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Creme de taioba
com angu de fubá
branco, coração e
moela de galinha,
por Alex Atala, do
D.O.M., em
São Paulo

Do jardim para a mesa

Entre no clima da
primavera com a prova de
15 vinhos beaujolais
Saiba o que é uma cerveja
Pilsen de verdade em
degustação de 10 rótulos
Pere Castells, coordenador da
Bullipedia, defende o amplo
estudo da gastronomia
nas universidades

ano 15 setembro/2013

DO JARDIM
PARA A MESA
Alex Atala, Helena Rizzo e outros quatro grandes chefs
brasileiros mostram que existe alta gastronomia com
ingredientes descobertos no quintal de casa

capa
hibiscus sabdariffa

VINAGREIRA

hedychium coronarium

LÍRIO-DO-BREJO
pereskia aculeata

ORA-PRO-NÓBIS

xanthosoma sagittifolium

TAIOBA

UM NOVO OLHAR
SOBRE O JARDIM
Pesquisadores e chefs lutam pela valorização de plantas espontâneas
e sem valor comercial, mas com grande potencial gastronômico
por Beatriz Marques e Cintia Oliveira
fotos Eduardo Delfim produção Ricardo Ferraz
ilustraçõesThany Sanches

confira as
receitas
nas págs. 78 a 80
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Se você tem um canteiro com ervas e hortaliças em casa, já deve ter
ficado incomodado com algumas plantas que lá nasceram involuntariamente. E, provavelmente, as arrancou para não prejudicar sua
horta. Mas saiba que muitas dessas “pragas” são comestíveis e com
grandes atrativos ao paladar. As chamadas Pancs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), ignoradas por boa parte da população,
agora estão na mira de pesquisadores e de chefs, que as olham como
uma fértil possibilidade de inovação gastronômica.
Nomes como lírio-do-brejo, serralha, taioba e folha-pepino são
alguns exemplos de Pancs que podem se tornar protagonistas nas
mesas dos restaurantes mais prestigiados do País. “Há pouco tempo,
a novidade na alta gastronomia ficava por conta da técnica. Mas sua
popularização deixou de ser um motivo de diferenciação entre os
chefs. Agora, as Pancs se mostram como uma fonte de inovação e de
sustentação da gastronomia”, explica o sociólogo Carlos Alberto Dória, diretor do Centro de Cultura Culinária Câmara Cascudo (C5).
Uma das propostas da ONG, voltada para a difusão da culinária brasileira, é criar pontes entre pesquisadores empenhados em catalogar
essas espécies e profissionais da cozinha.
Em um dos encontros promovidos pelo C5, no começo do ano, estava presente o professor do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Amazonas (Ifam), Valdely Kinupp, criador do termo
Panc. Em sua tese de doutorado com quase 600 páginas, ele estudou 69
espécies de Panc no Rio Grande do Sul, sendo 22% delas encontradas
pelas ruas de Porto Alegre. “Queremos mostrar que há um mercado
em potencial para essas plantas. A ideia é levá-las para a mesa do brasileiro”, sonha o pesquisador. Seu trabalho também conta com o apoio
do botânico Harri Lorenzi, do Jardim Botânico Plantarum, em Nova
Odessa (SP). A dupla se dedica a um estudo com mais de 400 Pancs
encontradas no Plantarum, que será publicado em junho de 2014.

garcinia gardneriana

BACUPARI

tropaeolum majus

CAPUCHINHA

prato preto raso, Paula Almeida; pote fundo, Nelise Ometto

prato e colher, Paula Almeida; guardanapo, Star Home; caixa, Decoração do Baile

capa

Creme de taioba com
angu de fubá branco,
coração e moela de
galinha, de Alex Atala

prato fundo azul, Nelise Ometto

Acima, a batata-doce com pera fermentada,
iogurte e capuchinha, de Alberto Landgraf. Ao
lado, o cozido de guandu, caldo de suã, abóbora,
vinagreira e barriga de porco, de Rodrigo Oliveira

Além de catalogar, os pesquisadores vão incluir aplicações
dessas plantas na culinária. “Porque não adianta apenas
apontar sua existência. É preciso mostrar como se prepara
e de qual forma pode ser introduzida na nossa alimentação”, justifica Lorenzi.
Algumas dessas possiblidades foram mostradas pelos
chefs Roberta Sudbrack, do restaurante homônimo no
Rio de Janeiro, Alberto Landgraf, do Epice, Alex Atala,
do D.O.M., Fernanda Valdivia, da Deli Garage, Helena
Rizzo, do Maní, e Rodrigo Oliveira, do Esquina Mocotó, todos em São Paulo. O sexteto de peso (cinco deles
são finalistas do prêmio 50 Melhores Restaurantes da
América Latina, que será entregue no começo deste mês)
dividiu a cozinha do espaço de eventos Manioca no jantar (Re)Conheça Jardim de Inverno, idealizado pelo C5,
em 12 de agosto. Cada chef recebeu uma lista de Pancs
encontradas na estação para usar em suas criações: líriodo-brejo, flor nativa da Mata Atlântica; bacupari, fruta
amarela e refrescante encontrada de norte a sul do País;
ora-pro-nóbis, hortaliça da culinária mineira pouco difundida pelo País; vinagreira, folha típica da cozinha do
Maranhão, de boa acidez; capuchinha, de flor e folha
com sabor que lembra agrião; e taioba, hortaliça de folhagem grande e suave no paladar.
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Suflê de chocolate com
sorbet de banana e bacupari,
de Fernanda Valdivia
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prato quadrado, Nelise Ometto; colher e pote fundo, Paula Almeida; garrafas e caixa, Decoração do Baile

