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editorial

não há jantar
sem um Clique

no Café, o
filtro vem
Combinado Com os stories.

criando um elo no papel que temos nessa 
nova gastronomia. E por falar em novo, 
Marcos Nogueira do Cozinha Bruta, fala 
sobre comidas feias. A Fran Micheli, nossa 
editora aqui, escreveu um texto ímpar para 
combinar com nossa foto de capa. E eu não 
podia concordar mais, like!

Falando na capa, a inspiração da foto 
veio como sugestão do fotógrafo Rafael 
Almeida. Ele é o responsável também pela 
capa das duas primeiras edições que temos 
impressas. A ideia não é discutir de forma 
rasa o quadro ”A Lição de Anatomia do Dr. 
Tulp” de Rembrandt, mas mostrar como a 
imagem pode ser poderosa, em qualquer 
momento da história que vivemos. Garanto 
que cada elemento que existe na foto 
tem uma história. Cheia de “easter eggs”, 
batalhamos muito para terminar e imprimir 
esta edição da F.M. 

Ainda olhando para coisas mais profundas 
e fundos escuros, provamos que o sal e 
o umami são poderosos e os shoyus que 
temos disponíveis na grande maioria dos 
restaurantes orientais têm baixa qualidade 
sensorial (já não bastasse o salmão) e são 
bem pouco complexos, se comparados a 
indústrias menores e mais preocupadas 
com o produto final. Mais um alimento que 
fermenta e traz notas complexas que podem 

Sou também usuária faminta da 
tecnologia que colocou nossa língua 

mais perto das telas. Um like e um 
comentário: lambi o celular. Assim estamos 
com a gastronomia. Influenciando, 
compartilhando, ostentando, esfomeando 
pessoas e roncando barrigas pouco antes 
do almoço. 

Nesta terceira Farofa Magazine, que ganhou 
mais amplitude e saiu das margens de 
Ribeirão Preto, resolvemos falar sobre as 
comidas instagramáveis. A ideia surgiu 
quase logo imprimimos a segunda edição 
e fomos amadurecendo os conceitos. Eu 
imaginei que falaríamos dos pratos lindos 
dos restaurantes do Itaim Bibi, como o Ryo 
Gastronomia - culinária kaiseki. A capital 
gastronômica do Brasil, a grande e diversa 
São Paulo tem muita beleza para pôr à mesa. 
Parece que lá mesmo em bairros distantes 
do burburinho como a Barra Funda, você 
encontra pratos korenos lindíssimos. Ou 
vai até a famosa Oscar Freire no espanhol 
caprichado, o Tanit. Dos brasileiros, corre lá 
no Centro para ver o que os Ruedas fizeram 
nos últimos anos. Mas não era sobre beleza 
e minha lista era grande demais. 

Consegui entender que poderia ser sobre 
estética e Carlos Alberto Dória faz referência 
a isso em seu artigo desta edição. Para 
compor o time de convidados e discutir 
o tema, Rafael Tonon mais uma vez por 
aqui comenta sobre o comer com os olhos, 

Foto: Gustavo Semeghini
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publisher farofa
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acentuar os sabores com sua profundidade 
e equilíbrio. Vale saber quais são.

Por falar em sabores mais complexos, os 
azeites brasileiros estão com tudo. Estamos 
aos poucos caindo na real de que não 
precisamos que as coisas sejam importadas 
para serem boas. Aliás, se for para gastar 
um pouco mais com qualidade, porque não 
investir em algo nacional e bem feito? Esses 
óleos sofrem demais com tempo e logística, 
por isso temos hoje o privilégio de ter coisa 
boa por perto e mais acessível que muita 
mistura fajuta.
 
No grupo de pessoas que somos fãs, a 
Neli Pereira é a bruxa nerd que estampa a 
entrevista com profissionais que estão na 
ativa. Ela é a responsável pelas misturas 
inteligentes do espaço Zebra e ficou 
conhecida por ir mais afundo em suas 
pesquisas sobre os líquidos, tradições e 
composições com cultura e posicionamento 
político. Para fazer a foto, ninguém menos 
que Carol Gherardi, fotógrafa que dá um 
banho em gastronomia e é responsável 
por imagens lindíssimas de livros, revistas e 
cardápios de encher os olhos.

Os clubes de assinatura estão mostrando 
que o brasileiro gosta mesmo de conforto 
e abraçou a facilidade de receber produtos 
selecionados, com curadoria de especialistas 
e tamanho ideal. 

A foto do Benny Novak é um daqueles 
achados. Estava olhando fotos deliciosas 
de comida do Leo Feltran e encontrei um 
sorriso, uma cerveja, um pastel e achei que 
mesmo no rosto do chef com cara de gringo, 
tinha muito um quê de Brasil. Além das suas 
comidas serem uma das minhas favoritas 
fora de casa. Tenho várias fotos no meu 
Instagram para provar que provei ;)

Da terra dos ovnis, a Fran visitou lugares 
inusitados em São Tomé das Letras.

No calor de terminar os assuntos da revista, 
nos refrescamos com uma conversa sobre 
empreendedorismo para entender o 
sucesso da Bacio di Latte, que cresce cada dia 
mais com uma visão diferente das grandes 
franquias; até porque não é uma.

E assim trabalhamos durante meses para 
entregar mais novidades como o dossiê 
da mandioca. E porque não termos nossa 
foto de Instagram por aqui também? E um 
drinque bastante refrescante e lindo que 
veio direto de Maceió e uma ilustração 
para fechar o tema da capa, da Jeska, bem 
colorida e animada. 

Saúde e bons cliques e boa leitura!
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Conheça os ingredientes dessa farofa boa
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lili
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fred
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Jornalista e mestre 
em mídia e tecnologia 
pela Unesp, assessora 
de comunicação e 
professora. É jornalista 
freelancer e já trabalhou 
para veículos como Folha 
de S. Paulo, Veja, G1, 
Multishow e Canal BIS. 

Anda pelo mundo como 
uma aprendiz, acredita 
que somos feitos de 
memória e vivência 
com os sentidos. Vê a 
vida como uma poesia 
a ser escrita. Divide seu 
tempo entre a cozinha, os 
aeroportos e cafés pelo 
mundo. Tem residência 
em Portugal e Brasil.

bia amorim

Há 18 anos na área de gastronomia. 
Fala mais do que bebe, come menos 
do que pensa. Gosta de cervejas 
fortes e robustas. Sonhadora coletiva 
da Farofa Magazine. Guia etílica.

fran
miCheli

Jornalista, proprietária da ESC 
Conteúdo Editorial e às vezes 
professora, se jogou de cabeça 
no projeto da Farofa escrevendo 
e editando. Não recusa nenhum 
convite pra tomar sorvete. 

rafael almeida

Retratista e entusiasta das 
mais diversas áreas da 
fotografia, comercial ou 
artística. Rafael foi morar em 
Vancouver, Canadá e passa 
no Brasil para fotografar de 
vez em quando. Sua orgia 
gastronômica se resume a 
queijos e vinhos.

hugo
battaglion

Formado em Arquitetura 
e Urbanismo, mas hoje 
tira fotos. Apaixonado 
em fotografar pessoas, fã 
de Harry Potter, tem uma 
risada estranha e usa meias 
coloridas, mesmo que não 
combine com o look.

