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E agora, José? A pandemia acabou? O foodie já voltou?
Essas são algumas das perguntas de uma das brilhantes
colaborações que temos nesta edição retrospectiva do ano
pandêmico de 2020 de O Bicho Todo - que reúne textos
finais de alunas e alunos do curso on-line Comida de
Pensar, da Escola de Humanas. Tempos - oxalá - menos
estranhos se horizontam numa nova alvorada. Será que
aprendemos algo com a crise sanitária? A expectativa,
afinal era essa. Voltamos à cozinha, nos reconectamos com
os atos primitivos da culinária doméstica. Descobrimos que
podemos viver sem happy hour, sem rodízio de sushi. E isso
deveria nos tornar mais conscientes em nossas escolhas e
relações com a comida, não? 
Nesta edição, reunimos memórias, pesquisas, insights e
crônicas de nossas alunas e alunos, dentre docentes de
gastronomia e nutrição, profissionais do jornalismo, além
de demais pessoas das mais diversas áreas do
conhecimento em torno do que chamamos carinhosamente
de comida de pensar.
Aqui você lê a crônica bourdainiana do chef Marcus
Monteiro; os questionamentos superprecisos acerca de
escolhas alimentares, pela nutricionista Anna Carolina
Rêgo; a crítica sobre o universo foodie da jornalista
gastronômica Jéssica Germano; o mergulho no sagrado da
Umbanda pelas letras da acadêmica Juliana Medeiros; a
pesquisa sobre a culinária paulista da fisiologista Bruna
Moreira; a militância da empreendedora Tatiana Pinheiro
por uma gastronomia infantil consciente; a crônica afetiva
da professora e publicitária Alanna Maltez acerca da
mousse de chocolate de sua avó; e o retrato da pandemia
pela metáfora do pão que elaborei a quatro mãos com a
luxuosa participação da professora de panificação e
gastrônoma Patrícia Amante.
Passamos 2020 com máscaras no rosto. Em 2021, mal o
mundo (o Brasil não) começa a imunização, as máscaras
caem. Diante de um recrudescimento da pandemia,
observa-se paralelamente o afrouxamento dos cuidados em
público, aglomerações em ambientes fechados e, com isso,
a preguiça em alimentar o fermento natural, esquecido no
jarro de vidro no fundo do gabinete até morrer novamente,
vitimado pela velha rotina do consumo prático e irreflexivo.

caem as máscaras
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Exu é o primeiro a comer

Juliana Medeiros



Incontáveis são os itans e as letras de diversos
cânticos das religiões de matriz africana que
narram sobre histórias e ensinamentos sobre Exu e,
em diversos deles, é perceptível a ligação do sujeito
com a comida. Portanto, através da linguagem da
oralidade muito é refletido em relação às razões
que demonstram o vínculo do guardião da
umbanda com os alimentos.  
Exu é o movimento, o início, o caminho de tudo.
Exu é quem come primeiro e é o primeiro a ser
saudado nas giras. Exu, nas leis de umbanda, é o
guardião das encruzilhadas, das porteiras e das
tronqueiras. E qual seria a sua ligação com a
alimentação? 
Sem o impulso do início, da valorização de
quem está no princípio de tudo, come-se
uma comida vazia, sem alma. Dessa forma,
ao não reconhecer quem planta, colhe e
transporta nossos alimentos temos, por
consequência, uma alimentação ignorante,
no sentido de que não está a par do
caminho do campo até o seu prato
Portanto, um reflexo físico desse
esquecimento é a relação com a
alimentação propagada na sociedade
contemporânea: refeições feitas de forma
rápida, smartphone acompanhando a
solidão humana e comida de origem
desconhecida preparada por um sujeito
oculto. Foram diversas as escolhas,
conscientes ou não, de caminhos que
levaram a sociedade humana ao lugar que
está hoje. E, certamente, uma refeição sem
referências e que não promove o
pensamento reflete o desconhecimento que
faz como refém o indivíduo.
A alimentação é algo complexo demais para
ser definido em apenas uma palavra. É
através da comida que nos alimentamos,
que estabelecemos relações sociais
complexas e que nos colocamos no mundo
como indivíduos culturalmente pertencentes
a um lugar. Dessa forma, o que nos é
servido durante as refeições é muito além 

do que pode ser comido com talheres e/ou com as
mãos. Entendemos que a comida é um espelho de
nós mesmos, da nossa própria alma, assim como
afirma Brillat-Savarin (1859): “Diz-me o que comes
e te direi quem és”. A partir disso, cabe a nós
refletir: o que será que nós estamos refletindo?
Qual será a mensagem que passamos quando
nossa alimentação está vinculada, muitas vezes, a
alimentos ultraprocessados? Como é o reflexo de
pessoas que consomem tantos aditivos químicos
como flavorizantes, estabilizantes e conservantes
que não é possível decifrar metade de um rótulo
alimentar?  
A vivência em terreiros ensina como uma escola
da vida. Nesse local sagrado, escuta-se e aprende-
se que existem alimentos que envenenam a alma:
a partir do momento em que o ódio, a indisciplina
e a arrogância – matérias invisíveis – entram pela
boca, intoxicam o princípio da vida, assim como os
agrotóxicos e os pesticidas. Você pode não ver a
olho nu, mas ele está presente ativamente e vai
corrompendo e corroendo aos poucos, trazendo
consequências inimagináveis até hoje. 
Dentro das diretrizes da Umbanda, a comida é
uma das ferramentas motoras do corpo físico que
usufruímos durante a jornada nesta terra. Dessa
forma, além de nutrirem a alma, os alimentos são
uma forma de sustentar energeticamente a carne
humana. Portanto, que tipo de energia estamos
empregando em nós mesmos quando consumimos
carne de origem animal de forma excessiva?
Obviamente, não é possível descartar totalmente o
fator cultural que envolve o ato de comer animais. 
Porém, faz-se necessário fazer uso do livre arbítrio
de forma consciente acerca de sua escolha. E Exu
é companheiro e amigo leal, que em momento
algum deixará seus filhos sozinhos, independente
de nossas escolhas. Exu é caminho, é energia, é
vida, é determinação. É os três tempos: o ontem, o
hoje e o amanhã. Portanto, da mesma forma que
Exu está no início de tudo, também é ele o
guardião que guiará o caminho para a
consciência e valorização do alimento que move
nosso corpo e nossa alma.