Vermelho pochê em vinagrete
de ora-pro-nóbis e cúrcuma, de
Roberta Sudbrack

prato, Bia Ferriera da Rosa; tecido, acervo; garrafas e caixa, Decoração do Baile

prato fundo branco, Nelise Ometto; copo, Bia Ferreira da Rosa

capa
Muitas dessas plantas não são estranhas para os chefs.
O prato de vermelho pochê em vinagrete de ora-pro-nóbis e cúrcuma, de Roberta, já foi servido no seu menu degustação. Fã declarada da planta ícone de Minas Gerais,
chegou a ter um pé dela no Palácio da Alvorada, quando
trabalhava para o então presidente Fernando Henrique
Cardoso. E logo conseguiu outra muda para deixar em
seu restaurante carioca.
Quando foi apresentada ao lírio-do-brejo, Helena, encantada com seu sabor, estudou a fundo as possíveis preparações até chegar a um creme feito com a raiz da planta
e a um sorbet à base das flores, presentes no mil-folhas que
serviu no jantar e também está no menu sazonal do Maní.
A chef é uma das profissionais que mantêm contato próximo com pesquisadores e agricultores para enriquecer
seu receituário. Com frequência, ela e Fernanda Valdivia
vão até o Sítio São José, no sertão de Itaquari (próximo a
Paraty, RJ), conhecer o sistema agroflorestal praticado por
José Ferreira, onde diferentes cultivos convivem simultaneamente. Em uma das visitas, a dupla se apaixonou pela
geleia de bacupari preparada pelo “seu Zé” e virou protagonista da sobremesa de Fernanda no jantar de agosto.
Outro agricultor que costuma receber a visita de Helena é Patrick Assumpção, da Fazenda Coruputuba, em
Pindamonhangaba (SP). Também praticante do agroflorestamento, Assumpção foi um dos “fornecedores” das
plantas não convencionais para o jantar. Um dos ingredientes, o feijão guandu, usado no prato do chef Rodrigo
Oliveira, tem tudo para deixar de ser uma Panc: hoje é
comercializado pela Retratos do Gosto, marca idealizada
por Alex Atala e pela MIE Brasil, que incentiva o pequeno
produtor. Atala também trouxe de uma tribo indígena de
Mato Grosso uma variedade de milho pequeno, de grãos
avermelhados, de doçura notável, e deu para Assumpção
plantar. “Hoje já tenho seis variedades de sementes de
milho, que são trocadas em feiras para agricultores familiares”, conta Assumpção. A palha desse milho acabou
virando um saboroso consomê servido no jantar.
A participação dos chefs é de fato importante para as
Pancs perderem a fama de “ervas-daninhas” e caírem no
gosto do grande público. “Se todos os restaurantes utilizarem algumas plantas, teremos demanda suficiente
para sustentar a produção, consumir e gerar renda para
as famílias produtoras”, acredita Landgraf, que já faz uso
da capuchinha e de cambuquira no Epice. Mas o consumidor também precisa cumprir com o seu papel. “Não
basta chegar somente aos chefs. O consumidor tem de ir
à feira e cobrar do agricultor”, opina Kinupp.
Mas os chefs e pesquisadores não estão nessa batalha
sozinhos. Duas iniciativas governamentais estão dando
uma mãozinha à divulgação das Pancs. Em 2006, a Embrapa Hortaliças iniciou um projeto de bancos de mul-

Mil-folhas com sorvete
de lírio-do-brejo, de
Helena Rizzo

capa

foto Rafael hupsel/Ag. IstoÉ

tiplicação de 40 plantas alimentícias tradicionais pelo
Brasil que estão sendo esquecidas pela população, como
a taioba e a ora-pro-nóbis. “A ideia é disponibilizar as
mudas para a agricultura familiar, além de mostrar a sua
oportunidade comercial”, explica Nuno Madeira, agrônomo responsável pelo projeto. Os resultados têm sido
positivos: “Hoje temos mais de mil pedidos vindos do
País inteiro e quase não damos conta”, diz.
Em 2011, o Ministério do Meio Ambiente lançou o livro Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual ou Potencial Plantas para o Futuro – Região Sul,
pesquisa que catalogou diversas espécies, entre elas as de
potencial alimentício. No final do ano, será lançada a edição dedicada ao Centro-Oeste e, em 2014, o livro sobre a
região Norte. E para divulgar essas espécies, o ministério
tem como objetivo promover encontros entre pesquisadores e universidades, além dos chefs. Afinal, como afirma o gerente de recursos genéticos do Departamento de
Biodiversidade e Florestas do ministério, Lídio Coralin, “é
preciso chamar a atenção da sociedade e do poder público
quanto à diversidade de espécies nativas, que ficam restritas ao âmbito regional e, muitas vezes, têm sua importância negligenciada”. O recado está dado.
O agricultor Patrick Assumpção (à esq.) e o pesquisador
Valdely Kinupp estão engajados na valorização das
plantas espontâneas

Confira no www.revistamenu.com.br as Pancs encontradas por
Kinupp no Parque do Ibirapuera, em São Paulo

Deli Garage

Epice

Maní

www.deligarage.com.br

www.epicerestaurante.com.br

www.manimanioca.com.br

D.O.M.

Esquina Mocotó

Roberta Sudbrack

www.domrestaurante.com.br www.esquinamocoto.com.br

www.robertasudbrack.com.br

Ao lado, Alberto Landgraf (à esq.) e Alex Atala. Abaixo
(da esq. para a dir.), Fernanda Valdivia, Helena Rizzo,
Roberta Sudbrack e Rodrigo Oliveira

Agna amconulla feum
ilisl ut prat, consed
exerostrud te dolor
suscipisim il ut ad tations
equatie mincilit dolortie

32

setembro/2013