A Farofa Magazine não se responsabiliza pelos conceitos emitidos em artigos assinados, bem como o conteúdo dos anúncios. A 
reprodução total ou parcial do conteúdo desta obra é expressamente proibida sem prévia autorização. 
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torrefação Com Cidadania

Em Ribeirão Preto, uma iniciativa única vem 
transformando vidas em torno de uma máquina de 
torra. O Café Solar, localizado no bairro Ipiranga, é, na 
verdade uma entidade assistencial de recuperação 
de pessoas em situação de rua. Voluntários são 
responsáveis pela gestão da casa e o café é comprado 
do Sul de Minas Gerais, Já o processo de torra é 
realizado no local pelos moradores da Casa, como 
parte do tratamento. Eles também empacotam o café e 
o deixam pronto para a venda. 

O Café Solar tem o objetivo de acolher pessoas que 
deixaram seus lares por algum motivo e ajudá-
las a recuperar a autonomia social, oferecendo 
oportunidades terapêuticas de reabilitação e rompendo 
eventuais ciclos de violência e abandono. Cerca de 50 
pessoas são atendidas no projeto semestralmente e 
o café pode ser comprado no local. O Café fica na Rua 
General Câmara, nº 852.

tira-gosto

mesa farta e para todos

No final de outubro de 2019, foi ao ar pelo canal GNT o documentário “Mesa Para Todos”, uma coprodução com a Maria 
Farinha Filmes. Resultado do encontro de dois chefs, David Hertz e Massimo Bottura, o documentário também traz a 
jornalista e curadora gastronômica Alexandra Forbes para o jogo. O filme traz entrevistas inéditas realizadas durante a 
abertura do projeto Reffetorio Gastromotiva, que ocorreu paralelamente às Olimpíadas de 2016. 

O propósito do documentário é explorar o cerne do Gastromottiva e toda a transformação social da qual ela foi pioneira 
no país: educação nutricional, combate ao desperdício e a fome. 

Foto: Divulgação

garrafa de madeira

A cervejaria dinamarquesa Carlsberg 
inovou e apresentou ao mundo 
recentemente a primeira garrafa 
altamente sustentável. Feita de fibras 
de madeira e com uma camada interna 
impermeável, a garrafa foi desenvolvida 
em duas versões: uma com  uma fina 
camada de plástico reciclado e outra com 
um polímero biodegradável. 

Segundo a empresa, o objetivo é zerar a 
emissão de CO² em sua linha de produção 
até o ano de 2030. Por enquanto, 
as garrafas ainda estão em fase de 
teste e não há previsão para serem 
comercializadas ao grande público.

Criativas e gastronômiCas

Em 2019, Belo Horizonte recebeu o título de Cidade 
Criativa da Gastronomia, concedido pela Unesco, 
entrando para o seleto grupo de cidades reconhecidas 
por seu desenvolvimento na área da gastronomia com 
Belém, Florianópolis e Paraty.  Neste ano, Fortaleza 
também ganhou o título de cidade criativa, porém, na 
área do design. Ao todo, foram 10 cidades brasileiras 
contempladas com este reconhecimento internacional 
sobre seu fomento ao cinema, literatura e artesanato.  

Segundo o Ministério do Turismo, cerca de 40% dos 
empregos gerados na capital mineira são na área da 
gastronomia, sendo mais de 21 mil pessoas empregadas 
e R$ 4,5 bilhões movimentados por ano.

Foto: Matheus Frade 
(Unsplash) Foto: Thiago Carneiro

Foto: Divulgação

em prol das artesanais

No final deste ano, foi criada oficialmente a Câmara da cerveja, um 
órgão ligado ao Ministério da Agricultura que promete criar diálogos 
sobre a produção e mercado da cerveja artesanal brasileira. 
Essa organização vem de encontro ao mercado superaquecido, 
que atualmente conta com mais de 1.000 cervejarias no país. Na 
iniciativa, terão participação as microcervejarias e também os 
polos industriais. 

O objetivo maior, segundo o MAPA, é organizar, fomentar e 
estruturar uma produção crescente das cervejarias artesanais. 
O presidente eleito para a Câmara foi Carlos Lapolli, também 
presidente da Abracerva.

Niemayer em Belo Horizonte
Queijo relíquia mineira
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Fotografia: Carol Gherardi | Flair Coletivo
Produção de objetos: Tatu Damberg | Flair Coletivo
Tratamento de imagens: Regis Panato

chapa uma deusa, uma louCa,
uma feitiCeira

Passeando entre o jornalismo e os sabores do Brasil, Neli Pereira ganha espaço com suas 
bruxarias na coqueteleira. “Não quero entreter. Quero incomodar”.

em Identidade Cultural Brasileira – então na 
coquetelaria não seria diferente. 

Quando você começa a fazer esse trabalho 
de resgate dos nossos modos de fazer, sejam 
nas garrafadas com as erveiras, raizeras e 
benzedeiras que ensinam a infusionar as 
ervas, cascas e raízes, seja nos tiozinhos dos 
botecos que infusionam todo tipo de casca 
e erva em cachaça, é muito fácil de ter uma 
personalidade, construir uma coquetelaria 
autêntica. Porque é história e não storytelling. 
Acho que não tem um nome próprio, mas 
certamente tem uma identidade própria, 
e ela é brasileira. E brasileiro é mistura e 
coquetel também é. 

FM -  Curitiba tem uma legião de pessoas que 
entendem de gastronomia, seria um reduto 
de pesquisadores e cientistas modernos do 
gosto?
NP - Eu acho que é uma coisa que vem 
acontecendo em vários lugares do Brasil. A 
descoberta da importância de se valorizar os 
ingredientes e produtores locais fez com que 
muitas pessoas se interessassem pelo gosto, 
pelo sabor, pelos fazeres que estão próximos. 
É generalizado. 

Curitiba sempre foi criticada por ser uma 
cidade fria, meio sem personalidade, 
sempre com esse viés marqueteiro da 
“capital europeia do Brasil”. E muita gente 
lá acreditou nisso. Até descobrir que falar 
do que era próprio de lá: bolinho de carne, 
carne de onça, rollmops, cervejas artesanais, 
gengibirra artesanal, porco moura, e outras 
tradições paranaenses, dava mais identidade, 
visibilidade e autenticidade à cidade. 
O que eu acho que destaca Curitiba é que, 
ao contrário do que se poderia imaginar, as 

Neli Pereira é dessas pessoas com quem 
poderíamos conversar por horas sem 
desviar o olhar por um segundo. Curitibana, 
a jornalista e mestre em Estudos Culturais 
Latino Americanos pela Universidade de 
Londres, se descobriu feiticeira através da 
mixologia e a ela se dedica criando sabores 
que reverenciam ingredientes das nossas 
florestas. 

Hoje, é uma das maiores representantes 
da coquetelaria no país, exaltando as ervas, 
garrafadas e sabedoria dos povos antigos. 
Atualmente, Neli comanda junto com 
o marido o Espaço Zebra em São Paulo, 
um lugar que mistura arte, experiências e 
coquetelaria bem no meio do centro da 
cidade. 

E nessa entrevista, entendemos o porquê da 
sua arte etílica ser tão fascinante. 