"Salve a banda de Exu/ Sem Exu não se faz nada"
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Para onde vai o
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...quando sua cultura entra em stand by?

Jéssica Germano

Inspirações e referências bibliográficas

Welcome to the Food Circus – power,
publicity and cooking. De Lisa Abend. Em:
Fool Magazine. Fevereiro, 2019. 
 
Pandemia, a quanto obrigas. De
Duarte Calvão. Em: Mesa Marcada. 
Agosto, 2020
 
A estetização do mundo: viver na
era do capitalismo artista, de Jean Serroy e
Gilles Lipovetsky. São Paulo: Companhia
das Letras, 2015.

A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu.
Se Drummond ainda fosse vivo, é bem possível
que E agora, José? ganhasse uma versão
pandêmica. Com muitas licenças poéticas,
propomos a vez: o vírus chegou, o mercado
colapsou e o foodie sumiu. Em meio a um
mundo de muitas incertezas e muitas apostas
na mesa, sobram perguntas: Onde andará o
cliente perdido? O que é feito do comensal
rico? Quem alimentará as famílias que, em
muitos dias, nos rechearam a boca? 
 
Peru, San Sebastián, Paris… Ainda há destino
dos sonhos quando não há mais sonho a
vender? É tempo de se reinventar, disseram nos
primórdios disso tudo. Quando em março de
2020 a glória da mesa europeia se confinou
em casa, foram muitas as apostas: take away e
delivery são lei, o fine dining deve buscar e
chegar também ao público local e a população
está, finalmente, em paz com a cozinha. Um
bowl de pitacos, envolvido com um toque de
achismo, prestes a ser levado ao fogo brando
com um fio de fé.



No novo NOMA, agora um wine bar aberto com
hambúrgueres artesanais limitados, feitos na hora – Brasília,
é você em 2015? –, houve fila na porta. Mas com o devido
distanciamento social, vale ressaltar. René Redzepi foi para
o Instagram. Celebrou. É a salvação dos tempos, soou. Mas
todo o verão tem o seu fim – sugiro agora trocar para  Los
Hermanos. O Outono chegou, e, embora uma boa carne com
pão tenha o seu valor, ainda mais com a assinatura do chef
responsável pelo “melhor restaurante do mundo”, os foodies
querem novidade.

E fermentação natural, proteína de boa procedência e vinho
natural, vamos combinar, chega com 
um ar meio de last summer. Em terras 
lusitanas, o slogan do desconfinamento foi
“vá para fora, cá dentro”. Entre ruas lisboetas e 
rotas pelo enoturismo do interior, havia um ou outro 
inglês, dois espanhóis, mas quem pagou a conta final 
foram os portugueses.

E português é bairrista, tradicionalista, como devem bem os
brasileiros reconhecer em algum vestígio de sangue a pulsar
pelas veias. Português gosta do bacalhau com natas da mãe,
da broa de milho cozida no forno a lenha da avó.
Novidade? Para experimentar, pode ser. A ponto dos
negócios gastronómicos sobreviverem? Calma.

Reabram, então, as fronteiras, declararam. Entre um avião
cheio e outro a meia bomba que chegava da TAP, vinha
uma brisa de esperança. Mas brisas boas na Europa só
duram até setembro e já há falácias de ano-novo há um
bom tempo.

Seis meses depois, a nova onda pandêmica chegou e o
foodie não voltou. As companhias aéreas insistem: compre
agora, remarque depois. Mas onde fica o ímpeto de viajar
para postar o hypado novo menu-degustação-premium-
harmonizado em plena era do cancelamento? Vão
gostar? Vão curtir? E se me bloquearem? Isso sem falar na
crise financeira.

Se o empresário que batia ponto no Lasai todo almoço
mandou embora o operating officer, o CEO e o manager,
como fica o pé de meia desses, com a economia suada de
um ano marcado por cotações astronômicas?

Não há passeio pela Toscana ou uma visita única a um
estrela Michelin que alcance. Não há pintxos, nem tapas.
Não há brinde com Chablis ou bombom Läderach. Há
instinto de sobrevivência pedindo a vez na mesa. A cortina
do espetáculo desceu e já não há aplausos para o show. O
food circus, esfomeado pelo próximo clique, implodiu.
Espumas, esferas… A realidade agora rima com fome. O
último a sair, por favor, faz o log out e apaga o fogão.



"Haverá sempre esperança de paz na Terra enquanto
houver um semeador semeando trigo e um padeiro

amassando e cozendo o pão"
Cora Coralina

Tempos de
PÃOdemia

Patrícia Amante e Guilherme Lobão
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Desde os fechamentos de fronteiras, com
restaurantes fechados, limitações logísticas e
isolamento social em decorrência da pandemia
da Covid-19, as dinâmicas sociais se dobraram
a um fenômeno global aparentemente novo:
cozinhar em casa. Esse ato estava há muito
perdido ou se perdendo no seio da sociedade,
ao menos como labor. Ou seja, como atividade
forçosamente essencial para o exercício da vida
doméstica.

