Xico pode dar-lhes comida 
gourmet durante anos. E a carne maronesa pode 
continuar a ganhar campeonatos do mundo. 
Nada disso parece suficiente para mudar a relação 
de forças ibérica. 
O fillet mignon, esse, estará sempre 
para lá do Marão. 

Avelino Rego

Ou seja, um bicho com 1000 quilos valerá 9 mil 
euros. O valor pode subir exponencialmente, caso 
sejam bois excepcionais. O dono do El Capricho, 
José Gordon, terá comprado a uma empresa 
espanhola, em 2019, uma Rubia Galega, também 
criada em Portugal, por 35 mil euros. O bicho 
está no livro do Guiness como tendo a carcaça 
mais pesada de sempre, mais de duas toneladas 
– mas, novamente, o assunto só parece ter sido 
notícia em Espanha –, que voltou a tomar para si 
os louros.
Cortados às peças e cozinhados, os bois têm uma 
rentabilidade mais difícil de perceber. Mas, em 
todo o caso, um chuletón de um quilo, no El 
Capricho, cobra-se por 120€, se for premium; 
se for da selecção do proprietário, sobe para 
160€. Fazendo conta a 13 chuletóns por animal, 
isto dará, só em costeletas, 1560€ e 2080€, 
respectivamente. 
Manuel Nogueira não tem dúvidas de que há um 
desnível no pagamento da carne em Portugal e 
em Espanha. “Uma das coisas que não entendo é 
a razão porque se compra uma vaca em Portugal 
e vale 4 e a mesma vaca em Espanha vale 7, 
quando o trabalho foi todo feito em Portugal. Não 
entendo”, diz, referindo-se a uma injustiça que 
tem prejudicado os produtores portugueses. 
Uma prova impressionante de que o Minho 
e Trás-os-Montes se tornaram regiões de 
recrutamento em massa de bovinos premium 
para Espanha pode ver-se nos próprios campos de 
pastoreio do El Capricho. Manuel fala em, “pelo 
menos, 90 Barrosãs, mas também haverá muitas 
Maronesas e Minhotas”. 
A revelação deixa-me perplexo. Há muitos anos 
que oiço falar no El Capricho. Há muitos anos 
que oiço dizer que a carne de vaca portuguesa ou 
é fraca ou, no caso das raças certificadas, existe 
em quantidades insignificantes. 
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No dia 1 de Fevereiro, começou 
um novo ano chinês, desta feita 
sob os auspícios do tigre. O 
jornalista e crítico gastronómico 
Ricardo Dias Felner aproveita o 
pretexto para mostrar toda a sua 
gratidão pela cozinha chinesa, 
tantas vezes injustamente 
depreciada em Portugal. 
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來自葡萄牙的愛

Acabei de vir de um restaurante chinês. É algo 
que faço muitas vezes. Por ano, serão umas 100 
refeições. Diria que o número rivaliza com as 
idas a restaurantes portugueses e bate, de longe, o 
resto da concorrência internacional. Pode parecer 
estranho, há quem lhe chame obsessão. Mas eu 
gostava de poder justificar-me. E o ponto é este: a 
cozinha chinesa é emocionante como poucas.
O restaurante que acabo de visitar fica num 
primeiro andar, no Martim Moniz, em Lisboa. 
Antigamente, chamava-se Pangzi, agora não sei. 
É um apartamento de porta aberta, lado a lado 
com um cabeleireiro chinês onde se anuncia “foot 
massage”. Não é bem um restaurante clandestino, 
como há outros por ali, a maioria deles pouco 
recomendáveis. Este tem janelas abertas para a 
rua e passa factura. 
O meu amigo Rui disse-me, há dias, que o Pangzi 
mudou de mãos. Aos comandos está agora 
“Sofia”. Presumo que não se chame Sofia, mas é 
assim que quer ser tratada. “Pode chamar-me
Sofia”, disse-me, depois de servir a sua 
extraordinária sopa de entrecosto com noodles. 
“Sofia” transitou do Bafangke Restaurant, 
na Alameda, outra cozinha especializada em 
noodles. É muito dinâmico o mercado de 
transferências entre restaurantes chineses. Até há 
uns anos, o grande viveiro era o Grande Palácio 
Hong Kong, umas centenas de metros acima, na 
Avenida Almirante Reis, também conhecido por 
“aquele chinês ao pé da Portugália”. 

Da região de Cantão, o Grande Palácio 
estabeleceu-se como a mesa mais autêntica da 
cidade para comer dim sum. É bem diferente 
do restaurante do 1º andar de “Sofia”. Os dim 
sum são petiscos chineses, pratinhos de múltiplas 
maravilhas, desde salteados de miudezas, a patas de 
galinha em soja, até aos famosos raviólis chineses, 
também conhecidos como dumplings. A maioria 
das pessoas vai lá pelos dumplings. Os dim sum 
na zona de Cantão podem ser comidos ao lanche, 
com chá, cerimónia apelidada de yum cha. 
O Grande Palácio sempre fez os seus dumplings 
caseiros e foi escola para outros restaurantes que 
entretanto abriram. Entre eles está o Macau Dim 
Sum, ex-Yum Cha Garden, em Oeiras, que se 
tornou, há uns anos, no meu sítio preferido para 
comidas de Cantão. Os seus dumplings de farinha 
de arroz, rolos simples só com feitos do cereal, 
eram imbatíveis. A massa era tão saborosa que 
podia ser comida só assim, ou então ligeiramente 
condimentada com molho de amendoim e 
sementes de sésamo, servidos à parte. Mas havia 
mais. Quem nunca comeu alforreca, podia 
iniciar-se aqui, numa salada refrescante. Os que 
quisessem saber o que era uma sopa wan tan 
verdadeira, delicada e elegante como poucas, 
idem. E o mesmo para esse portento da cozinha 
chinesa internacional: a sopa ácida picante. 
Durante muitos anos, comi sopas ácidas picantes 
em todos os restaurantes chineses onde entrei. 

Ricardo Dias Felner
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Uma das coisas que mais me surpreendia, 
sempre, era a quantidade de ingredientes. Na 
ácida picante do Macau Dim Sum – que, a dada 
altura, roubou ao Grande Palácio o troféu de 
Melhor Sopa Ácida Picante de Lisboa –, cheguei 
a contar mais de uma dúzia de coisas e coisinhas, 
cada uma com a sua textura. É preciso sublinhar 
que os chineses são loucos por texturas (isso 
explica, por exemplo, a sua paixão por patas 
de galinha). Num pratinho de 300 ml de caldo 
da ácida picante havia coisas moles (tofu em 
cubinhos micro); esponjosas (lâminas de shitake 
desidratadas); coisas gelatinosas (cogumelos 
orelha de judeu); duras (bambu em juliana fina); 
elásticas (camarão); crocantes (ceboleto, aros de 
malagueta); e carnudas (fiapos de pato).
Quando, por fim, me cansei de Cantão, 
descobri que havia mais regiões. Ajudou, nisso, 
a imigração chinesa Gold, que veio promover 
mais qualidade e diversidade. Neste contexto, 
surgiu o The Old House, no Parque das Nações, 
em 2015. Lisboa passava a ter um restaurante 
que se assumia como tendo origem numa região 
específica da China: Sichuan. Para quem sabia 
que era dali que vinham alguns dos pratos mais 
picantes e interessantes – não só da China, como 
do mundo – foi um momento de intensa alegria. 
O chamado efeito ma la, uma sensação de 
dormência boa na boca, produzido pela junção 
de pimentas de Sichuan com malagueta, típica da 
cozinha sichuanesa, era só um dos prazeres que o 
restaurante nos dava.
A abertura do The Old House – primeiro 
restaurante na Europa de uma cadeia com sede 
na cidade de Chengdu, reconhecida pela Unesco 
como Cidade da Gastronomia – serviu também 
para mostrar que os chineses eram capazes de 
fazer bonito. O país tinha em Lisboa, por fim, 
um restaurante elegante, com bom gosto e bons 
materiais, desde a carta até às cadeiras, e uma 
cozinha com organização de fine dining, equipada 
com a melhor tecnologia. 