FM - Como é construir uma coquetelaria 
com base em filosofias, medicinas, tradições 
brasileiras, técnica e não apenas em moda? 
Isso tem um nome próprio?
NP - Os modismos não me interessam. Eu 
costumo dizer, fazendo uma referência ao 
Manifesto Antropofágico, que só me interessa 
o que é meu. Por isso, acho que antes de fazer 
coquetelaria, eu faço um trabalho sobre o 
Brasil. E esse trabalho não é só de resgate, 
de ancestralidade, mas de imprimir o que 
é nosso no presente pensando no que 
vamos servir no futuro. Eu costumo dizer 
que trabalhar com ingredientes nacionais, 
usar nossa história das fermentações, 
destilações e infusões e garrafadas não é 
uma tendência, mas um destino.  Eu sempre 
falei sobre o Brasil – no jornalismo, na minha 
pesquisa acadêmica – tenho um mestrado 
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pessoas da gastronomia e da cerveja lá são 
muito unidas, fazem projetos juntos, um 
ajuda o outro. Isso ficou muito claro quando 
participei esse ano do Fórum Tutano de 
Gastronomia, que pretende refletir sobre o 
mercado e a cultura gastronômica. Eles estão 
se unindo para fazer a diferença, pressionar 
por novas legislações para a área, melhorar 
as condições dos produtores. Isso poderia ser 
replicado no Brasil. 

FM -  Por que arte e entretenimento precisam 
caminhar juntas? 
NP - Eu não acredito que eles devam 
caminhar juntos, pelo contrário. Na minha 
visão, vivemos um momento tenso, crítico, de 
retrocesso de direitos, de perdas irreparáveis 
ambientais, humanas e culturais. Não é 
momento para se entreter. Eu não quero 
ser entretida. Eu quero incomodar. A gente 
deveria estar se sentindo incomodados, e 
não entretidos. 

Eu quero uma arte contestadora, que coloque 
o dedo na ferida, que tenha sangue e coragem 

nos olhos, que esteja disposta a desafiar e 
não fazer conchavos com o mercado. A arte 
que banca e segura o autêntico, e não o 
replicador. Que reconhece e valoriza o que é 
seu e popular, e não apenas o erudito. “Contra 
todos os importadores de consciência 
enlatada”.

FM - E essa transição do jornalismo para a 
coquetelaria, como aconteceu?
NP- Em 2012, quando comecei a trabalhar com 
bebidas no Espaço Zebra, depois de estudar 
vinhos, eu o fiz porque vi que coquetelaria 
era uma forma de servir o outro, e de agregar 
valor ao espaço. Mas o que me fez abandonar 
a carreira de jornalista de redação, e me 
apaixonar pelo ofício foi perceber quão pouco 
dos ingredientes brasileiros e nossa história 
era contada nos coquetéis. Os bitters estavam 
na moda e tinha gente importando raiz de 
genciana e outros ingredientes amargos para 
produzir as bebidas. Foi aí que meu marido, 
o Renato Larini, falou: vamos pro boteco 
e você vai ver o que é amargor. Aí fomos, e 
tomei carqueja, jurubeba, catuaba – nossos 

11 3647 9211
mbee.com.br `

amargos e amarguras. Por que usar o que é 
de fora então? E esse universo de sabores 
e saberes inexplorados, que certamente se 
perderão se não fizermos nada. Ai o ofício 
virou missão.

FM -  Como arquitetar o gosto desde cedo?
NP - Para se fazer isso, é preciso se ter 
consciência disso. O gosto, de todos os 
sentidos talvez seja o que está mais 
relacionado ao prazer, à indulgência. E por 
isso, o racionalizamos muito pouco. Assim 
como o olfato. Quando eu estudei vinho, 
minha mestra dos aromas e sabores e a quem 
eu devo muito meu conhecimento sobre 
esse universo, a Alexandra Corvo, costumava 
falar que a gente não dá nome aos cheiros, 
e por isso não conseguimos lembrar deles, 
nomeá-los – ou seja, você sente o cheiro de 
banana e não sabe dizer exatamente do que 
é. Isso porque, ao contrário da cor, que a gente 
olha e nomeia: “azul”, fazendo essa relação 
cerebral, não fazemos o mesmo com o cheiro 
e o gosto, perdidos na inebriação do sabor e 
do olfato, nas suas sensações. 

Então eu acho que para arquitetar o gosto é 
preciso trazê-lo para o racional, assim como 
o aroma. Sentir o cheiro de tudo na feira, nos 
mercados, experimentar, criar seu próprio 
repertório de aromas e sabores, testar o 
paladar e as sensações da língua – onde pega 
a acidez, a doçura, o álcool, a adstringência. No 
fundo, se não fizermos isso, seremos sempre 
analfabetos funcionais do gosto, e ignorantes 
sobre a conscientização que deve ser o ato de 
comer e beber. Sugiro muito a leitura do livro 
“O Gosto como Experiência”, do Nicola Perullo, 
que reflete filosoficamente sobre isso. 

FM - Então, pra você, a coquetelaria é um ato 
de resistência?
NP- Eu faço coquetelaria brasileira 
porque acredito que isso pode, de fato, 
fazer a diferença para quem planta esses 
ingredientes, para que nossa cultura seja 
mantida viva e não a de outrem. Eu quero 
jurubeba no meu drinque, não blueberry. Isso 
é um posicionamento – político, inclusive. Eu 
acho que a arte do presente é a incomodada, 
a posicionada.



1716

Você é o 
que você 
fotografa
por fran miCheli

foto,produção e edição: grupo luz
maquiador: luís henrique lopes

capa

Hugo Battaglion, Bia Amorim, Marisa watanabe, 
Leonardo Salvador, Fran Micheli, Felippe Micheli, Thais 
Navarro e Fred Banionis em uma releitura de "A Lição 

de Anatomia do Dr. Tulp", de Rembrandt (1632).
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“  Imagens são mediações entre homem e 
mundo. O homem ‘existe’, isto é, o mundo 

não lhe é acessível imediatamente. Imagens 
têm o propósito de representar o mundo. 
Mas, ao fazê-lo, entrepõem-se entre o 
mundo e o homem. O homem, em vez de 
se servir das imagens em função do mundo, 
passa a viver em função de imagens. Não 
mais decifra as cenas das imagens como 
significados do mundo, mas o próprio 
mundo vai sendo vivenciado como conjunto 
de cenas”.

Esta passagem do livro “Filosofia da Caixa 
Preta” (2002), do filósofo da fotografia 
Vilém Flusser, foi como um chacoalhão em 
noite de sonambulismo. Ao ter contato com 
as ideias deste pensador atemporal, muitas 
coisas foram se revelando, inclusive a 
compreensão sobre o que anda acontecendo 
nos dias de hoje a respeito da nossa relação 
com a imagem. Em tempos modernos, falar 
sobre imagem tem a ver com Instagram, que 
tem a ver com consumo, que tem a ver com 
comida.

Como ferramenta de interação social digital, 
o Instagram, de fato, revolucionou a maneira 
como comemos e consumimos, o que não 
é novidade pra ninguém. Mas, vendo a 
cena por um outro ângulo, de que maneira 
o design da comida passou a ter mais 
importância do que o ingrediente, o sabor, 
o momento?

Desde que foi aberta, em 2017, a sorveteria 
paulistana Dona Nuvem não recebe sequer 
um cliente que não sacasse o celular antes 
de dar a primeira lambida. O negócio criou 
sobremesas com base em algodão-doce e 

Como o instagram influenCiou o design

gastronômiCo e nossa perCepção sobre

o Comer?

que são um verdadeiro deleite para os olhos. 
Unicórnios, sereias, golfinhos, glitter, arco-íris 
e muitas cores complementam o visual de 
um doce que parece ter saído de um sonho.
Os sorvetes são instagramáveis em sua 
mais pura essência. Feitos para serem 
fotografados, postados e curtidos. O 
responsável pela ideia é o empresário 
Manoel Lima, um ex-publicitário que trouxe 
o conceito do Japão.