E isso não vem das facilidades geradas pelo
ultratecnológico século 21. O signo da
praticidade sempre marcou o espírito
humano, a ponto de conduzi-lo aos processos
criativos geradores de ferramentas e demais
tecnologias. Mas é possível marcar a
Revolução Industrial como o momento em
que o projeto desenvolvimentista moderno
mudou radicalmente a relação do ser humano
com o alimento e a alimentação.
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Não apenas os eletrodomésticos modificam o
que e como comemos no lar. O advento dos
supermercados, como consequência da
industrialização e do fordismo, criaria uma
nova instância de interação com o cozinhar:
insumos pré-preparados, congelados, prontos
para consumo imediato. O século 20 consolida
os restaurantes, empórios, cafés, bares,
mercados, feiras, pubs, ambulantes. . . tudo se
tornaria absolutamente essencial para o
equilíbrio da vida moderna no que tange o
cozinhar. Ou seja, ninguém mais praticava o
ato culinário o tempo todo, para todas as
refeições, por toda a semana.
Nesse contexto podemos considerar que o pão
talvez tenha sido um dos alimentos que mais
sofreu modificações com a chegada da
industrialização dos processos de produção da
comida. Logo o pão! O primeiro alimento que
nos diferenciou entre todos os outros animais.
Foi ele que se apresentou como a primeira
grande tentativa bem sucedida de
transformação do alimento. Transformamos o
trigo, um grão duro em algo leve, perfumado
e saboroso.
Na atual pandemia, fora ele também o
elemento que simbolizou esta repentina
dependência básica do ser humano para o
primitivo ato de cozinhar. Já em abril,
reportagens publicadas pelo Bom Dia SP e El
País, por exemplo, davam conta do aumento
do interesse da população ocidental, ao
menos, por receitas de pão caseiro. Esta se
tornou uma das buscas mais recorrentes do
Google naquele momento.
Percebeu-se uma corrida nos supermercados
pela farinha de trigo e fermento biológico.
Tivemos casos onde o estoque de farinha de
trigo simplesmente esgotou em alguns
supermercados pelo país afora. Mais que
inesperadamente ou, quem sabe,
“desesperadamente”, as pessoas começaram a
se interessar pela produção do pão artesanal.
Mas, por que pão? Uma primeira pista reside
no simples fato de que esta é uma das
receitas mais primitivas da civilização e, até
hoje, uma das mais elementares de qualquer
sociedade (apesar de diferenças técnicas).
Será que foi a simplicidade de produção o
motivador desse grande interesse? Ou foi a
causa de uma busca maior?



O trigo está presente em todas civilizações –
em umas há mais tempo que em outras. De
todo modo, é inegável sua importância. Por
que esse ingrediente é tão relevante e muitas
vezes carrega uma grande carga simbólica em
rituais religiosos, presente em todos os pratos
pelo mundo?
E o pão? Que alimento é esse? Quem sabe
seu grande diferencial seja a sui generis
característica da transformação. Quais são os
ingredientes bases para prepará-lo? Sal,
farinha e água. Ingredientes simples, básicos e
encontrados em qualquer lugar do planeta.
Quantas pessoas podemos alimentar com 1 kg
de farinha de trigo após transformá-la em
pão? Quantos tipos de pães são possíveis
produzir com esses ingredientes apenas
mudando o processo de feitura? Afinal, fazer
pão é mágico e encantador!
Peraí! Esquecemos de uma coisa nessa corrida
do “aprender a fazer pão”. E o glúten? Até o
dia 17 de março ele era evitado a qualquer
custo, demonizado em várias dietas. Será que
agora ele mudou de lado? Virou mocinho?
Acreditamos que não.
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Esse momento de pandemia foi também um
reconhecimento para entendermos que aquilo
que estávamos consumindo não era pão. Pão é
um alimento que precisa de tempo, paciência
e bons ingredientes. Horas de fermentação, 12
até 24 horas. . . alguns pães precisam de 48
horas! Sabemos que para a indústria tempo é
dinheiro. Para diminuir o tempo,
acrescentamos uma enormidade de aditivos,
aceleramos o processo e no final temos um
outro produto que estranhamente ainda
chamamos de pão.
Talvez as pessoas que hoje aprenderam a
fazer pão em casa não tenham mais tempo
para fazer seu delicioso pãozinho quando a
vida voltar ao seu “normal”. Ao menos
aprenderam a apreciar um bom produto.
Tiramos desta retrospectiva do ano pandêmico
algumas lições. Primeiro: uma boa comida
demanda técnica, bons ingredientes e, não
menos importante, paciência. Segundo: o
instinto primitivo norteador da comensalidade
se aflora em tempos indigentes. Para
momentos assim, o pão não alimenta somente
o corpo, mas também a alma.



Um dia Bourdainiano na
vida de um cozinheiro
Marcus Monteiro

10

Eu geralmente chegava no vestiário do
restaurante às 7h30. Podre de cansado de
ontem e dos dias anteriores também. A noite
mal dormida servia meramente para ficar na
horizontal, inerte por algumas poucas horas.
Não era um sono; era um coma. 
Três alarmes tocavam para me tirar da cama
enquanto o corpo enferrujado, dolorido,
parecia pesar cem vezes mais. A casa, toda
apagada, me trazia por mais alguns minutos
a escuridão inebriante do quarto. Tomava um
café forte e mastigava qualquer coisa para
dar ignição no motor e, assim, ganhava a rua,
andando até a estação do trem. 
Eram uns 10 minutos de caminhada pelas
mesmas ruas daquele sul londrino. Calçadas e
esquinas que me permitiam encenar um
cochilo, fechando os olhos durante alguns
passos como um sonâmbulo, me desafiando
caminhar durante aquele resto de madrugada.
Chegar em Clapham Junction e pegar o trem
para o restaurante significava dormir. A
cabeça batendo contra o vidro, balançando
com a vibração das rodas de aço sobre os
trilhos, era um embalo de colo até a chegada 