A China é um mundo. Dentro da China há 
oito gastronomias diferentes. O velho cliché de 
que a cozinha chinesa é toda igual, que sabe 
tudo ao mesmo, não passa de um lugar comum 
usado por quem não arrisca para além do pato 
à Pequim e do chop suey. Na verdade, acontece 
com os restaurantes chineses o mesmo que com 
os portugueses: a maioria são medianos ou 
medíocres. Para se chegar ao patamar superior é 
preciso pesquisar e arriscar. Não se deve entrar 
no primeiro néon a anunciar menus a 8 euros 
e, sobretudo, não se deve ir a buffets. Os buffets 
chineses causaram tantos estragos ao prestígio da 
cozinha chinesa quantas as chagas infligidas pelos 
restaurantes das Portas de Santo Antão (excepção 
ao Churrasco, honra seja feita) na imagem da 
cozinha portuguesa. 
Outro lugar comum é bater no serviço dos 
restaurantes chineses. Ora, é preciso ter em 
conta o seguinte. Por razões culturais e históricas, 
os chineses são pouco dados a paleio e social. 
As suas cabeças estão treinadas para a eficácia 
e para a rapidez. Lembro-me de ser célebre a 
agressividade militar de duas das empregadas do 
Grande Palácio, restaurante onde, a dada altura 
da minha vida, ia jantar com a família todas as 
terças-feiras. 
As empregadas do Grande Palácio não 
cumprimentavam, não sorriam – não havia cá 
“como está o sr. Ricardo?”, “o que achou dos har 
kau?”, “os meninos estão bem?” Apesar de ser 
cliente fiel, a sua atitude era a de um robô sisudo. 
A maior preocupação era serem rápidas – e de 
pouco valia exigir que a barriga de porco viesse 
depois das lulas salteadas, ou que a sopa ácida 
picante tivesse mais picante. O pedido entrava na 
cozinha e havia um tipo a manejar o wok como 
se fosse uma metralhadora, e outro a formatar 
dumplings, e uns e outros só tinham uma 
preocupação: aviar depressa e bem. 

CHINA

Por razões culturais e históricas,
os chineses são pouco dados a 
paleio e social. As suas cabeças 
estão treinadas para a eficácia
e para a rapidez.
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E era isso que faziam, por vezes de forma 
esmagadora. Dez minutos depois do pedido, a 
comida aterrava na mesa como uma avalancha: 
dim sum, pratos principais, sopas. Acontecia tudo 
muito rápido, sobretudo se houvesse clientes à 
espera, mas não havia erros – ou havia muito 
poucos – e isso impressionava. 
No Grande Palácio, terminávamos sempre com 
gelado frito. Como se sabe, as sobremesas não são 
o forte dos chineses. Aliás, a parte da sobremesa 
não existe enquanto momento de uma refeição, 
na culinária chinesa. Ela só está nas cartas dos 
restaurantes chineses para agradar aos ocidentais, 
gulosos intratáveis. Em todo o caso, o gelado frito 
é uma demonstração impressionante da técnica 
e da competência culinária chinesa. No Grande 
Palácio, a finalização do prato acontecia na mesa, 
com a empregada a pegar fogo à peça, depois 
de a regar com uma bebida destilada. Nem no 
Gambrinus, onde são famosos os crepes Suzette, 
vi flambear em plena sala, por vezes à pinha, com 
a precisão e tranquilidade com que o faziam no 
Grande Palácio. 

CHINA

Por fim, temos de falar sobre o GMS. A sigla 
refere-se ao glutamato de monossódio, um 
pozinho que os chineses adicionam à comida com 
frequência. Durante muitos anos, vendeu-se a ideia 
de que estávamos perante um veneno que causava 
todo o tipo de achaques, de dores de cabeça a 
náuseas. O nome, por si, lembrava produto para 
desentupir canos e é também esse o aspecto: um 
pó incrivelmente branco e incrivelmente fino. Não 
falta, ainda hoje, quem ache que todos os seus 
males são fruto do GMS que consumiram depois 
de visitarem um restaurante chinês. Um delírio, 
contudo, sem qualquer sustentação científica. 
O que é o glutamato de monossódio? Trata-se 
tão-somente de um conhecido intensificador de 
sabor natural, presente em alimentos como os 
tomates, o queijo parmesão, os cogumelos ou o 
bacon. Tal como o GMS, todos esses alimentos 
são ricos em ácido glutâmico, a principal 
substância responsável pela sensação de umami 
na boca. O umami é, hoje, reconhecido como o 
quinto sabor, uma descoberta revolucionária dos 
japoneses em 2000, que ajudou a explicar como 
se atinge o prazer supremo na boca. 
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Ou seja, o GMS, o terrível glutamato de 
monossódio, aquele pozinho misterioso 
presente nas cozinhas chinesas, não é mais do 
que umami em pó. 
Ora, o umami poderá ajudar a explicar a 
popularidade da cozinha chinesa – contra todos 
os preconceitos –, mas há outras razões. 
Há uma dezena de anos, fui entrevistar o chef  
Ferran Adrià, ao seu El Bulli, restaurante perto 
de Girona, em Espanha, então considerado o 
melhor restaurante do mundo. A dada altura, 
fiz-lhe a pergunta sacramental. “Qual é a cozinha 
do mundo que considera mais interessante?” A 
resposta saiu-lhe sem hesitações: “A chinesa.” 
Porquê? 
Em nenhum outro país há tanta diversidade de 
técnicas e de produtos. A vastidão do território, 
o profundo conhecimento técnico, mas também 
a escassez de alimentos, obrigou os chineses 
a dominarem a alquimia do sabor. A cozinha 
a vapor, as fermentações, os salteados e os 
cozinhados em fogo lento, os assados e os espetos, 
as marinadas e a mistura de carne e peixe (surf  
‘n’ turf) – só para dar alguns exemplos –, tudo isso 
os chineses praticam há muito tempo e praticam 
como poucos. 

A prova dessas virtudes, encontramo-la à mesa. Ao 
longo dos anos, tenho trazido para a causa muita 
gente. E é quase sempre um caminho sem retorno. 
No caso do meu amigo Rui, o pupilo tornou-se 
mesmo mais empenhado do que o tutor. “Não vais 
acreditar, mas esta é a quarta vez que venho aqui 
esta semana. Seguida”, confessou-me, enquanto 
sorvíamos o caldo da sopa de noodles com 
entrecosto, no 1º andar da “Sofia”, e provávamos 
uma panqueca com carne de porco e legumes, algo 
que nenhum de nós alguma vez tinha visto. Foi 
mais um momento clássico de restaurante chinês. 
Sabor e descoberta. Prazer e cultura. 
Neste ano do Tigre, o meu desejo é que haja 
muitos mais momentos como este. E que a 
desgraça que se abateu sobre a restauração, por 
causa da pandemia, lhe dê tréguas. A vida de um 
crítico gastronómico, a vida de tanta gente que vê 
a cozinha como uma descoberta e uma cultura, 
seria bem menos interessante sem os restaurantes 
chineses. Xièxiè. 

A vastidão do território, o profundo conhecimento técnico, 
mas também a escassez de alimentos, obrigaram os 

chineses a dominarem a alquimia do sabor.
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RESTAURANTES 
CHINESES 
PARA COMER 
COMO UM TIGRE

Ricardo Dias Felner

Pelas suas contas, Ricardo Dias 
Felner fará cerca de 100 refeições 
de comida chinesa por ano. 
Eis os seus restaurantes favoritos, 
na Grande Lisboa. 

10
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CHINA

Noodles Delight
Esta sopa ancestral, que está na origem do 
ramen japonês, tem neste balcão à entrada do 
Mercado Oriental, no Martim Moniz, um dos 
seus melhores exemplos. Podemos ver, ao vivo e a 
cores, como se faz “esparguete” só com as mãos.

1º andar da “Sofia”
Na porta ao lado do supermercado Hua Ta Li, 
também no Martim Moniz, sobe ao primeiro 
andar e entra num apartamento. Passa a primeira 
salinha e encontra a sala principal, com janelas 
para a praça. Há de tudo um pouco, mas a sopa 
de noodles com entrecosto é obrigatória. Não se 
esqueça dos toppings de pickles de couve e do 
picante da casa. 

Panda Cantina
Eis um restaurante inteiramente dedicado ao 
ramen chinês da região de Sichuan, com massa 
caseira e caldo de raiz, mas em ambiente de 
cidade europeia cosmopolita (não fosse o dono 
um artista chinês, com passagem por Berlim). Se 
for afoito, arrisque-se no nível 4 de picante, se não 
for, fique-se pelo nível 2. 

Para sopa de noodles 
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Estoril Mandarim
Há de tudo um pouco, incluindo sopas de ninho 
de andorinha por 75€, mas o restaurante do 
Casino do Estoril continua a ser obrigatório para 
quem quer experimentar a alta cozinha chinesa, 
com uma carta extensíssima e uma sala de 
decoração clássica incomparável. 