Cabeça nas nuvens

Para ele, o seu público tem uma relação com 
a comida bem diferente das outras gerações. 
“Primeiro come-se com os olhos e nós não 
poderíamos jamais ignorar isso. Apostamos 
no online e nascemos para o digital”, diz. 
Na Dona Nuvem, as receitas são criadas 
para serem sempre chamativas, aguçando 
o desejo nos clientes de comprar o produto 
e mostrar aos outros que comprou. “Os 
sorvetes são cheios de fofura e estilo. Somos 
preocupados com o hype e procuramos nos 
reinventar todo dia”.

A experiência de passar meia hora na 
unidade da sorveteria do Shopping Morumbi 
é curiosa. É nítido que todos se encantam 
pelo visual e fazem questão de fotografar. 
Enquanto uma mão publica a imagem no 
Instagram, a outra segura um sorvete que 
escorre derretido por entre os dedos.

Manoel Lima. Dona Nuvem
Foto: Fran Micheli

E a respeito da qualidade do sorvete, 
Manoel afirma que todos os ingredientes 
são naturais e todas as receitas produzidas 
artesanalmente na casa. “Não inventamos 
nada, só juntamos coisas óbvias e a grande 
novidade é o jeito com que você interage 
com o produto”.

E o sucesso digital é tanto que no meio da 
loja foi instalado um painel gigante que 
exibe todas as fotos publicadas em tempo 
real com a hashtag #donanuvem. “Vivemos 
a gestão da inveja, da cobiça. Queremos 
fazer parte de um movimento e se vemos 
algo no Instagram queremos estar lá, comer, 
mostrar que também fazemos parte daquela 
comunidade”.

E nessa frase não há qualquer sinal de ironia 
ou ressentimento. Quem me disse isso com o 
coração aberto foi o fotógrafo gastronômico 
Jason Lowe, britânico vivendo no Brasil e 
com mais de 30 anos de experiência na área.
No início da pesquisa para essa matéria, eu 
poderia jurar que os fotógrafos profissionais 
estivessem de nariz torcido para a influência 
do Instagram nas suas panelas. Mas, Jason 
pensa exatamente o contrário. “Quando eu 
comecei como fotógrafo especialista em 
comida, existiam apenas cinco ou seis de 

“todo mundo é fotógrafo
de Comida”

nós em Londres, isso há 30 anos”, lembra, 
trazendo a tona a questão da fotografia 
analógica e suas dores e prazeres. “Eu 
poderia viajar para a India por três semanas, 
por exemplo, sem ter a mínima noção do 
resultado do meu trabalho até que eu 
voltasse para casa e levasse tudo para 
revelar no laboratório”.

Fotógrafo e diretor responsável pela 
salivante abertura da novela global “A 
Dona do Pedaço”, Jason ainda reverencia o 
Instagram como objeto de transformação. 
“Eu amo a evolução, o progresso e as novas 
maneiras de enxergar as coisas. Sou um 
grande fã do Instagram e hoje qualquer um 
com um celular é um fotógrafo de comida”. 
Mesmo assim, ele avisa: “fazer uma foto 
com o celular em um restaurante e obter 
uma linda imagem é uma coisa e ser um 
profissional da fotografia com anos de 
experiência, é outra”.

Para Jason, ninguém se torna um mestre 
da escultura em madeira apenas por ter a 
melhor espátula.

Apesar de estar intrinsecamente ligado à 
área da imagem, o Instagram se transformou 
em uma potente ferramenta de vendas. A 
chef confeiteira Thaís Reis, de Belém – PA, 

quase dá pra sentir o Cheiro

Foto de Comida.
Foto: Igor Miske (Unsplah)
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aposta na ferramenta como carro-chefe da 
sua empresa, uma escola de confeitaria.

Para ela, o Instagram deu um boom para 
todos os chefs de cozinha. “As pessoas 
conseguem comer com os olhos e parece 
que por ali já dá pra sentir o cheirinho da 
comida”.

No entanto, a profissional alerta para uma 
tendência que pode ser uma armadilha para 
quem prioriza a imagem em detrimento da 
qualidade da comida. E isso vale para quem 
produz e para quem consome. “Nem tudo 
que é bonito é gostoso. Justamente por esse 
apelo visual, o mercado de gastronomia no 
Instagram está muito artificial, isso é muito 
negativo. Conseguir trazer o gostoso com o 
bonito é bem difícil, mas quem é profissional 
consegue”.

Nosso encontro com a chef Thaís foi por 
acaso e nos esbarramos justamente durante 
uma visita ao Museu Mais Doce do Mundo, 
uma exposição itinerante que passou por 
São Paulo em 2019. Produzido para ser 
instagramável, o Museu era um universo de 
apelos sensoriais prontos para sair bem na 
foto.

A psicanalista e crítica de arte Bianca Dias 
acredita que o Instagram é um símbolo de 
uma cultura atravessada pelo excesso de 
imagens e do reconhecimento imediato. 
E o universo da comida não escapa dessa 
realidade.  

Segundo ela, pelo ponto de vista da 
psicanálise, existe no indivíduo uma 
questão estrutural do olhar que pede 
que o outro o reconheça. “Na forma 
contemporânea das redes sociais e na 
celeridade de tudo, o Instagram acaba 
condensando dois pontos importantes: 
a urgência de ser reconhecido com 
a possibilidade de estar em tempo 
integral conectado”, diz. Em sua opinião, 
essa demanda pode ser uma tremenda 

a Comida Como autoafirmação

armadilha que nos arremessa a um 
intenso sentimento de solidão.

Mesmo assim, ela acredita na dupla face 
do Instagram como ferramenta. “Há 
sempre a possibilidade de um movimento 
disruptivo, inclusive há ótimos Instagrans 
de restaurantes e chefs que são expressões 
artísticas e afetivas do ato de comer, 
mostrando o processo, a origem dos 
alimentos, a relação dos alimentos com 
o entorno do restaurante. Essa é uma 
tendência da alta gastronomia, inclusive, 
que deixou de ser pernóstica para ser cool 
e engajada”.

Ao falarmos sobre o tripé estética, 
gastronomia e digital, nos deparamos 
também com alguns casos que chamam 
a atenção justamente por dialogarem em 
outras línguas com essa mistura. O Paris 6, 
rede de restaurantes do paulistano Isaac 
Azar, é o tipo de negócio “falem mal, mas 
falem de mim”.

Com um marketing totalmente voltado para 
a viralização nas mídias sociais, o empresário 
talvez seja o precursor de uma tendência 
brasileira: os pratos-ostentação que ficam 
famosos pelo excesso de ingredientes, 
tamanho da porção e estética do exagero. E 
um exemplo é o contraditório Gran Gateau, 
uma sobremesa inventada que leva bolo 
de chocolate recheado, sorvete, picolé 
industrializado, morangos, creme de avelã 
e leite condensado. Tudo junto, ao mesmo 
tempo.