em Waterloo. Na última caminhada até o
restaurante já podia avistar a torre do prédio
e o letreiro em neon vermelho reluzindo
“OXO”. O ar frio da manhã, que chegava
ainda tímida, me estapeava a cara e
exorcizava o cansaço.
Vencia o corredor – sarcasticamente batizado
de corredor da morte pela brigada de cozinha
– e entrava no vestiário. Sobre o balcão da
rouparia, uma pilha de dólmãs dobradas,
uniforme de batalha limpo e passado, com
aquele cheiro que aguçava em mim um 
 instinto: eu deveria estar pronto e inteiro
para as próximas 12, 13, 15 horas de trabalho.
A adrenalina me acordava, me avisava que
era a hora! Era como os três alarmes que me
despertaram, era o café que desceu goela
abaixo injetando cafeína nas veias.
Arrastando pés como uns zumbis, outros da
equipe chegavam. Nos vestíamos. Mal nos
olhávamos. Um “bom dia” entredentes mal
falado. A exaustão fazia parecer que nos
odiávamos, mas, no fundo, era muito bom ver
todos ali .
E o dia de trabalho começava então…

Foto: Acervo pessoal do autor do texto





Quando se pensa em comida paulista, logo
vem à mente da maioria das pessoas o famoso
sanduíche de mortadela do Mercadão de São
Paulo. Outro ícone sempre lembrado é
cachorro-quente servido frio com purê de
batata por cima, carinhosamente chamado
pelo estrangeirismo hot dog por muitos. 
De fato, essas opções fazem parte do dia a
dia alimentar da população da cidade mais
numerosa do País, porém estão longe de
serem consideradas “comidas típicas”, ou de
“representatividade”, já que em todas as
outras cidades do estado a base alimentar é
completamente diferente. 
Se é válido um relato pessoal, eu mesma só
fui experimentar um hot dog depois dos 15
anos de idade, e está longe de ser minha
opção favorita. Como boa paulista que sou,
nascida na região sudoeste do estado, acordo
em dias nublados com fome de comida
caseira, feita pela avó, com gosto de infância,
daquelas que esquentam o estômago, sabe? 
Você provavelmente já vivenciou essa
experiência, mas não da mesma forma que eu.  
A não ser que já tenha comido um saboroso,
crocante e quentinho bolinho de frango, ou
ainda um suculento e bem temperado rojão de
carne, seguido por uma paçoca de amendoim
úmida e doce na medida certa, feita na hora,
socada no pilão ou no monjolo. 
Se você nunca ouviu, nem experimentou esses
pratos, não se acanhe. Eu te convido a
mergulhar no maravilhoso mundo da culinária
caipira paulista, que irei apresentar. Pensando
na quantidade e riqueza de informações
culinárias e gustativas existentes no nosso país
e, com base na minha própria inexperiência e
desconhecimento de algumas comidas típicas
regionais brasileiras, decidi realizar uma
pesquisa acerca do conhecimento da
população sobre comida brasileira, mais
especificamente sobre comida típica do estado
de São Paulo, estrategicamente puxando a
“sardinha” para o sudoeste paulista.

Bruna Moreira
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Muito além do sanduíche de mortadela do Mercadão
Culinária paulista

Criei um questionário on-line,distribui o link
para diversos amigos, conhecidos e a pesquisa
fluiu por si só, já que todo mundo adora falar
sobre comida. A pesquisa era anônima e
continha questões sobre hábitos alimentares,
preferências entre culinárias nacionais e
internacionais e conhecimentos sobre algumas
comidas típicas brasileiras: baiana, mineira,
paranaense e paulista. Foi respondida até a
data de escrita desse material por 42 pessoas.
Analiso apenas as questões referentes à
comida típica paulista:

“Cite 1 (um) prato típico paulista – que você
já tenha provado ou não” com espaço para
resposta livre e “Quais dos seguintes pratos
NÃO fazem parte da culinária típica
paulista? Contém apenas uma resposta
correta” com respostas pré-determinadas. 
 
Nota: nas respostas em que os pratos típicos
da região como cuscuz paulista e virado à
paulista foram citados, devemos levar em
consideração o nome da região
sugestivamente acrescido nos pratos,
"paulista”. Então considero que apenas 12,10%
dos participantes conhecia de fato pratos
paulistas típicos. Fica aqui também um grande
parabéns aos esforços de todos que tentaram. 
 
Nota: a opção correta como não pertencente
era “frango em molho”. Apenas 14,29%
acertou, todas as demais fazem parte da
culinária caipira paulista. 
 
Essa pequena e simples pesquisa me mostrou
algo que eu já sabia: é preciso falar sobre a
comida raiz do estado de São Paulo, a comida
caipira de outras épocas (que não é de tão
outras épocas assim), afinal de contas ainda
alimenta toda a população, as famílias de
diversas cidades do estado, independente do
poder aquisitivo e classe social.
Além disso, faz a economia girar através da
produção dos insumos, encanta turistas e é
rica em sabores e histórias.