Para chinês chique

Para cozinha de Sichuan

The Old House
Aberto em 2015, é um avião vindo directamente 
de Chengdu, na região de Sichuan, que aterrou 
no Parque das Nações. É claro que pode e deve 
experimentar os pratos mais picantes da carta, 
típicos da zona, como o potentíssimo mao 
cai, mas também há opções para quem não 
está treinado na capsaicina, nem nas famosas 
pimentas de Sichuan. 

Chuan Yué
No lugar onde viveu o Dragão d’Oiro está o 
enorme Chuan Yué, dois andares onde se pode 
comer o melhor de Sichuan e não só. Obrigatória 
a carne de porco cozinhada duas vezes, o frango 
à Sichuan, o borrego com cominhos e o clássico 
tofu à mapo. 

©
 In

st
ag

ra
m

 C
as

in
o 

Es
to

ri
l

©
 F

ac
eb

oo
k 

C
hu

an
 Y

ue



82EGGAS

Grande Palácio Hong Kong
É o grande timoneiro da restauração chinesa em 
Lisboa, o veterano, o primeiro a insistir numa 
cozinha tradicional sem concessões. A consistência 
impressiona, mesmo passados tantos anos, tal como 
a extensão das possibilidades. Um clássico. 

Macau Dim Sum 
A marca tem dois restaurantes, mas eu continuo 
a preferir o primeiro de todos, em Oeiras, ao de 
Campolide, em Lisboa. É tudo bom, do pato assado 
aos noodles, ainda que a especialidade sejam os 
dumplings, os raviólis feitos na casa. Não deixe de 
provar os rolos de farinha, simples ou com gambas, 
bem como a sopa ácida picante. 

CHINA

Para dim sum de Cantão

© Facebook Hong Kong Grande Palácio Porto
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Tasty Noodles
Começou como um restaurante chinês 
convencional, com uma sala enorme, mas 
durante a pandemia especializou-se no 
takeaway e hoje é um tigre das entregas. Não 
perca o ramen de vaca picante e os raviólis de 
carne na chapa. 

Mi dai
No número 7 da Calçada da Mouraria está 
um dos meus restaurantes preferidos. É tudo 
o que o seu restaurante chinês de bairro não 
é. Não há folclore, nem cadeiras plastificadas, 
só o mínimo essencial, razão pela qual 
também lhe chamam cantina chinesa. É da 
vitrina que se escolhe, apontando para os 
ingredientes desejados, onde predominam 
legumes frescos e produtos do mar, não fosse 
Wenzhou uma cidade costeira. 

Para take away

Para cozinha de Wenzhou
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ITÁLIA

Um 
Português no 
Campeonato 
do Mundo 
de Pesto
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Costumo dizer, como piada, que sou o 11º melhor 
do mundo a fazer pesto genovês. Sempre avesso 
aos vegetais, mimado pelas avós que arranjavam 
o prato e tiravam as coisas verdes para o lado, 
acabei especialista neste molho verde cru, 
extraído a frio e feito de sabores perfeitamente 
equilibrados.
A minha descoberta do pesto, nome que vem do 
verbo “pestare” e que significa literalmente pisar 
ou esmagar, nasce numa ida à Ligúria, o berço do 
pesto, uns meses depois de me mudar para Itália. 
Numa insuspeita tasca, vi sair um prato de 
minestrone alla genovese – ou sopa de entulho 
com pesto por cima. E um outro prato de 
confirmação: trofie al pesto – a mais interessante 
e tradicional pasta para comer pesto à genovesa, 
com batata cozida e feijão verde, para confundir 
os incautos e arredondar o repasto. Percebi 
rapidamente que aquilo era outra fruta, a 
anos-luz do pesto dos frascos das prateleiras de 
supermercado ou das sandes de mozzarella da 
bomba de gasolina.
Pensa-se que o pesto terá nascido no tempo dos 
romanos, como uma pasta de alho aromatizada 
com manjericão, para temperar peixe e carne. 
Com o aparecimento da massa na dieta 
mediterrânica, a receita foi sendo enriquecida 
com outros ingredientes, como o queijo 
parmesão, o azeite e os pinhões. Ingredientes 
locais ou de fácil acesso.
Como em toda a culinária, mas na italiana em 
particular, é tudo uma questão de equilíbrio. 
O pesto tem de conter alho, mas não demasiado. 
Tem de saber, claro, a basílico (manjericão) na 
conta certa, não podendo este ser abafado pelo 
parmesão, que por sua vez deve trabalhar em 
sintonia com o primo da Sardenha: o pecorino 
sardo, mais curado e salgado. 

Tiago Serrenho

A cremosidade do pinhão deve estar lá também, 
mesmo que não seja evidente, e o azeite nem 
muito nem pouco, acidez nos mínimos. O sal 
serve para afinar e ajudar no esmagamento do 
basílico. 
É este equilíbrio que o júri procura avaliar a 
cada dois anos, no Campeonato do Mundo de 
Pesto Genovês em Almofariz. E foi graças a este 
campeonato que me deixei cair pelo buraco do 
coelho da Alice à procura da receita perfeita de 
pesto.
Soube da existência do campeonato por acaso. Ao 
descobrir que, além dos 50 lugares para os locais 
lígures e 25 para o resto de Itália, havia ainda 25 
lugares para estrangeiros, resolvi concorrer. Fui 
aceite e assumi como missão apresentar o melhor 
pesto jamais feito por um português. 
Em Itália, há uma obsessão pela manutenção 
da autenticidade das receitas e dos costumes 
culinários. Dá-se uma atenção especial ao 
ingrediente certo, proveniente do local exacto, 
no tempo certo. Não se bebe cappuccino depois 
das 11.00, a mozzarella fresca não se conserva no 
frigorífico e o pesto genovês leva sete ingredientes, 
nem mais nem menos. Sete ingredientes, sete. 
O número perfeito. 
O pesto é o pesto genovês. Todos os outros 
também o são, mas, em rigor, o pesto genovês 
é o que interessa, o que leva a pensar em pesto 
quando se fala em pesto. 

Quando viveu em Itália, Tiago Serrenho, 
engenheiro do Ambiente, apaixonou-se pelo pesto 
artesanal. A devoção ao molho genovês levou-o 
a aprimorar a técnica e a participar na maior 
competição internacional da modalidade.
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ITÁLIA

Existe o pesto siciliano com pistáchio, mais 
granulado. Ou o pesto vermelho, também da 
Sicília, com tomate seco. Ou ainda pestos feitos 
com urtigas ou nozes. Chamam-lhes pesto mas 
não o são. A técnica pode ser a mesma, mas a 
essência não o é. 
O campeonato pretende defender e divulgar a 
autenticidade da receita original.
A promoção da ligação do pesto com a região 
e a cidade de Génova, por motivos de orgulho 
identitário e de defesa do território, é o principal 
motivo da organização para divulgar a sua 
matéria-prima e o terreno onde esta cresce. 

Se se perguntar a um genovês, o manjericão 
tem de ser da zona de Pra e deve ser DOP 
(Denominação de Origem Protegida), o alho de 
Vessalico DOP e o azeite Riviera Ligure (DOP 
também). Tudo ingredientes colhidos nas colinas 
verdejantes beijadas pelo sol e pulverizadas pelo 
sal do mar Mediterrâneo. E, claro, feito em 
almofariz de mármore branco de Carrara com 
pilão de madeira de oliveira. 
Até me ter inscrito nunca tinha tentado sequer 
fazer pesto. Preparei-me do único modo que 
sabia. Usando o método científico, criei um 
protocolo experimental baseado nas receitas que 
fui estudando. 
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Depois, fui aprimorando as quantidades. Uma 
colher de sopa de parmigiano acabado de ralar 
equivale a um peso diferente se o queijo já tiver 
sido ralado há mais tempo, porque perdeu o ar e 
a leveza. A quantidade de manjericão suficiente 
para encher o almofariz foi sendo ajustada 
com as quantidades necessárias de parmesão e 
pecorino sardo.
Os amigos serviram de cobaias nos jantares de 
sexta-feira à noite. Procurava sempre servir-lhes
a pasta al pesto feita com basílico genovês, 
colhido e comercializado em pequenos bouquets 
ainda com a terra agarrada, que encomendava 
à frutaria de confiança vindo directamente 
da Ligúria, a 200 km de distância. Tudo pela 
autenticidade e controlo das variáveis. 
O basílico genovês distingue-se pelas folhas 
pequenas, ovais e convexas, e pela cor verde 
ténue. O seu perfume é delicado e privado da 
fragrância de menta, característica de outras 
espécies de basílico. O basílico quer-se jovem e 
primaveril e colhido antes de as primeiras flores 
aparecerem.
Testando as hipóteses, experimentei com 
diferentes tipos de parmesão. Dizem os livros 
que o parmesão deve ter pelo menos 36 meses 
de cura para que mantenha a sua integridade 
quando aquecido com a pasta. 
Quanto ao pecorino sardo, era a maior 
incógnita. Cheguei à fórmula de duas partes de 
pecorino para três de parmigiano como sendo 
a ideal. O azeite sempre Riviera Ligure DOP, 
engarrafado em pequenas garrafas embrulhadas 
em papel dourado, que minimiza a oxidação.
Após a análise da satisfação (e insatisfação) dos 
clientes, o protocolo era revisto até nova iteração 
da receita, durante a semana, aproveitando 