O sucesso foi tanto que hoje são mais de 
20 versões do doce. E o cardápio é um 
show à parte: cada prato leva um nome de 
um artista, o que completa a estratégia das 
mídias sociais. No Instagram, é comum ver 
personalidades ostentando as sobremesas 
escandalosas, o que incita ainda mais o 
desejo de estar lá, fotografar e de pertencer 
a uma comunidade fidelizada e de alto 
poder de influência.

bonito, pero no muCho

Thais Reis, @escolagastronomicatr
Museu Mais Doce do Mundo.
Foto: Bia Amorim
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E a ostentação gastronômica instagramável 
parece funcionar. Atualmente, o Paris 6 tem 
18 unidades no Brasil, recebe em média 100 
mil clientes mensalmente e contabiliza um 
faturamento de R$120 milhões por ano. Isaac 
não teve nem tempo de responder à nossa 
entrevista até o fechamento dessa edição.

E, se o deboche à estética é uma boa 
estratégia para o sucesso, lembremos 
também do famoso perfil no Instagram 
@chefjacqueslamerde, que aposta em pratos 
maravilhosos que parecem ter vindos de um 
restaurante caríssimo e estrelado. A graça 
é que os pratos são criados com iguarias 
nada refinadas como biscoitos recheados, 
maionese barata, balas, queijos processados, 
Cheetos, etc.

Depois de anos, a verdadeira identidade do 
“chef Jacques la Merde” foi revelada: a chef 
canadense Christine Flynn era a artista por 
trás daquelas obras de arte que encantam os 
olhos e insultam o estômago. E a brincadeira 
nos faz pensar: até onde comemos o 
que agrada nossos olhos e quais são as 
engrenagens mentais que nos fazem querer 

mostrar nosso almoço aos outros?

As perguntas são muitas e as respostas, ainda 
poucas. Mas, Jonah Berger, que é professor da 
Universidade da Pensilvânia e especialista 
em marketing viral, nos dá a letra em seu 
livro “Contágio”, de 2014. Na obra, ele esmiúça 
nossa necessidade de passar determinadas 
informações e conteúdos adiante.

Segundo o teórico, contar sobre experiências 
e relacionamentos pessoais ativa circuitos 
cerebrais que reagem a recompensas, 
similares ao prazer de comer um chocolate, 
por exemplo. Isso quer dizer que, ao 
mostrarmos aos outros nossa experiência 
– com um prato bonito em um restaurante 
bacana, por exemplo -, estamos agradando 
nosso ego e desencadeando notabilidade 
interna.

A discussão sobre o assunto é longa, mas 
nunca cansativa. E, se a beleza põe a mesa, 
como diria minha avó, o Instagram é o 
garçom que leva os 10% do serviço.

E aí, quantas curtidas essa matéria merece?

Petit Gateau ostentação. Paris 6
Foto: Fran Micheli
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bem-vindo 
ao clube!

clube

serviços de assinatura de produtos Com entrega em

domiCílio CresCem 167% no brasil e movimentam

r$ 1 bilhão ao ano.

por fernanda testa
foto: hugo battaglion

álvaro Bortoletto Filho, 
assinante viciado em clubes 

de assinatura

Comodidade, exclusividade e 
oportunidade de experimentar 

novos produtos sem precisar sair de casa. 
Estes são alguns dos principais atrativos 
dos clubes de assinatura, modalidade de 
e-commerce que tem se consolidado no 
Brasil nos últimos anos. Segundo dados da 
Abcomm (Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico), entre 2014 e 2018 houve um 
crescimento de 167% no mercado de clubes 
de assinatura. Atualmente, existem mais 
de 800 empresas do ramo no país, o que 
movimenta por volta de R$ 1 bilhão ao ano. 

Os produtos oferecidos variam entre livros, 
produtos de tabacaria, vinhos, cervejas, 
cachaças, azeites, cafés, snacks saudáveis, 
temperos e até produtos para pets, entre 
outros. A Farofa Magazine conversou com 
alguns empresários para saber como este 
modelo de negócios ao alcance de um clique 
tem revolucionado o varejo nacional. 

Co-fundador e diretor de produção do 
Moka Clube - que oferece cafés especiais 

em um clube de assinatura mensal, Hugo 
Rocco iniciou a empresa em 2012. Junto 
a dois sócios, eles visitam fazendas em 
todo o país em busca de cafés exclusivos. 
O processo de torra e envio é feito pela 
empresa, que já percorreu mais de 80 
fazendas ao longo desses anos e conta 
hoje com cerca de mil assinantes.

“Fazemos questão de conhecer o produtor, 
a propriedade e o manejo. Nosso histórico 
e constância na qualidade dos cafés 
atraem nosso público, que pode provar 
produtos de todas as regiões brasileiras 
em casa, sem frescura. Procuramos 
enviar sempre notas e regiões distintas, 
ajudando na identificação dos sabores e 
conhecimento sobre o café”, afirma. 

De acordo com Rocco, umas das 
dificuldades do setor ainda é a logística, 
já que o café é um produto perecível. 
“Depois da torra, ele começa a perder suas 
nuances, por isso a logística tem que ser 
rápida. A questão da rapidez nós temos 
conseguido contornar. O grande desafio 
ainda é o custo”, diz.

Cafés espeCiais sem ‘fresCura’

Hugo Rocco, Moka Clube. 
Foto: Divulgação
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Comemorando três anos de operações, 
Alexander Michelbach apostou no universo 
cervejeiro quando decidiu criar o Beerflakes, 
clube de assinatura desenvolvido no 
modelo ‘mistery box’. Todos os meses, 
o assinante recebe em casa um kit com 
produtos relacionados à cerveja, que vão da 
bebida em si a copos, livros, camisetas e até 
objetos de decoração. 

Segundo o gerente de projetos, a escolha 
dos produtos é feita por três sommeliers 
que atuam em diferentes regiões do país. 
Todos os meses, o kit contempla um tema 
específico -que é, aliás, a única informação 
que sugere pistas para o assinante que irá 
receber a caixa surpresa em casa. 

“A vantagem de trabalhar com curadores 
que estão em diferentes regiões nos permite 
ficar sabendo de novidades, lançamentos 
e outras informações importantes sobre 
os produtos que pretendemos incluir nas 
edições e, claro, sobre a qualidade das 
cervejas”, afirma. 

Cervejas e gadgets surpresa

Outro atrativo, segundo Michelbach, está 
na exclusividade dos produtos. “Muitas das 
coisas que enviamos são desenvolvidas 
especialmente para o clube. Ter acesso 
a produtos que não são tão fáceis de se 
encontrar torna a assinatura única, além de 
trabalharmos com um custo interessante 
para o consumidor”, diz. 

Consolidado como o maior clube de 
assinaturas de vinho do mundo, o Clube 
wine existe desde 2009 e conta com mais 
de 140 mil assinantes no país. Criada com 
a missão de democratizar o mundo do 
vinho, a empresa oferece seis tipos de 
assinatura, que vão desde a experiência para 
o consumidor iniciante ao kit voltado aos 
experts em vinhos. 

De acordo com Laura Barros, diretora de 
marketing da wine, a curadoria é feita por 
‘winehunters’ que viajam o mundo todo em 
busca de grandes rótulos. “Eles acompanham 
de perto o que os clientes desejam e o que 
há de especial no mercado, desde as novas 
vinícolas as marcas já renomadas. A equipe 
vai pessoalmente até aos produtores, 
para saber como é elaborado cada rótulo 
e garantir a qualidade dos exemplares”, 
explica. 