As raízes da comida paulista remetem ao
Brasil Colonial de 1720, quando o estado de
São Paulo fazia parte do território conhecido
como Paulistânia, que delimitava
geograficamente o que fora a Capitania de
São Paulo, englobando também o leste de
Minas Gerais até o Mato Grosso, do Jalapão e
Goiás, até Santa Catarina e parte do Rio
Grande do Sul.   
Foi nessa região, através do encontro entre
guaranis e portugueses nos assentamentos,
que ocorreu a assimilação e diferenciação
entre seus modos culturais de vida e
alimentares, considerados fundamentais para
a culinária conhecida como caipira. 
Entre esses hábitos destacava-se a utilização
do milho como ingrediente fundamental, ao
invés da mandioca, pois esse ingrediente tinha
um ciclo de cultivo muito mais rápido e
fornecia o alimento em maior quantidade. 
Subproduto do milho, a farinha de milho
também era muito consumida, em substituição

à farinha de trigo, cujo cultivo não tinha
muito sucesso pelas condições naturais e
estragava com facilidade devido à
umidade, inviabilizando seu
armazenamento durante grandes
travessias. 
Observava-se a preferência pela carne
suína comparada à bovina, pela facilidade
de manejo e transporte do animal e
fornecimento da banha para frituras,
armazenamento e conservação de outros
alimentos. E também o gosto pela galinha,
preferencialmente caipira, e uso em grande
escala de hortaliças disponíveis.
A região não recebeu, a princípio, grande
influência da cultura africana nos hábitos
culinários, já que por volta do século XIX
sua função era basicamente produção de
subsistência para as regiões do Nordeste
monocultor e do ciclo do ouro, locais esses
onde havia maior utilização de mão de
obra escrava.
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O reinado do milho e do porco



Criei um questionário on-line,distribui o link para diversos amigos, conhecidos e a
pesquisa fluiu por si só, já que todo mundo adora falar sobre comida. A pesquisa
era anônima e continha questões sobre hábitos alimentares, preferências entre
culinárias nacionais e internacionais e conhecimentos sobre algumas comidas
típicas brasileiras: baiana, mineira, paranaense e paulista. Foi respondida até a
data de escrita desse material por 42 pessoas. Analiso apenas as questões
referentes à comida típica paulista:
“Cite um prato típico paulista que você já tenha provado ou não” com espaço
para resposta livre e “Quais dos seguintes pratos NÃO fazem parte da culinária
típica paulista? Contém apenas uma resposta.
“Cite um prato típico paulista que você já tenha provado ou não” com espaço
para resposta livre e “Quais dos seguintes pratos NÃO a correta” com respostas
pré-determinadas.
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Questionário e pesquisa sobre hábitos alimentares e
preferências entre culinárias nacionais e comidas típicas

 Nota: nas respostas em que os pratos típicos da região
como cuscuz paulista e virado à paulista foram citados,
devemos levar em consideração o nome da região
sugestivamente acrescido nos pratos, "paulista”. Então
considero que apenas 12,10% dos participantes conhecia de
fato pratos paulistas típicos. Fica aqui também um grande
parabéns aos esforços de todos que tentaram. 

Conclusões

Essa pequena e simples
pesquisa me mostrou algo
que eu já sabia: é preciso
falar sobre a comida raiz
do estado de São Paulo, a
comida caipira de outras
épocas (que não é de tão
outras épocas assim),
afinal de contas ainda
alimenta toda a
população, as famílias de
diversas cidades do
estado, independente do
poder aquisitivo e classe
social. Além disso, faz a
economia girar através da
produção dos insumos,
encanta turistas e é rica
em sabores e histórias.

Nota: a opção correta como não pertencente era “frango em molho”.
Apenas 14,29% acertou, todas as demais fazem parte da culinária
caipira paulista.



Cabeça de Porco Moqueada
Espécie de ensopado de carne, feito com a carne da cabeça do porco, couve,
temperos e farinha de milho ao final do preparo ou no próprio prato como
acompanhamento. Um prato bem antigo, da época em que não se tinha geladeira,
onde os cortes com osso eram cozidos e consumidos primeiro, de preferência no
primeiro dia, pois não podiam ser conservados na banha de porco como os demais
pedaços. Tem como cidade de origem Ribeirão Grande.

Bolinho de Frango
Bolinho frito em que a base da massa é feita de farinha de milho com cebolinha,
recheado de frango desfiado. Algumas receitas incluem ainda polvilho e batata à
massa, conferindo textura um pouco mais macia, e com sabor menos pronunciado da
de milho, e ainda utiliza frango em pedaços maiores no recheio. Pode ser encontrado
em dois formatos, mais simétrico enrolado de forma prática nas próprias mãos, ou
moldado numa colher grande ou concha de feijão, conferindo um aspecto mais
rústico. Essa maneira de moldar o bolinho na concha, “encapotando” o frango em
pedaços no meio, também originou o nome encapotado para o mesmo prato.

Paçoca de Carne
Um prato típico de viagem, feito antes de longas romarias, capaz de durar até 8
dias sem refrigeração. Feita de carne bovina, suína, farinha de milho e temperos
específicos tradicionalmente socados no pilão por duas pessoas, sempre, para não
perder o ritmo. Servida com frutas como banana, melancia ou laranja “raspada com
a colher” de acompanhamento.

Rojão
Uma “massa” feita à base de carne suína socada em pilão com farinha de milho e
demais temperos, amarrada com barbante de algodão em uma espécie de haste de
madeira em um formato parecido com um cilindro de fogos de artifício, daí o nome
Rojão, assada em braseiro no chão.

Confira alguns dos (muitos) pratos típicos dessa gastronomia
 paulista, original e de sabor único
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Quirera com Costelinha de Porco
Prato para ser comido quente, e de colher. Se preparado em panela de ferro,
melhor ainda. Similar a uma polenta cremosa, mas preparado com a Quirera
de milho, que é o que sobra no fundo do pilão após a fermentação no
processo de fabricação da farinha de milho, e costelinha cozida num processo
especial que confere um sabor único. Também é possível encontrar variações
da receita onde a costelinha é substituída por frango, linguiça, cambuquira
(brotos e flores de abóbora ou chuchu), abobrinha e outros legumes.