o resto do basílico, tentando fintar o maior 
inimigo do pesto – o processo de oxidação. 
Um dos maiores aliados do pesto é também 
um dos seus vilões. Os polifenóis constantes 
no basílico, por um lado, dão características 
antioxidantes e anti-inflamatórias; por outro, o 
esmagamento do basílico acelera a oxidação, 
devido à enzima polifenol oxidase, o que torna 
o pesto escuro. Por isso, é preciso trabalhar 
rápida e decisivamente até à introdução do 
azeite, que acaba por criar uma ligeira barreira 
de contacto com o ar, retardando o processo de 
oxidação.
A técnica depende do cozinheiro ou pestaiolo. 
Há quem esmague e depois inicie movimentos 
rotativos e há quem apenas use a rotação e a 
pressão do pilão contra as paredes do almofariz 
para chegar a uma solução homogénea. O 
que se pretende é extrair um verde quase 
fluorescente.
Aliado ao seu sabor, o pesto toca uma série 
de virtudes nutricionais que o tornam um 
primeiro prato capaz de satisfazer vegetarianos 
e esfomeados por hidratos de carbono. E é por 
isso que o uso do almofariz, em vez do recurso a 
máquinas, ganha vantagem. 
O outro elemento facilitador da oxidação 
e consequente perda de propriedades é a 
temperatura: a pedra fria de mármore do 
almofariz tem vantagem em relação aos 
processadores de comida. 
O calor do motor eléctrico e a energia cinética 
das lâminas, transformada em energia térmica, 
acelera o processo de oxidação do pesto, 
tornando-o escuro e desprovido de algumas das 
suas melhores características. 

Os amigos serviram de cobaias nos jantares de 
sexta-feira à noite. Procurava sempre servir-lhes 
a pasta al pesto feita com basílico genovês, colhido 
e comercializado em pequenos bouquets ainda com 
a terra agarrada.
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Há prémios para o pestaiolo mais novo e mais 
velho e para quem veio de mais longe. No ano da 
minha participação, alguém que veio de Hong 
Kong levou esse galardão. 
O júri, composto por notáveis da região, amigos 
de Panizza e ex-vencedores, chega para as 
apresentações e para controlar o concurso.
3-2-1, Via al Pesto!
Quando se entra no salão nobre do palácio 
ducal de Génova, sente-se o perfume inebriante 
dos bouquets de basílico. Os 100 concorrentes, 
divididos em séries de 10, alinham-se de avental 
verde-pesto, com os almofarizes e os sete 
ingredientes à frente. 
O “3-2-1, Via al Pesto!” é dado e começam a 
contar os 20 minutos de prova. Os primeiros de 
cada série passam à final de 10, que decorrerá 
durante a tarde. O ambiente é convivial e de festa, 
mas assim que começa, por momentos, apenas se 
ouve a madeira a bater furiosamente nas paredes 
do almofariz de mármore. 
Os concorrentes têm as origens mais diversas. 
Na minha série, defronto vários genoveses 
e lígures, um chef  francês que ganhou a 
eliminatória parisiense e Dona Mônica, uma 
senhora brasileira, nora de Alfonsina, de 90 anos, 
vencedora em 2014 e possuidora de um almofariz 
monumental, que se diz ter feito pesto para 
Giuseppe Garibaldi, o famoso general responsável 
pela unificação de Itália.
Não há uma receita única, nem dois pestos 
iguais. A ordem e quantidade ficam ao critério do 
pestaiolo. Apesar de ter começado a desenvolver 
a receita perfeita medindo quantidades, ganhei, 
entretanto, confiança e aprendi a interpretar os 
ingredientes de acordo com o momento. 
Durante o campeonato, ao espreitar o 
concorrente do lado, percebi que o meu pesto 
estava a ficar com a cor e consistência certas. 
Esmagava, adicionava mais basílico, voltava a 
esmagar. Eis então que entrou o parmigiano e 
a seguir o pecorino. Misturei, provei e… estava 
demasiado salgado: o pecorino do campeonato 
era muito mais salgado do que os queijos com que 
tinha treinado. 

ITÁLIA

Há quem até chegue a meter as lâminas por 
alguns instantes no congelador para que a 
temperatura do processo seja menor. Nas 
cerimónias introdutórias do campeonato diz-se, 
no entanto, que ninguém é contra o uso dos 
processadores. Afinal, o importante é fazer pesto. 
Só que há um método melhor para fazer as coisas. 
E, para mim, esse método é à força de braço.
O campeonato desenvolve-se a cada dois anos, 
durante um sábado primaveril em que se celebra 
a cultura local, envolvendo toda a comunidade. 
Há vários eventos. As escolas organizam a 
competição juvenil, ao início da manhã. E não 
falta a Pesto Party a encerrar o certame, aberta à 
cidade.
Roberto Panizza, o mentor do campeonato, 
costuma dizer anedoticamente que, no primeiro 
campeonato, tiveram dificuldade em encontrar 
100 concorrentes para participar. Os almofarizes 
familiares, que outrora alimentaram gerações 
lígures, tinham sido convertidos em vasos de 
plantas. 
Panizza, um simpático gigante genovês, fundou o 
campeonato do mundo em 2007, com o objectivo 
de devolver dignidade a este ingrediente local. 
Sendo o segundo molho mais vendido no mundo 
(só ultrapassado pelo molho de tomate), candidato 
a Património Imaterial da Humanidade da 
Unesco, é, na maior parte das vezes, maltratado 
pela indústria alimentar. 
É uma máquina bem montada, a do campeonato. 
Entre a carolice e a institucionalidade. A 
organização, em tempos pré-Covid, desdobrava-
-se em acções de promoção, inclusive deslocando 
as eliminatórias para capitais europeias, dando 
assim maior visibilidade e angariando novos 
concorrentes. 

Soube mais tarde que 
tinha ficado em segundo na 
série, à porta dos dez finalistas. 
Por isso digo: sou o 11º melhor 
pestaiolo do mundo (ex-aequo).
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Nessa altura, já pouco há a fazer. A cor e a 
consistência estão lá, mas o pecorino sobrepõe-se 
ligeiramente no perfil de sabor do pesto. O tempo 
acaba, os concorrentes saem e o salão fica vazio, 
para as provas. 
Quando regressamos, depois do almoço (surpresa: 
pasta al pesto), os resultados. A Dona Mónica fica 
em primeiro na série e passa à final. Reparo que 
o meu almofariz fora bem provado pelo júri e fico 
com o consolo de que, pelo menos, devia estar 
bom. Deve ter sido uma decisão difícil. 
Soube mais tarde que tinha ficado em segundo na 
série, à porta dos dez finalistas. Por isso digo: sou 
o 11º melhor pestaiolo do mundo (ex-aequo). E 
tivesse eu provado o pecorino antes.