Anualmente, são cerca de 70 seleções 
para as modalidades de assinatura, o que 
resulta em mais de 2 mil rótulos provados 
pelos curadores. A maior dificuldade, 
segundo Laura, é fazer com que a empresa 
seja sempre inovadora. “Temos investido 
em pacotes exclusivos, como viagens 
enoturísticas e clubes especiais para fidelizar 
nossos sócios”, diz. 

demoCratiZando o mundo do vinho

Apaixonado por vinhos, o empresário 
álvaro Bortoletto Filho é cliente de um 
clube de assinaturas da bebida. Ele diz que a 
comodidade de receber produtos exclusivos 
em casa é compensadora. Conhecendo o 
modelo de negócios dos clubes, resolveu 
apostar também na assinatura de cervejas 
artesanais. “Conhecia pouquíssimas cervejas 
e vi na assinatura a melhor maneira de 
descobrir estilos e elencar quais os tipos me 
agradariam mais”, afirma. 

A diversidade de produtos é outro 
diferencial, segundo o empresário. “Tanto 
os vinhos quanto as cervejas que recebo são 
produtos que geralmente não encontramos 
tão facilmente em lojas físicas. E quem não 
gosta de receber um vinho e uma cervejinha 
na porta de casa? É um mercado em alta, 
que acredito que vai se popularizar cada vez 
mais”, conclui. 

desCoberta de sabores

CLUBES DE CAFÉ CLUBES DE VINHOCLUBES DE CERVEJA CLUBES DE AZEITES

O CONFORTO DOS

COMIDA & BEBIDA  NA PORTA DE CASA

CLUBES NO TOTAL
SEGUNDO DADOS DA ABCOMM

CACHAÇA
TEMPEROS

COMIDA ZERO
ALIMENTOS FIT

SNACKs

CHOCOLATE
QUEIJOS

CARNES NOBRES
INUSITADOS
COLONIAIS

PESQUISADOS 
PELA FAROFA MAGAZINE

e mais variedades
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o trunfo 
do azeite 
brasileiro
por bia amorim e fran miCheli 

azeite

em um merCado aqueCido, premiado e reConheCido

internaCionalmente, vale a pena abrir o paladar

para o aZeite naCional

Foto Jonathan Ocampo 
(Unsplash)

No ano de 2019, a produção de azeite 
brasileiro bateu recordes. De acordo 

com o Instituto Brasileiro de Olivicultura 
(Ibraoliva), produzimos cerca de 1,5 milhões 
de quilos de azeitonas para transformar em 
azeite. Nos últimos anos, o investimento 
privado na implantação de olivais e viveiros, 
e na instalação de fábricas de azeite no Rio 
Grande do Sul passou dos R$ 100 milhões. 
Ou seja, é um mercado em expansão e o 
azeite quanto mais fresco melhor! Então é 
preciso olhar de perto este aquecimento 
da produção nacional, que se mostra a cada 
safra, para entender melhor sobre este 
produto tão complexo.

para produZir um litro de aZeite são 

neCessários de 5 a 14 kg de aZeitona. no 

brasil, em 2019 produZimos 240 mil litros 

de aZeite extra virgem.

desCoberta de sabores

Sandro Marques, pesquisador, escritor e 
especialista respeitado no mundo de azeites, 
diz que ainda falta educação para o consumo, 
mas que não é um problema exclusivo dos 
brasileiros. Aqui ainda existe muito “azeite” 
que chega importado de outros países de 
renome e nos enganam direitinho. 

E diante de um mercado tão aquecido, a 
preocupação sobre a qualidade é inevitável. 
Em julho deste ano, o MAPA - Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
-  proibiu a venda de seis marcas de azeite 
de oliva depois que a fiscalização encontrou 
produtos fraudados e impróprios para o 
consumo humano.  

O azeite é o segundo produto mais falsificado 
do mundo, só ficando atrás do pescado, de 
acordo com informações do Departamento 
de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal 
(Dipov) do Ministério da Agricultura, David Clode (Unsplash)

Pecuária e Abastecimento (MAPA). E isso 
se torna ainda mais preocupante quando 
olhamos para o nível de consumo no 
Brasil: aumentamos em 45% em consumo 
apenas entre janeiro e julho de 2017 e 2018, 
representando mais de 30 toneladas do 
produto.

“Algumas fraudes são mesmo difíceis de 
serem detectadas e outros países que são 
grandes importadores de azeite, como os 
EUA, também estão sujeitos a comprarem 
azeites falsificados. O melhor detector de 
fraudes, para o consumidor final, ainda é o 
nariz. ” Destaca Sandro.
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Já em termos de consumo, é preciso educar-
se para reconhecer os aromas que são 
indicadores de qualidade e os aromas que 
são provenientes de defeitos. Os produtos 
para consumo alimentício sempre têm seu 
melhor momento. Podem ser frescos ou 
maturados, tudo depende do que você está 
buscando. 

Sabor e intensidade em um bom azeite 
podem fazer dele um tempero, um 
acompanhamento, um molho ou até a 
estrela da casa. O segredo é saber o que é 
importante observar para entender cada 
detalhe.

Para quem quer conhecer mais, o livro Guia 
de Azeites do Brasil (versão 2017 e 2018), 
escrito por Sandro, é um ótimo começo. O 
pesquisador tem uma lista dos melhores 
passeios em todo o Brasil, dicas de como 
degustar e marcas confiáveis e deleitáveis. 

eduCação esCorregadia

“não há milagre

Com relação a

preço: aZeite

muito barato é de

qualidade ruim, já 

está envelheCido

ou é fraudado

mesmo.”

Azeite brasileiro.
Foto: Fernando Dias (Seapa)
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produção e importação

Em terras nacionais, importamos 
anualmente cerca de 70 mil toneladas de 
azeite para abastecer as receitas recheadas 
de uma boa dose desse líquido esverdeado 
e límpido. 

Terras em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 
São Paulo são avistadas com aquelas árvores 
de folhas longas e de um verde meio opaco, 
cara de velho. Mas, há também produção 
em Santa Catarina, Paraná e na região de 
serras do Espírito Santo. Este crescimento 
é, sobretudo, fruto da persistência e 
empreendedorismo dos produtores aliado a 
um movimento de valorização de produtos 
alimentícios artesanais brasileiros que 
ganhou força na última década. Produzimos 
este ano de 2019 cerca de 240 mil litros 
de azeite extra virgem, sendo o Ibraoliva 
- Instituto Brasileiro de Olivicultura - um 
dos grandes responsáveis pelo fomento do 
mercado nacional.

Os painéis sensoriais são importantes para 
quem consome e para quem fabrica. Em 
2019, o Brazil IOOC (International Olive Oil 
Competition) aconteceu em agosto e foi a 
primeira competição organizada no Brasil 

reConheCimento que vem de fora

voltada exclusivamente para o segmento de 
azeites, com padrão internacional.

Em países como Itália, Portugal, Nova 
Iorque, Japão, China, Espanha, Austrália e 
diversos outros, são comuns a realização 
de importantes eventos que degustam 
os azeites brasileiros e premiam nossa 
qualidade, safra a safra. 

E agora, que tal dar uma chance ao azeite 
nacional e provar de sabores complexos 
e frescos, além de incentivar a economia 
nacional?

árvore Centenária.
Foto: Divulgação Ibraoliva
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benny
novak

Formou-se na Le Cordon Bleu de Londres. Trabalhou em diversos 
restaurantes no Brasil e fora. Em 2002, inaugurou o Ici Bistrô, que funciona 
como os pequenos restaurantes parisienses. Em 2014, abriu a Bráz Trattoria 
em conjunto com a Cia. Tradicional do Comércio. É apaixonado por comida, 
por música e os quatro filhos. Hoje cuida das cozinhas do Ici Bistrô fazendo 
uma homenagem à cozinha francesa clássica, Ici Brasserie, com perfil 
mais despojado e também do Tappo Trattoria, uma cantina italiana. 