Mingau de Milho Verde com Cambuquira
Mingau rústico de milho crioulo (preferencialmente), ralado manualmente, cozido
com  Cambuquira refogada e com temperos típicos, finalizado com cheiro verde.
Um prato comum em todas as cidades com grande atividade agrícola na região, já
que o plantio de milho é feito em consórcio com a abóbora. Cambuquira vem do
Tupi, e é o mesmo que brotos e flores de chuchu e abóboras. O “desbaste” da
Cambuquira nas plantações de abóboras ocorre na mesma época da colheita do
milho, fornecendo os ingredientes perfeitos para esse mingau quentinho e perfeito
para aquecer os corações.

Biscoito de Polvilho na Folha de Bananeira
Um biscoito salgado e crocante, assado em forno de barro, que leva além do polvilho,
farinha de trigo e outros ingredientes. Tradicionalmente feitos e servidos na época da
quaresma e semana santa, tem sua preparação muito respeitada até os dias de hoje.
Feito de forma completamente artesanal, desde a extração do polvilho diretamente
da mandioca, até o processo de cozimento em forno de barro, construído pelos
próprios moradores, onde se assa os biscoitos, apenas após o forno estar “pré-
aquecido” por 3 horas e em temperatura ideal sobre as folhas de bananeira.

Virados
Os virados são os pratos típicos de São Paulo mais conhecidos,
principalmente pela fama do virado à paulista, que inclusive é reconhecido
como patrimônio imaterial do estado pela Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Governo do
Estado de São Paulo (Condephaat). Virado é “quarqué comida cardenta,
bem temperadinha, mexida no fogo com farinha de mio”, traz Toninho
Macedo no livro “Mesa Paulista Tradicional”, citando um conterrâneo em
uma de suas pesquisas. As variações são diversas, Viradinho de ovos,
Viradinho de Frango, Viradinho de Feijão, Viradinho de Banana salgado ou
doce (meu preferido sem dúvida alguma), Viradinho de Queijo Fresco, e o
tal Virado à Paulista que é um prato completo com Virado de Feijão
acompanhado quase sempre de carne suína (bisteca ou costela com ou sem
linguiça), couve refogada, ovo frito (de preferência com gema mole),
torresmo bem crocante, banana empanada, arroz branco e de raiz com uma
bela fatia de melancia para acompanhar.
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Oração do milho
Cora Coralina (1965)

“...Sou a broa grosseira e modesta do pequeno sitiante. 
Sou a farinha econômica do proprietário, 
Sou a polenta do imigrante, 
E a amiga dos que começam a vida em terra estranha. 
(...) Sou apenas a fartura generosa 
E despreocupada dos paióis. 
Sou o cocho abastecido donde rumina o gado. 
Sou o canto festivo dos galos 
Na glória do dia que amanhece. 
Sou o cacarejo alegre das poedeiras à volta dos ninhos. 
Sou a pobreza vegetal 
Agradecida a Vós, Senhor, 
Que me fizestes necessário e humilde. 
Sou o milho!”
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Comida para

Anna Carolina Rêgo

O ambiente possui diversas pistas, que vão
sendo interpretadas pelo nosso cérebro,
podendo influenciar diretamente a nossa
relação com a comida. Principalmente na
quantidade que iremos comer. Passe a
observar se tais fatores influenciam as suas
escolhas alimentares: tamanho das
embalagens; porções sugeridas; variedade e o
quão atrativo é o alimento; layout das
embalagens; quantidade de comida estocada;
tamanho dos utensílios; propaganda; estar
seguindo uma dieta restritiva; distratores
ambientais como: celular, computador e
televisão.
Todas essas pistas externas podem direcionar
quando vamos iniciar e terminar uma refeição
e, aos poucos, vão nos desconectando das
nossas pistas internas, sinais de fome e
saciedade. São essas pistas internas que
fazem do comer um comportamento tão
intuitivo. Porém, ao longo do nosso
desenvolvimento vamos nos afastando dessa
intuição. E não é incomum vermos pessoas e,
até mesmo experienciarmos, a sensação de
não saber mais comer. Afinal, existem tantas
regras, tanta (des)informação e tantas opções
que, às vezes, é difícil escolher.
E, assim, abrimos mão da nossa
autonomia alimentar, dando espaço para um
comer desatento e terceirizado.
Portanto, se quisermos melhorar as nossas
escolhas alimentares, precisamos
entender a complexidade desse ato. Pois, o
nosso comportamento alimentar não se
dá por um “simples” balanço entre a energia
que ingerimos e a que gastamos.

Fazer escolhas alimentares parece uma tarefa simples.
Mas é um ato que faz parte de comportamentos
complexos, influenciados por diversos fatores. Ou seja,
podemos dizer que o comer é um ato biopsicossocial,
cultural, politico... Até decidirmos por comer algo, existe
um extenso percurso interno e externo. O nosso corpo
precisa fazer um balanço entre a energia que
consumimos e a energia que gastamos – além de
integrar os sinais de todo o nosso trato gastrointestinal
com o nosso cérebro e considerar a motivação que
direciona a nossa tomada de decisão.
Diariamente escolhemos o que e o quanto
iremos comer. Mas quando paramos para pensar,
dificilmente sabemos dizer porque
escolhemos determinado alimento. Talvez, as primeiras
explicações sejam: “porque eu gosto”, “porque estava com
fome”, ou simplesmente “porque é saudável”. Mas e o
ambiente onde você as consome, será que pode
influenciar a sua decisão? 