No final, trocaram-se receitas de aplicação do 
pesto e debateu-se com que vinhos deve ser 
servido (brancos secos com alguma mineralidade 
vão muito bem), se vai melhor com pasta longa ou 
curta (há dois tipos ideais: as já supracitadas trofie, 
um tipo de pasta fresca, longitudinal de três a 
quatro centímetros enroladas à mão; ou as trenette, 
um tipo de pasta longa e achatada semelhante às 
linguine).
Como última instância, para servir (mesmo 
com pesto de frasco), deve dissolver-se o pesto 
num pouco de água da cozedura da pasta, 
envolvendo-a depois de escorrida (mas não seca) 
no molho para conseguir um efeito cremoso e 
homogéneo, graças ao amido presente na água da 
cozedura.
Este ano, lá estarei de novo. Espero ganhar 
um lugar na final. Ou, simplesmente, ter uma 
desculpa para comer pasta al pesto durante 
semanas a fio. Desta vez, sem me esquecer de 
provar o maldito pecorino. 
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José Maria Couceiro da Costa

Eu adoro contar histórias e tenho-o feito 
por aqui. Hoje vou contar uma que se 
passou pouco tempo depois de me ter 
mudado para Lisboa. Todas as outras se 
passaram no Porto, mas agora, sendo um 
alfacinha em todo o seu esplendor, quis 
também abraçar as oportunidades que a 
capital proporciona: não as profissionais, 
mas antes as dos jantares diferentes, 
com gente diferente, música diferente e, 
sobretudo, comida diferente.
Miguel Esteves Cardoso referia-se aos jantares 
nortenhos como uma experiência espiritual 
enquadrada num espírito profundamente 
familiar. Eu que vivi isso atesto-o. Contudo, o 
que o MEC não nos contou é que nos jantares 
sulistas – principalmente os de Lisboa – é como 
ser-se atirado para um elenco e cenário de uma 
qualquer obra-prima do mestre Allen. Aquele 
trágico-cómico, patente na conversa, mas 
sobretudo cunhado na exuberância gastronómica.
Ainda há tempos, nesta mesma coluna, escrevi 
sobre a “Arte de dar jantares” e, eis senão quando, 
em boa hora uma querida amiga – que me 
tem acolhido com primor na boémia lisboeta 
– me convidou para um desses jantares que 
platonicamente costumo namorar. Com efeito, 
dei por mim a jantar em casa de um ministro.
Confesso, desde já, que senti algum nervoso 
miudinho. Admiro a pessoa em questão e, 
sendo um amante da trica política e partidária, 
antecipava um serão bafejado de conspiração: 
menos que golpe de estado, o jantar seria 
um fracasso. Contudo, e hoje com uma certa 
distância do acontecimento, dou graças ao facto 
de nada disso ter acontecido. Comeu-se bem, 
falou-se bem e bebeu-se bem, nada mais.

Não fui o único convidado. Aliás, ao que me 
consta – e com total aprovação –, este costuma 
ser um anfitrião regular de soirées interessantes 
onde o facto de não conhecer os seus convidados 
é puramente irrelevante. Eu era um desses ilustres 
desconhecidos.
Creio que nesse jantar as quotas de géneros 
estavam cumpridas, mas a importante ressalva 
vai para a equivalência de interesses que não 
olhava propriamente às pessoas em particular. 
Contudo, era eu o mais novo e, naturalmente, não 
queria ou não pretendia ser eclipsado por uma 
mesa de pessoas que, apesar de não as conhecer, 
apontavam ter um universo de personalidades 
pujantes. Ainda assim, e mesmo que tenha bebido 
uma cerveja rápida na Avenida de Roma para 
afastar algum nervosismo enquanto esperava a 
minha querida Diana, todas essas inquietações 
se mantiveram e só se viram dissipadas quando 
atacámos os víveres brilhantemente dispostos 
diante de nós pelo antigo ministro.
Ainda antes que eu pudesse introduzir um 
assunto ou que pudesse partilhar as minhas já 
previamente mastigadas reflexões sobre o período 
eleitoral que recentemente tinha passado, o 
ex-ministro colocou à disposição de todos os 
convivas um presunto bísaro (de Gimonde), 
previamente fatiado, delicadamente disposto 
num pratinho com aquele sentido estético que 
nem todos têm a sensibilidade de ter. A origem 
celta da carne, promovida num crescimento 
natural e absolutamente rural, com a salga 
harmoniosamente conjugada com a fina textura 
de uma gordura intramuscular – que a torna 
macia e sumarenta –, permitiu-me libertar-me das 
minhas ansiedades originais. Aliás, levou-me de 

O dia em que fui jantar

a casa do ministro



94EGGAS

DIGESTÃO

volta a Rebordões de Souto, casa do meu grande 
amigo Gonçalo, onde dez gandulos – amigos de 
vida – se juntavam em torno de um Pata Negra 
antes do jantar que celebrava o fim dos exames 
num determinado ano.
Estávamos ainda nas entradas, com alguma 
conversa de circunstância, e sentia-me já em casa. 
Contribuiu para isso também, apesar de considerar 
o presunto o ex-líbris de todos esses momentos 
iniciais, o facto de termos sido granjeados com uma 
tosta de bolo da Madeira, doce (quiçá demasiado 
para mim), com um foie gras que também ele 
conseguiu evocar um certo déjà vu que, ao dia de 
hoje, ainda não compreendo.
Assim, este grande obreiro do país (o nosso 
ministro), foi também ele um grande obreiro 
daquele jantar em que reservou os seus tesouros 
gastronómicos para quando estivéssemos 
confortavelmente sentados à mesa.
O enquadramento era perfeito, com as notas de 
Miles Davis a encherem a sala e a comporem uma 
bela banda sonora às minhas lembranças. Não 
sei se era porque aquela data era a da sua morte 
(não do desaparecimento, como aquele jantar 
comprovou) ou se foi por mero destino e bom 
gosto musical – o presunto tinha-me libertado 
de alguma ansiedade, mas não o suficiente 
para despir a capa de timidez e partilhar essa 
coincidência histórica.

Antes da sopa, um creme de cogumelos com 
trompete negra – espécie muito feia de fungo, 
com um cano esguio e uma cavidade capaz de 
absorver mais luz que os buracos de Hawking, mas 
com uma textura muito fina, fibrosa o suficiente e 
um sabor explosivo proporcionalmente inverso à 
sua estética natural –, foi-nos servido aquilo que 
o burgo convenciona hodiernamente como uma 
bowl: camarões carnudos descascados, abacate às 
tiras com gomos de tangerina, polvilhado com 
manjericão que ressaltava a graça daquele “lava-
-paladar” tão importante para o que se seguia. Eu 
nunca fui fã de misturar fruta com a dita comida 
verdadeira, mas, neste particular caso, cedo e 
concedo que resulta – e bastante bem.
Já me considerava jantado. Aliás, após o creme, 
tudo o que se sucedeu foi só mais um prego na 
minha sentença divina e uma demonstração da 
fragilidade humana – na esteira de Bosch e do seu 
Jardim das Delícias Terrenas – quando diante de um 
dos pecados mortais: neste caso, o da gula. Ainda 
assim, afinal de contas sou bastante humano, 
não resisti quando foi disposta diante de mim 
uma costelinha de vaca, diretamente do Talho 
da Quintinha do Linho para a mesa. Tanta era a 
opulência que a ansiedade de fazer “boa figura” 
foi substituída pela ansiedade de temer deixar algo 
no prato, não pela falta de vontade, mas antes por 
incapacidade física. Mas resisti, não fosse eu um 
estupendo garfo.
No entanto, o antigo ministro, anfitrião e mestre 
de cozinha e do jantar, não se poupou a esforços, 
tirando esta minha pobre barriga da miséria, sendo 
que este jantar me permitiu fugir da frugalidade 
franciscana que assola todos os estudantes 
universitários quando saem pela primeira vez do 
ninho materno. E foi nesse contexto, no contexto 
que por alguma razão que não discirno se encarou 