Foto: Leo Feltran

na 
cozinha

DESIBERNE 
PARA TUDO QUE UMA
CERVEJA PODE SER

SAIA DA
CAVERNA
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na ponta 
da língua

por bia amorim 

provamos seis marCas de molho shoyu em uma

degustação às Cegas. Contamos aqui nossas

perCepções sensoriais pra te ajudar a esColher

melhor o aCompanhamento para o seu peixe Cru.

Foto Christpher James Scheller 
(Unsplash)

degus-
tação A  culinária japonesa cresce 

exponencialmente no Brasil. O 
número de restaurantes que servem 
rodízio de peixe cru pipocam em diversas 
cidades e a moda de sabores orientais 
parece que não vai passar tão rápido. Com 
menus adaptados, muitos restaurantes 
não servem a autêntica culinária asiática e 
nem mesmo disponibilizam seus molhos à 
mesa. Mas, buscando os sabores de outras 
culturas, a pergunta é: o que estamos 
consumindo quando despejamos o shoyu 
na comida?

O especialista Roberto Shibakura contou 
para a FM que existem 5 tipos diferentes 
de molho shoyu. O koikuchi (tradicional), 
usukuchi (mais claro), tamari (com mais 
soja na composição), shiro (mais trigo 
na composição) e saishikomi, que é 
um shoyu praticamente fermentado 2 
vezes. Ele comenta que todo shoyu é 
salgado por levar sal na composição e 

pela fermentação natural com leveduras 
específicas.

Roberto esclarece que nem todo shoyu 
é feito de soja. O shiro shoyu é feito com 
mais trigo do que soja na composição e 
algumas marcas usam milho, resultado de 
uma falta de ingredientes vivida décadas 
atrás. “Nos dias de hoje, temos pessoas 
com alergia a soja e trigo, então no Japão 
tem shoyu que é feito com fava no lugar. ”

E, para compartilhar esse universo rico 
em sabores e história, provamos 7 molhos 
de soja que estão à venda em mercados 
e e-commerces no Brasil. Para entender 
as diferenças entre sabores e marcas do 
mercado, convidamos o chef de cozinha 
wilson da Silva, o empresário do ramo de 
restaurantes japoneses Thiago Hyashida e 
a mestre-cervejeira “japa” Fernanda Ueno, 
para nos auxiliar nas descrições sensoriais, 
em uma degustação às cegas.

Fernanda UenoThiago Hyashida

wilson da Silva
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6SHOYUS DEGUSTADOS

água, soja e trigo orgânicos, sal marinho. 
Fermentação natural de 12 meses. 

Produzido pela MN Foods, em Mogi 
das Cruzes, interior do estado de São 
Paulo. Tem o selo de 100% orgânico 
e segue a receita tradicional de 
fabricação com poucos ingredientes. 

Com aroma marcante, tem uma leve nota 
defumada muito agradável. Traz nuances de 
fermentação, trazendo complexidade e um 
gosto salgado moderado. Muito agradável e 
marcante. Foi o preferido para harmonizar 
com pratos à mesa. Coloração mais clara que 
o comum, marrom escuro com tons de cobre.

#1 - 100%
organiC
hakkon

água, Soja, Sal, Trigo, Caramelo, Sorbato 
de potássio. Fermentado naturalmente.

Importado dos Estados Unidos. A fábrica 
da Roland existe desde os anos 1930 e 
produz centenas de produtos alimentícios 
que distribui no mundo todo. 

Bastante aromático, com condimentados 
complexos e agradáveis. Na boca, salgado 
presente em equilíbrio com uma leve acidez 
e umami. De cor marrom médio a claro, 
bastante fluído na textura. Foi o shoyu com 
melhor feedback sensorial, sendo escolhido 
para cozinhar ou servir direto nas comidas.

água, soja, sal, álcool.

*Não leva trigo e por isso não contém glúten.

Esta fábrica é japonesa e o produto 
importado para o Brasil. Em 2020, a 
fábrica faz 100 anos produzindo na região 
de Tokai. Certificação FSSC22000.

Mais encorpado e com sabor bem marcante. 
No aroma, uma percepção de grãos 
fermentados agradáveis. Presença marcante 
do umami e uma nota de acidez. De cor 
caramelo médio, com aspecto do gosto 
salgado ser mais leve. Bem equilibrado.

#2 – roland 
soy sauCe 

#4 – nakaroku 
shoyu tamari

degus-
tação

água, soja, trigo e sal. Fermentação 
natural de 12 meses. Líder mundial em 
fabricação de shoyu, tem fábricas na 
ásia, Europa e Estados Unidos. Conta 
uma história com mais de 300 anos.

Aromas e sabores com explosão de 
intensidade. Traz notas aromáticas de 
fermento (koji) e madeira, um salgado 
presente, mas sem agredir. Umami em 
equilíbrio com outros gostos. Condimentado, 
complexo e sabores prolongados. Pode ir à 
mesa para acompanhar pratos mais leves 
e mais saborosos. Bastante agradável.

#3 – kikkoman

água, sal, açúcar, soja, trigo, álcool etílico, 
corante: caramelo IV processo, sulfito-
amônia, realçadores de sabor: glutamato 
monossódico, guanilato dissódico 
e inosinato dissódico, conservador: 
benzoato de sódio e reguladores de acidez: 
carbonato de sódio e ácido láctico.

*O light tem 40% menos sódio.

Com 80 anos de história, a fábrica brasileira 
fica em Campinas, interior de São Paulo. 
Eles têm ISO 9001 | ISO 14001, ganharam o 
prêmio Monde Selection em 2015 na Bélgica 
e possuem Certificado Kosher (pela BDK).

Com sabores marcantes e intensidade de 
sal muito alta, tanto o light quanto o normal 
foram classificados como pouco complexos, 
mas muito intensos no gosto. Coloração 
escura de caramelo, com nuances rubis. 

#5 - aZuma 
– light e 
normal

água, Sal Refinado, Soja, Milho, Açúcar, Corante 
de Caramelo, Realçador de Sabor Glutamato 
Monossódico e Conservador Sorbato de 
Potássio. (*) A embalagem de 150ml pode 
conter, além da soja, derivados de peixe.

*Esta versão não leva trigo e por 
isso não contém glúten.

A Sakura faz shoyu no Brasil há mais de 
70 anos. Foi pioneira em trazer e produzir 
muitos produtos orientais e hoje é o 
destaque em vendas deste produto no país.

Aroma de grãos, traz algumas notas de 
difícil compreensão, tabaco, balsâmico 
e fermentados. Tem a cor caramelo bem 
escuro, se destacando na intensidade. 
Tem um salgado intenso, textura mais 
viscosa percebida na boca. Falta equilíbrio 
entre os sabores e baixa complexidade.

#6 – sakura 
tradiCional
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saUDemos a 
manDioca

por fran miCheli 

dossiê

raiZ amada brasileira, mãe de todos os polvilhos e 

farinhas mil, a mandioCa mereCe todos os holofotes 

do mundo. pode saudá-la sem medo.

ilustrações: lucas lourenço

O nome científico é estranho: 
manihot esculenta Crantz

a família a qual 
pertence, então, nem se 

fala: euphorbiaceae

a mandioca foi, por muitos e 
muitos anos, o alimento base 
da cultura indígena. tem sua 
origem supostamente fincada no 
sudoeste da amazônia. e antes 
mesmo da chegada dos europeus 

às américas, o cultivo da 
mandioca já reinava do 
brasil até o méxico.