A influência do ambiente sobre as
nossas escolhas alimentares

escolher, comer
e pensar



A questão do que a criança pode ou não
comer deve ser debatida. Cada cultura
costuma ter um “primeiro alimento” que é
dado aos bebes na introdução alimentar, seja
um prato de Okayu (um tipo de mingau de
arroz) no Japão, ou um Kichari (prato à base
de arroz com lentilha) na Índia. Porém, após
esse período inicial, em muitas culturas do 
 mundo, as crianças até hoje comem a mesma
comida que os adultos comem.  Porque será
que criamos essa noção de que na infância,
elas teriam que ter uma alimentação diferente
da nossa?  
A origem da palavra infância (infante) vem
do Latim e está ligada à ideia daquele que
não fala. Basta um olhar um pouco mais
atento para notarmos que historicamente a
infância foi e continua sendo objeto das mais
diversas formas de silenciamento.
Ao longo da nossa história, existiram diversas
visões acerca da infância, podemos dizer que
a atual concepção da infância é algo
relativamente recente. 
Platão enxergava a infância como uma
potencialidade, as crianças podendo ser
qualquer coisa no futuro, dependendo do
estimulo que tivesse na infância. A criança
seria uma massinha de modelar, na espera de
um adulto para molda-la e torná-la em algo
de valor. 
Na idade média a criança era vista como um
adulto em miniatura, trabalhando nos mesmos
locais que os adultos, utilizando as mesmas
roupas, sendo diferente do adulto apenas pelo
seu tamanho e falta de força, mas tendo que
cumprir as mesmas funções.  
Foi somente no decorrer do século XVII que
por meio da escolarização, se deu uma real 
separação entre crianças e adultos.
Começaram a falar da fragilidade da criança,
nas suas peculiaridades e a se preocupar com
a formação moral e construção da mesma.

A história da criança é repleta de violência e
desrespeito, talvez mascaradas e não tão
frequentemente debatida. 
O quão violento não é você obrigar uma
criança a comer tudo que está no prato? 
O quão violento não é você decidir e impor o
que ela tem que comer? O quão violento não
é você subjugar um grupo a tal ponto que ele
não tem direito a um paladar abrangente?
Muito menos a escolha? 
Talvez sejamos todos culpados de um certo
adultismo, ao acharmos que nós podemos
ditar os limites de um paladar infantil . Talvez
a intenção seja até boa, querendo proteger
contra sabores “fortes demais”, porém essa
noção de que crianças teriam um paladar
“excessivamente delicado” para certos sabores,
é no mínimo curioso. Em diversas regiões ao
redor do mundo podemos encontrar crianças
pequenas comendo pratos apimentados,
amargos ou fermentados.
Por alguns motivos, nos acostumamos com a
ideia de “comida infantil “sendo versões
menores de sucessos de fast-food e existem
somente cem anos de história que explicam
essa ideia. No começo dos anos 1900, as
crianças comiam o que seus pais comiam. Os
cardápios infantis eram desconhecidos em
parte porque as crianças raramente eram
vistas em restaurantes. Nos anos 1800, a
maioria dos restaurantes eram lugares que se
recusavam a servir crianças, alegando que
atrapalharia a clientela mais velha. 
No início de 1900, vários fatores ajudaram a
mudar os padrões alimentares das crianças.
Pela primeira vez, estudos científicos
mostraram que as crianças e seus corpos em
crescimento tinham necessidades dietéticas
únicas que os diferenciavam dos adultos. 
Em 1894, o pediatra Emmett Holt publicou o
famoso: The Care and Feeding of Children, 
influenciando gerações de pais na maneira 

Tatiana Pinheiro

COMIDA INFANTIL?

Já parou para pensar na tal



como alimentavam seus filhos. Ele indicava
alimentos terrivelmente enfadonhos que incluíam pão
branco esfarelado em leite, batata inglesa cozida na água
e sal e arroz doce. Os pais eram aconselhados a dar aos
filhos alimentos leves, neutros e insossos
Entre outros conselhos, ele sugeria que crianças menores
de 10 anos não deveriam ter permissão para tortas, frutas
frescas, doces, presunto, milho, bacalhau e sopa de
tomate. Até hoje não está claro no que ele baseou essas
regras (sua própria irmã apontou que ele comia todas
essas coisas quando era menino “e sobreviveu”). 
Outra mudança significativa aconteceu, dessa vez, com as
mulheres. Na virada do século, finalmente começou a se
tornar socialmente aceitável para as mulheres comerem
fora de casa, sem companheiros masculinos. À medida que
elas começaram a jantar desacompanhadas de homens,
mas com as crianças, não demorou muito para que os
proprietários de negócios percebessem que um segmento
grande da população poderia ser atraído para um
estabelecimento, se fizessem esforços especiais para
atender as crianças. 
Buscando novas maneiras de atrair clientes de forma mais
baratas, o “cardápio infantil” nasceu. Sempre escolhendo
pratos que seriam baratos para os restaurantes
prepararem e acessíveis para os pais pagarem. 
A tendência avassaladora de alimentos como os nuggets e
mini hambúrgueres nos também chamados “menu kids” não
começou até a década de 1950, quando os restaurantes de
fast-food começaram a surgir. Como podem ver, achar que
a criança só pode ser satisfeita com nuggets, salsicha e
macarrão com molho de extrato de tomate é
extremamente recente.  
Ao esperar uma idade certa para trazermos sabores que
dialogam sobre nossa cultura, estamos tirando uma bela
oportunidade de crescer com os alimentos que falam da
sua ancestralidade. Como podemos esperar que um dia ela
magicamente vá pedir para comer um arroz com pequi,
após anos de comidas insossas, colonizadas e
industrializadas? 
Alimentação infantil precisa levar em conta muitos outros
fatores além do aspecto nutricional ou de uma comida
esteticamente chamativa para os olhares das crianças.
Estaríamos cometendo uma grande injustiça ao acharmos
que elas são incapazes de apreciarem um prato bem
temperado? Um chocolate amargo, um quiabo baboso ou
um acarajé apimentado? 
Ao negarmos o direito a comida de verdade, que fala da
sua origem, podemos estar subjugando nossas crianças
novamente, repetindo os mesmos erros do passado. 
Em uma sociedade que propõem farinata como merenda
escolar em comunidades carentes, papinha de banana da
Nestlé para os bebes, lasanha de micro-ondas para o
jantar, precisamos repensar nossa visão acerca do que
estamos propondo para as nossas crianças.