Ainda antes que eu pudesse 
introduzir um assunto ou que 
pudesse partilhar as minhas já 
previamente mastigadas reflexões 
sobre o período eleitoral que 
recentemente tinha passado, o 
ex-ministro colocou à disposição 
de todos os convivas um presunto 
bísaro de Gimonde.
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as costelinhas como “entrada”, que nos foi servido 
a seguir um costelão wagyu com batatas do 
Sobral, assadas com salva e alecrim, e um misto 
de cogumelos boletos e amanitas – disse-me em 
surdina, da Funghifresh.
Corro o severo risco de parecer provinciano ao 
relatar estes acontecimentos. Creio que não o 
sou, mas confesso-me admirador de um sempre 
bom repasto pantagruélico. E, para um homem 
de papilas apuradas, mastigar aquela que é 
considerada como uma das melhores carnes do 
mundo, cuja proveniência vem de uma franzina 
e ossuda vaca, mas com um marmoreado 
de gordura tenra, como se fosse manteiga a 
percorrer aqueles vasos sanguíneos, de um bicho 
alimentado a cerveja e sake e que ainda tem 

direito a massagens do seu criador – se isto é vida 
de bicho, bicho quero ser. Não poderia mais que 
me deitar por terra, dar-me por vencido, porque 
aquele naco foi sem dúvida um dos melhores 
momentos da minha vida. Ao ministro, mais 
do que as reformas de que lhe confidenciei ser 
adepto, agradeço-lhe o respeito que teve no 
destino da morte do bicho, trazido desse Talho 
das Manas em Torres Vedras, onde no prato se 
compreendem plenamente a mestria de quem o 
confecciona e de quem o produz.
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Ao fim, derreado pelos sabores, pelo bom 
vinho (portugueses e italianos) com que se ia 
alternando, ainda houve espaço de resistência 
para um Porto acompanhado por um prato de 
queijos, que o anfitrião, bom português (ainda que 
profundamente cosmopolita), tinha trazido no 
dia, creio que anterior, de Estrasburgo.
A música, agora mais melancólica, pardacenta, 
naquele choro trompético que só o nosso 
Miles seria capaz de produzir, alongava-se e 
acompanhava a digestão do último petisco: um 
bolo de pistáchio com gelado de framboesa.
Foram depois fumados os últimos cigarros 
e entornados os últimos copos, já longe da 
mesa, na varanda onde se sentia uma brisa 
do mar e se discutia a perceção da finitude 
da vida humana – cliché, mas agradável. E 
eu, após boleia de uma das personagens do 
Annie Hall que ali estavam presentes, retornei 
a casa, diretamente para uma cama fria, mas 
profundamente consolado com o serão.
Essa foi a noite em que fui jantar a casa do 
ministro. E quando lhe foi elogiado este 
esplendoroso jantar (e da sua excelência), o 
mesmo respondeu: “Os produtores [da matéria-
-prima do jantar] que são todos pequenos (e 
merecem ser promovidos) são as verdadeiras 
estrelas da comida!” Ora esta – e apesar de já 
ter havido várias – foi a cereja no topo do bolo: 
a possibilidade de testemunhar a abnegação dos 
grandes. Quanto a mim, continuo, ainda na 
pobreza franciscana mal enjeitada de estudante 
universitário, que subsiste graças a conservas, 
na esperança de que, com este ministro ou com 
outro, com estes produtos ou com outros, com 
estes produtores ou com outros, venha a ter a 
possibilidade de repetir um jantar com esta arte.

De seguida vamos para o refeitório de uma 
abadia medieval e convocamos São Tomás de 
Aquino (1225-1274), com a sua Suma Teológica, 
para discorrer sobre o que é o pecado da gula. 
Equaciona se é um pecado, um pecado mortal, o 
maior dos pecados, um vício capital – e também 
as suas consequências.
Diz-nos São Tomás de Aquino que o vício da gula 
“não consiste na substância do alimento, mas no 
desejo não regulado pela razão. É por este motivo 
que, quando se excede a quantidade normal de 
alimentos, não devido ao desejo, mas porque se 
entende que isso é necessário, não se trata de gula, 
mas de uma certa inexperiência. Trata-se de gula, 
quando se exagera conscientemente a comer”.
Depois chega o Século das Luzes e com ele Jean-
-Jacques Rousseau e um inesperado convidado, 
John Locke, com a ideia de liberdade como 
ementa, para concluir que a mesa de ambos é 
bem diferente.
Encontramos a razão para tal no Emílio ou da 
Educação, de Rousseau, quando escreve que “este 
pão escuro (...) tão bom, vem do trigo colhido por 
este camponês; o seu vinho negro e grosseiro, mas 
refrescante e sadio, é da colheita da sua vinha; 
a toalha vem do seu cânhamo, fiado no Inverno 
pela sua mulher, pelas suas filhas, pela sua criada; 
nenhumas outras mãos, para além das da família, 
fizeram os alimentos da sua mesa; o moinho mais 
próximo e o mercado vizinho são, para ele, os 
limites do universo”.
Concluímos com Baillargeon, quando diz que 
“alimentar-se é uma necessidade que transformamos 
num prazer, em torno da qual elaboramos rituais 
e que nos convida a todos a interrogarmo-nos e a 
tornarmo-nos um pouco filósofos”.
Eu acrescento então esta ideia de sermos os 
filósofos da mesa neste tempo difícil, na procura 
constante da sabedoria da gastronomia. 
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Foram depois fumados os últimos cigarros
e entornados os últimos copos, já longe da
mesa, na varanda onde se sentia uma brisa
do mar e se discutia a perceção da finitude
da vida humana – cliché, mas agradável.
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Rui Zink

Geralmente, ao longo da vida vamos mudando 
os nossos gostos. Uns mudam-no mesmo de 
forma tão aventureira que, quando regressam 
a casa, estranham os sabores. Já vi, com 
estes a que a terra chamará um figo, amigos 
americanizados de volta à terra por uns dias a 
pedirem, feitos crianças, uma bisnaga de ketchup 
para dessacralizar o bacalhau à Gomes de Sá. 
A mim pareceu-me mudança exagerada mas, 
como só fizeram a mixórdia no prato deles (e não 
na travessa), encolhi os ombros. E, ah sim, para 
quem tem curiosidade: também pediram coca-
-cola a acompanhar o bacalhau. 
O que vale é que a minha santa mãe não educou 
uma flor de estufa, ou eu teria desmaiado. 
Ou tentado pôr fim à vida com um talher de 
plástico. Sendo assim, encolhi os ombros, afoguei 
as mágoas com um copo de vinho e continuei 
o meu trabalho, mais respeitoso às tradições do 
que estes moços entretanto barbarizados, por 
via de uma demasiado completa integração em 
culturas gastronómicas mais… Vamos ser suaves 
e dizer só “enlatadas”.

FILHÓS

Pão,
SOPA, 

A arte de bem comer não vem só da 
infância, claro, senão ninguém comia 
peixe, espinafres, mão de vitela. As pessoas 
crescem também no gosto, e é hoje raro 
encontrarmos um amigo que «não gosta de 
peixe» porque uma vez em criança a mamã 
se esqueceu de tirar uma espinha e ficou 
traumatizadinho.

©
 a

rt
hi

po
.c

om



98EGGAS

DIGESTÃO

Isto dito, o nosso apetite é despertado na infância 
– e parte dele fica lá para sempre. Nas provas de 
vinhos aprendemos que o sabor é apenas um dos 
traços a definir um bom vinho: por vezes, cor e 
aroma são ainda mais importantes. O cheiro é 
o sentido mais ligado à memória, por isso tanta 
gente que apanhou Covid ficou tão confusa e 
desmemoriada, ao perder o olfato. Foi o meu 
caso. Por isso, recuperados como convém palato 
e olfato, veio-me à memória o cheiro bom do pão 
fresco na casa da minha avó paterna, em Soure, 
numa das zonas mais húmidas do nosso belo país. 
Nem sei se esse é o melhor cheiro para o pão, mas 
é o que guardo. Para mim, a perfeição é isso. 
Da mesma forma, guardo a memória lancinante 
de algo que todos os anos, pelo Natal, busco 
sem encontrar: o cheiro e o sabor das filhoses da 
minha avó materna. Estas filhoses fazia-as ela na 
Calçada de Sant’Ana, em Lisboa, mas a memória 
do modo como eram feitas (pelo menos na sua 
família) residia em Malpica do Tejo, numa das 
zonas mais áridas do nosso lindo país. As filhoses 
da minha avó Silvina levavam semanas a fazer 
(ou seriam meses?) e implicavam grandes tinas 
de barro. Ao vê-la trabalhar a massa, e ao tentar 
ajudá-la, percebi de onde vinha a força com que 
me agarrava por uma orelha quando eu fazia 
asneiras. Depois a massa ficava a repousar, com 
um grande pano por cima, em seguida eram 
feitas as formas mais ou menos arredondadas, 
sem grande rigor, pois não eram para vender, 
eram para fritar e comer. A rematar, um segredo, 
infelizmente perdido: uma calda de mel e laranjas 
com a textura certa, na qual as filhoses eram 
mergulhadas.
Debalde, todos os natais percorro o nosso 
bonito país em busca das filhoses e do pão das 
minhas avós. Não tenho raiz mais cultural que 
esta. E, mesmo que não no prato, estes dois 
sabores estão sempre na minha memória, até 
também eu esta perder. 

Afinal, não é por acaso que nos 
Estados Unidos têm, por quadro 
mais emblemático da pintura, 
a serigrafia de uma lata de sopa 
Campbell. 
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Foi no mês de janeiro, em que o frio nos bateu à 
porta com inusitada violência e nem as arruadas 
e arruaças eleitorais nos conseguiram aquecer os 
ânimos, que me lembrei de viajar até ao nosso 
cantinho menos agreste, o Algarve. 
Não é que goste muito de ser picado (ao 
contrário do dr. Rui Rio) mas, ainda e sempre 
na luta contra as baixas temperaturas, escolhi 
de todos os restaurantes algarvios que conheço 
aquele que é mais famoso pelo seu picante. Até 
porque no nome, Piri Piri, diz logo ao que vem. 
E o que aí vem…
O Piri Piri Steak House está integrado no Pine 
Cliffs Resort, entre Albufeira e Vale de Lobo, 
mas tem entrada directa pela estrada que nos 
leva a um dos acessos públicos à enorme Praia 
da Falésia. 
Mais do que falar da magnífica carne que lá 
se pode comer em muitas e variadas versões 
e cortes, gostava de destacar o serviço de 
excelência capitaneado pelo meu amigo Joaquim 
Fraga e, acima de tudo, a colecção de picantes 
que é posta à disposição de todos os comensais. 
São seis os picantes que compõem o painel. 

A FESTA DO

Seis desafios diferentes na sua génese, origem 
geográfica e grau de “violência”, que está 
indiciado num ranking que tem no número 1 
o mais “friendly” e no 6 o mais perigoso. Para 
um adepto habitual e “passageiro” frequente 
destes ingredientes, não é muito grave chegar ao 
topo da tabela, embora queira partilhar com os 
leitores que o nível 6 exige alguma contenção e o 
nível 3 também tem muito que se lhe diga.
Independentemente da sua posição neste 
ranking, o que me agradou e me leva a 
recomendar estas experiências é o facto de 
nenhum deles, apesar de atrevidos, se atrever 
a influir no paladar normal e desejado de cada 
alimento. O que exijo de cada picante que provo 
é que potencie os sabores de que gosto e nunca 
que os altere em nome de qualquer sensação 
nova que se pretenda impor.
Fica o desafio feito para os leitores que gostam 
de novas experiências, com a certeza de que uma 
boa digestão está desde logo assegurada. 

Piri Piri Steak House
Pinhal do Concelho, Estrada das Açoteias, 347, Albufeira
289 500 100 · www.piripiristeakhouse.com/pt/
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Este texto vai continuar na procura constante da 
sabedoria da gastronomia e, com o autor, vamos 
procurar as raízes que apontam para o debate 
crítico de alguns dos problemas do nosso tempo 
criados pela intervenção do Homem na sua 
relação com a natureza.
No seu “Discurso sobre as Ciências e as Artes”, 
Jean-Jacques Rousseau vai considerar que “todo 
o progresso é uma ilusão, que tudo isso é falso 
e que o ser humano, quanto mais avança, mais 
se corrompe ”. Aqui, procuramos encontrar a 
sua preocupação com a natureza e aquilo a que 
chamaríamos, hoje, de preocupações ecológicas e 
alterações climáticas.
O liberal John Locke, por seu lado, vai procurar 
na liberdade o tal estado de natureza que, na sua 
leitura, seria “um estado de perfeita liberdade, 
um estado em que, sem pedirem autorização 
a ninguém e sem dependerem da vontade de 
qualquer Homem, as pessoas podem fazer o que 
lhes aprouver. Estes dois filósofos vão produzir 
uma ideia que tenta fazer o seu caminho neste 
século XXI: o locavorismo (do latim localis – local 
– e voro – comer). Inventado por Jéssica Prentice, 
em 2005, na região de São Francisco, pretende 
que se consumam alimentos cultivados ou 
colhidos num raio de 160 km. Uma ideia original 
e exigente para salvaguardar a produção das 
comunidades locais.

Rousseau vai escrever no seu Emílio: “Vamos 
jantar numa casa opulenta; deparam-se-nos os 
preparativos para um banquete, muita gente, 
muitos lacaios, muitas travessas, um serviço 
elegante e fino. (...) Enquanto a refeição se 
prolonga, enquanto os pratos se sucedem, 
enquanto na roda da mesa reinam mil conversas 
ruidosas, aproximo-me do seu ouvido e digo-lhe:
“Por quantas mãos achais que passou tudo o 
que vedes sobre essa mesa antes de aqui ter 
chegado?”. Esse é o sinal da logística que nos 
envolve, antes de chegar o nosso momento de 
comer.
Gandhi traz outra preocupação, quando nos diz 
que se conhece “o grau de civilização de um povo 
pelo modo como trata os seus animais”. Ora esta 
reflexão vai conduzir-nos à ideia de uma ética 
animal, que Peter Singer tem vindo a defender, 
no seu livro Animal Liberation (2009), cuja origem 
vai beber ao utilitarismo de Jeremy Bentham 
(1748-1832), para quem ”a natureza colocou a 
humanidade sob o domínio de dois amos: a dor e 
o prazer”.
Esta escola vai encontrar em Roger Scruton a 
defesa de uma teoria contratualista dos direitos e 
da moral, dividindo os animais em três classes: de 
companhia, ao serviço do homem e os selvagens. 
A sua conclusão vai no sentido da adaptação da 
velha máxima de Descartes: “Penso, logo como.” 
O filósofo David Hume quis, nos últimos anos 
de vida, também ser cozinheiro, tendo sido autor 
de um prato, “sopa à moda da rainha”. Ele 
associou o ato de comer e beber à convivialidade 
de estarmos juntos e partilhar algo que as redes 
sociais dos nossos dias não conseguem fazer. 

À Mesa com os Filósofos
Esta é a segunda parte do nosso artigo 
“À Mesa com os Filósofos”. Pretendemos 
trazer para este debate a sempre 
interessante relação entre a gastronomia 
e a sua interação com o que pensaram 
alguns dos mais importantes filósofos, 
apoiando-nos no livro de Normand 
Baillargeon, com o mesmo título.

O filósofo David Hume quis, nos 
últimos anos de vida, também ser 
cozinheiro, tendo sido autor de um 
prato, “sopa à moda da rainha”.
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Daqui vai resultar a importância da cerimónia 
do chá, que quer o Japão quer a Inglaterra, 
graças à nossa Catarina de Bragança, souberam 
transformar numa instituição.
Platão dizia que a cozinha não era uma arte 
porque a sua ideia de arte estava reflectida na 
“Alegoria da Caverna”, que integrava um dos 
capítulos da República, onde os seus habitantes 
só conheciam as sombras dos Homens e não os 
Homens. Para ele, a arte era uma representação 
imitativa e, assim, a cozinha era uma forma 
de arte, onde chefs como Ferran Adrià eram 
verdadeiros artistas e visionários, transformando 
o seu restaurante numa galeria associada a uma 
estética de sensações com sabor.
O francês Jean Anthelme Brillat-Savarin 
(1775-1826) escreveu uma espécie de bíblia 
gastronómica, afirmando a expressão de uma 
apreciação estética da cozinha, com uma vontade 
que se consubstancia num prazer de comer e de 
uma mesa que foge a qualquer tipo de indigestão. 

Assim, podemos ir acompanhar Jean Paul Sartre 
ao seu Café de Flore, na margem esquerda do 
Sena, numa Paris que nos leva a Roma e a Séneca 
para partilhar que “o destino conduz aquele que 
o aceita, arrasta aquele que lhe resiste.”
Os tempos da pandemia deixaram um rasto que 
trouxe o takeaway como novidade, abrindo um 
debate para a saúde na alimentação que não se 
reduz a qualquer fast food ou a um hambúrguer 
de uma marca internacional. Desafios ambientais 
ou de saúde implicam uma nova ética de 
abordagem a esta arte sublime que é saber comer 
e beber.
O conselho do imperador filósofo Marco Aurélio 
ganha, nestes tempos, particular importância: 
“Ajuda-te, se é que tens, até onde ainda for 
possível, alguma preocupação por ti próprio.”
Assim seja. 
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MESA.
Raros objectos têm uma presença 
na vida humana tão constante e 
inadvertidamente importante como 
o a que chamamos “mesa”. 
Claro que tem uso individual, mas, habitual e, 
reiteramos, despercebidamente, ela impõe-se 
como um centro íntimo de sociabilidade. 
À sua volta reuniu-se a história do Homem quer 
pensando, quer discutindo, quer celebrando, 
quer aproximando ou distanciando destinos, 
tragédias, amizades, glórias, conjuras, 
testemunhando em silêncio de ofício a imensidão 
da sorte do ser-se humano.
É assim, também, que a advertimos numa 
das funções mais importantes do seu serviço 
ao Homem: a que se cumpre no âmbito da 
afectividade, em ser suporte material do ágape da 
convivência, do tornar e ser-se comum, entre o eu e 
os outros. De não só servir ao corpo, à inteligência 
e à vontade, mas também de querer almejar servir 
a potência da alma humana pela qual as outras 
existem e com que abraçaremos a eternidade: o 
coração que nos permite amar, civilizar. 
Vivemos para amar, conhecemos para 
amar, queremos e somos livres para amar 
e com isso, também, civilizar, porquanto a 
civilização é a explicitação social da arte e 
da cultura de amar, de uma sociedade se dar 