A mousse de chocolate
da casa da minha avó

Alanna Maltez
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Toda família tem aquele prato que só é
servido em ocasiões especiais e que, por isso
mesmo, é sempre muito aguardado e desejado.
Na casa da minha avó Lêda esse prato é uma
sobremesa: a mousse de chocolate. Não
consigo lembrar a primeira vez que a provei,
mas é um elemento muito forte da minha
infância. Um sabor que remete à família, ao
Natal na casa de Dona Lêda e às
brincadeiras com primos. Comida afetiva na
sua pura forma, muito antes disso ter um
nome e ser tendência gastronômica. 
A mousse de chocolate é uma sobremesa tida
como francesa, tradicionalmente à base de
ovos e chocolate. A palavra mousse, espuma
em francês, remete à textura aerada e leve do
doce. Até onde sei, a autoria da receita é
pouco clara. Contudo, há quem diga que foi
criada pelo cozinheiro suíço Charles Farzi, que
servia ao rei francês Luis XVI, aquele que foi
guilhotinado durante a Revolução Francesa.
De toda forma, existem menções à “moussse
au chocolate” em livros publicados no século
XIX, como Le Cuisinier Royal , de Viard.   
Na minha família, a mousse de chocolate já
deve estar há pelo menos uns 30 anos. Minha
tia Anayra, encarregada oficial do preparo da
sobremesa desde que me entendo por gente, 

conheceu essa receita através da mãe de
um ex-namorado. Foi ela quem começou
essa tradição, naquele tempo em que não
tinha tutorial no YouTube para se
aprender a cozinhar.
Isso certamente explica a lista de
ingredientes e o preparo cheio de etapas
empregado na receita. Não vai leite
condensado, nem gelatina e o uso de
achocolatado, apesar de estar na receita
original, já foi terminantemente rechaçado
por alguns membros da família. 
Então, a mousse de chocolate da casa de
vovó é feita com chocolate em pó, “aquele
dos fradinhos”. E, sim (polêmica!): vai ovo
cru. Acho que tem gente da família que
nem sabe disso.
É uma receita sem atalhos, mas nem por
isso trabalhosa. Sem tanta consciência de
química dos alimentos, como a mousse de
chocolate com água de Hervé This, mas
saborosa e reconfortante. Comida que
coloca alegria dentro da gente. Feita para
quem de casa mesmo, saboreada na
tigelinha de inox de sempre. 
Comida que traz e produz afetos, cujo
storytelling foi construído vivendo a vida a
pequenas colheradas.



Ingredientes

7 colheres de sopa de chocolate
em pó 
2 colheres de sopa de manteiga
1 lata de creme de leite 
4 ovos 
8 colheres de sopa de açúcar 
 
Modo de fazer 
 
Creme de chocolate: esquente o
creme de leite em banho-maria até levantar
fervura. Na batedeira, bata a
manteiga com o chocolate em pó. Em seguida,
incorpore o creme de leite à
mistura. Reserve. 
 
Creme de gemas: Na batedeira,
bata bem as 4 gemas com 4 colheres de sopa 
de açúcar. Reserve. 
 
Merengue: Bata na batedeira as 4
claras em ponto de neve. Depois, acrescente 
o açúcar e bata para formar um
merengue. Reserve. 
 
Misture o creme de chocolate ao
creme de gemas. Em seguida, incorpore com
delicadeza o merengue à mistura. Leve
ao congelador até ficar firme. 

Sirva para adoçar os dias tristes e 
comemorar os dias alegres.

Receita da mousse 
de Dona Lêda
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Leia, ouça e assista algumas indicações para 
estimular o pensar comida fora da cozinha

Macarrão ao Alho e Ódio
Neste podcast, o gastrônomo e

mestrando da Nutes (UFRJ) Mikel
Maller reúne papos

descontraídos em torno da
alimentação, sempre com pitadas

bem picantes de polêmica e
discussões super importantes

para o pensar comida. 

GOsTO_ Um punhado de
mandioca e um bocado de

Cerrado
Belo trabalho coletivo organizado

pela turismóloga, professora e
militante do Cerrado Thamyris
Andrade, orgulhosamente uma

das alunas do Comida de Pensar.
Trata-se de um e-book do grupo

de pesquisa que coordena,
chamado GOsTO, publicado pela
editora da Federal de Tocantins.

Baixe gratuitamente no site:
www.uft.edu.br

História da Alimentação 
no Brasil

Esta série é uma das mais
interessantes e ousadas

produções nacionais sobre
gastronomia produzidas para TV.  

Um mergulho na cultura e nos
modos de um povo que demorou
demais para se reconhecer (nós

brasileiros). Disponível no
PrimeVideo.
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UMA EDUCAÇÃO PARA 
O FUTURO PRECISA SE

ENGAJAR EM UM
PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
HORIZONTAL E 
QUE ESTIMULE A

CONSTRUÇÃO COLETIVA
DO PENSAMENTO FORA 

DA CAIXINHA 
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