Tão 
sempre 
a mesma

Manuel Guerra Pinheiro

intencionalmente a si mesma. 
É assim que a raridade assinalada se agiganta 
em compreensão e extensão, pois à matéria do 
objecto se acrescentou uma alma, uma cultura e 
arte (l’art de la table). Que objecto material existe 
para o qual tenham sido criados tantos outros 
objectos que potenciem e aperfeiçoem a sua 
função? Qual objecto material existe para que 
tenham sido criadas tantas disposições imateriais 
para o seu uso e função?
A tão sempre simples mesa a que chamamos de 
jantar é um monumento colossal de referências 
materiais e imateriais para o seu uso, a que se 
somam a imensa cultura de saber receber e dar ao 
outro, de servir os frutos do trabalho do Homem, 
de o alegrar e de o compreender, de o alimentar 
e de lhe dar de beber. Corpo, espírito e coração 
estão sentados à mesa.   
Assim, sem desafiar as alterações da civilização 
que se sentou e se senta à mesa, a que o futuro 
assistirá, cabe a perfectiva que à esperança 
chamamos mesa celestial, celebração infinda do 
gozo infinito daqueles que amaram e amam, e 
que essa nos dá razões para termos prudentes 
cuidados acerca das mesas onde nos sentamos. 
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As origens são difíceis de rastrear, mas diz-
-se que tudo terá começado com a intensa 
troca de comércio no mar do Pacífico Sul. 
“Muita da emigração chinesa circulava 
entre a China, Indonésia, Filipinas e 
Singapura”, começa por dizer Paulo Peng 
Bao, chef  e proprietário do Chong Qing, 
em Lisboa, quando recebe a EGGAS, para 
recriar a receita original de gelado frito 
– uma das sobremesas mais presentes 
na carta dos restaurantes chineses em 
Portugal.
Apesar de ser associada aos italianos a confecção 
do gelado como hoje o conhecemos, e a sua 
massificação pelo mundo, é equacionada 
igualmente a hipótese de que o mercador 
veneziano Marco Polo possa ter trazido algumas 
receitas de gelado da China – tal como a técnica 
de refrigeração sem gelo, à base de água e salitre, 
que, quando deitada por cima do preparado, o 
arrefece quase instantaneamente, simplificando 
todo o processo.
“A origem do gelado é chinesa, mas foram os 
italianos os responsáveis por fazer o gelado 
moderno, com leite e frutas”, argumenta Paulo 
Peng Bao. “Alguns chineses que viviam na zona do 
Pacífico Sul, em Java, começaram a pensar numa 
receita tradicional para fritar alimentos dentro de 
massa. Foi assim, por acaso, que decidiram pôr um 
gelado dentro de massa e fritá-lo em óleo quente”, 
algures a partir do ano 90. A tempura japonesa, 
que é de herança portuguesa, estará na base desta 
simples e saborosa sobremesa.
No Chong Qing, que homenageia a gastronomia 
da cidade chinesa com o mesmo nome, localizada 
na província de Sichuan, o gelado frito é feito de 
raiz. Desde a massa até ao caramelo – que é uma 
das opções de cobertura da sobremesa.

Sebastião Almeida

frito O chef
Natural de Chongqing, cidade com cerca Natural de Chongqing, cidade com cerca 
de 33 milhões de habitantes no centro da de 33 milhões de habitantes no centro da 
China, Paulo Peng Bao, de 41 anos, está em China, Paulo Peng Bao, de 41 anos, está em 
Portugal há 25 e dedica-se a confeccionar Portugal há 25 e dedica-se a confeccionar 
no seu restaurante algumas das iguarias da no seu restaurante algumas das iguarias da 
sua cidade natal. Antes de se mudar para sua cidade natal. Antes de se mudar para 
Arroios, já tinha tido um restaurante na zona Arroios, já tinha tido um restaurante na zona 
da Amadora, no início dos anos 2000.da Amadora, no início dos anos 2000.

O restaurante
Aberto desde o início de 2018, o Chong Aberto desde o início de 2018, o Chong 
Qing é conhecido pela especialidade de Qing é conhecido pela especialidade de 
hot pothot pot, uma espécie de fondue chinês, , uma espécie de fondue chinês, 
em que se cozinham as carnes, peixes e em que se cozinham as carnes, peixes e 
mariscos num caldo picante. mariscos num caldo picante. 
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Fotografias © Manuel Manso

Para a massa do gelado
- 0,5 kg de farinha com fermento
- 1 L de óleo vegetal
- 1 L de água
- 3 colheres de chá de fécula de batata doce
- Aguardente de rosa chinesa
- 1 kg de açúcar
- 2 fatias de pão de forma ou de bolo de 
morango

Para o caramelo
- 1 L de água
- 1 limão
- 1 maçã
- 1 laranja
- 1 kg de açúcar

1.º Antes de começar a preparação, o gelado (que 
normalmente é de baunilha, mas há quem prefira 
usar de morango) deve ser moldado em forma 
de esfera e envolto em duas fatias finas de pão de 
forma. Depois, deverá ser moldado novamente 
em forma de esfera e colocado no congelador até 
ficar sólido.

2.º Se quiser optar por uma cobertura de 
caramelo, junte previamente numa panela um 
litro de água com um ou dois pacotes de açúcar 
(7 a 14 gramas, depende do nível de doçura 
que pretende obter), limão, laranja e maçã a 
gosto. Deixe em lume médio durante uma hora 
até obter uma textura líquida e transparente. 
Descarte as frutas. Está feito o topping de 
caramelo que usará no final da preparação.

3.º Começa-se por fazer a massa. Farinha com 
fermento, da que se encontra em qualquer 
supermercado, serve para o efeito. Será necessária 
também fécula de batata doce.

4.º Pesa-se meio quilo de farinha, derramando-a 
no recipiente. Juntam-se três colheres de chá de 
fécula de batata doce e cinco colheres de chá de 
óleo vegetal.

5.º Enche-se um jarro com um litro de água. 
Acrescenta-se meio litro de água à mistura de 
farinhas. Começa-se a mexer a massa (com 
pauzinhos ou com um utensílio a gosto) até que 
esta se una, obtendo uma consistência grossa.

6.º Deixa-se a massa repousar durante cinco 
minutos, para que o processo de fermentação se 
inicie.
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7.º Quando a massa criar pequenas bolhas, volta-se 
a juntar água a olho para liquidificar a massa, mas 
sem a fazer perder a textura. Envolve-se bem até 
se unir outra vez. Verte-se um litro de óleo vegetal 
numa panela ao lume. Para testar a temperatura do 
óleo, coloca-se um pouco de massa. Se “espirrar”, 
está à temperatura ideal.

8.º Retira-se o gelado do congelador e 
mergulha-se no recipiente da massa.

9.º Coloca-se no óleo e, com ajuda de uma colher, 
rega-se o gelado nas partes que não estiverem 
cobertas por óleo. Quando tiver uma tez dourada, 
retira-se do lume.

10.º O gelado frito pode ser finalizado de duas 
formas: com caramelo e sementes de sésamo ou 
com aguardente de rosa chinesa.

11.º Se optar pela finalização com caramelo, 
basta derramar sobre o gelado o preparado 
de caramelo indicado nos primeiros passos da 
receita.

12.º Se preferir o flambeado de aguardente de 
rosa, coloque açúcar em redor do prato com 
o gelado frito no centro. Junte a aguardente a 
gosto por cima do gelado. Acenda o lume e deixe 
flambear enquanto gira a esfera com a ajuda de 
duas colheres; o açúcar vai queimando, ficando 
caramelizado. Se necessário, pode repetir os 
passos anteriores.

13.º Finalize com sementes de sésamo. 
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