é a terceira maior fonte 
de carboidratos nos 
trópicos, atrás apenas 
do milho e do arroz. 

mas, a estranheza do nome 
fica de lado ao lembrarmos 
de tudo aquilo que ela nos 
deu: biscoito de polvilho, 
pão de queijo, bolinhos 
diversos, acompanhamento 
para o churrasco de final 
de semana, tapiocas, bijus 
e tantas outras delícias. 
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o nordeste é a 
principal região 

consumidora 
de mandioca 

e derivados, 
respondendo 
por 47% do 

total consumido 
no país.

apesar das origens em 
nossas terras, hoje 
o país que domina a 
produção da mandioca é 
a nigéria, seguido da 
tailândia e da indonésia. 
O Brasil fica em 4º 
lugar, com mais de 21 
milhões de toneladas 
produzidas ao ano. 

a cultura indígena brasileira 
tem uma lenda muito bonita 

sobre a existência da mandioca. 
segundo a história, uma linda 

indiazinha chamada mani faleceu 
enquanto dormia em sua oca. a 
mãe, inconformada com a perda, 
teria chorado por dias sobre o 
corpo da filha e, ao notar que 

o chão passara a apresentar 
rachaduras, cavou na esperança 
de encontrar a filha viva. No 
lugar do corpo da filha, no 

entanto, encontrou uma raiz 
longa e forte, à qual deu-se o 
nome de manioca (mani + oca). 

no brasil, as regiões 
norte e nordeste 
possuem juntas 
aproximadamente 
61,18% da produção 
nacional de mandioca.

nomes populares pelo 
brasil: mandioca, 
macaxeira, aipim, 
castelinha, uaipi, 

mandioca-doce, mandioca-
mansa, maniva, maniveira, 
pão-de-pobre, mandioca-
brava e mandioca-amarga.

a  organização das nações 
unidas para alimentação 
e agricultura (fao) 
desenvolve, desde 2013, 
uma série de ações para 
promover o consumo e 
aumentar a produção da 
mandioca no mundo. através 
do projeto “save and 
grow”, a entidade quer 
transformar a mandioca 
em um dos superalimentos 
do século xxi. 

FONTES: Embrapa, ONU News, 
Dicionário Informal, Toda Matéria.  
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por edgar amorim

foto: rui nagae

moça
refresCante, floral, botâniCo 

drink

50ml Gin London Dry, 20ml Vermute Seco, 20ml Suco de limão taiti, 
10ml Xarope Flor de Sabugueiro, 100ml água tônica, 50ml infusão de 
flor clitória (butterfly pea)
Garnish: Ramo de Manjericão

Numa taça de vinho tinto adicionar gin london dry, vermute seco, suco de limão, 
xarope de flor de sabugueiro e preencher a taça com gelo. Adicionar a tônica, mexer 
levemente o drink com uma bailarina e finalizar derramando 50ml de infusão de flor 
clitória. Para guarnição utilizamos um ramo de manjericão para trazer mais aroma.

ingredientes

modo de preparo

"É um dos coquetéis mais vendidos no boteco Generoso, uma 
homenagem ao público feminino de Maceió que tem um certo 

favoritismo pelo refrescante gin tônica. A ideia é realçar os 
botânicos, acidez e trazer um toque floral ao coquetel sem perder 

o frescor de um gin tônica. "
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Comendo Com
os olhos
por rafael tonon

artigos

É pra ver ou é pra comer? Sempre fico 
meio tiozão quando chego nesses restau-
rantes estreladíssimos que meu trabalho 
me leva, sem saber se o que chef preparou 
é cenográfico ou real — tudo tão milimétri-
co, harmonioso, 0 defeitos... 

Os pratos se aperfeiçoaram, cada um para 
uma louça diferente e mais bonita, assina-
da por um ceramista que já foi até capa de 
revista. Os talheres se retorceram, se afi-
naram, tomaram um golden shower, tudo 
para impressionar comensais que se im-
pressionam cada vez menos com as coisas. 
Nunca a estética pautou tanto a gastrono-
mia.

Claro que essa relação comida x beleza 
não é de fato nova. Quando os intelectu-
ais italianos decidiram criar o movimento 
da Cozinha Futurista na década de 1930, já 
tinham estabelecido que a nova gastrono-
mia precisava ser determinada também 
pela beleza — eles proponham uma abor-
dagem onde “a experiência, a inteligência e 
a fantasia substituíssem economicamente 
a quantidade, a banalidade, a repetição e o 
custo”, como bem definiu o poeta F. T. Ma-
rinetti, em um dos textos que baseou toda 
a teoria do movimento. 

Pratos como “gelado na lua”, “caldo de 
rosas e sol” e “corações oportunistas de 
alcachofra” precisavam ser construídos 
seguindo padrões atraentes, belos, que di-
ferenciasse a alimentação humana do que 
comiam “as formigas e as ratas”. Só a bele-
za poderia nos salvar à mesa.

Na Nouvelle Cuisine francesa, era preciso 
evidenciar a formosura dos ingredientes, 
de forma natural, quase minimalista, numa 

construção que ressaltasse a delicadeza 
orgânica dos preparos, um grande apuro 
na apresentação. Talvez tenha sido o mo-
vimento mais importante para encravar 
de vez a estética na gastronomia moderna, 
algo que passou a determinar que comí-
amos também com os olhos. Mas nunca 
como hoje, volto a dizer.

Não sei se vocês também notaram, mas 
nossa comida nunca esteve tão “bonita”. 
Do dogão da esquina com a mostarda a 
fazer um perfeito zique-zaque sobre a sal-
sicha industrializada ao prato do conceito 
moderninho que acabou de abrir no bair-
ro, todo mundo parece empratar a comida 
como se estivesse diante das câmeras dos 
produtores do Chef’s Table. 

As redes sociais tiveram papel definitivo 
nisso. O Instagram catapultou essa preo-
cupação com a aparência em tratamentos 
estéticos em pessoas com dentes cada 
vez maiores e mais brancos, rostos iguais 
esculpidos em harmonizações faciais, so-
brancelhas à la logo da Nike. Como é que 
nossa comida não seguiria pelo mesmo 
caminho? Um paninho meio amassado do 
lado do prato, uma luz com o celular do 
companheiro de mesa para evidenciar as 
texturas, põe o prato no chão que tem um 
fundo mais bonito, amiga.

Não podemos só comer: temos que lacrar 
na foto daquilo que comemos. Dia desses, 
estive em um restaurante no Peru a pro-
var os pratos preparados pelo chef que 
viaja por todo o país a coletar ingredien-
tes típicos, inesperados. Tudo servido nas 
louças mais lindas, em apresentações me-
ticulosamente preparadas (quanto tempo 
demoram pra montar isso?), com as cores 

mais estimulantes que já presenciei. De 
repente, chega à mesa uns bolinhos de 
mandioca com carne de piranha. Ao lado, 
um prato-instalação com as cabeças dos 
peixes a formar um mosaico de pequenos 
dentes pontiagudos como guilhotina. Uma 
evocação à natureza, coisa linda de ver. 

Mas olhando para as bocas abertas das pi-
ranhas prestes a devorar um pirarucu in-

teiro, congeladas por alguma técnica de ta-
xidermia, só conseguia pensar nisso: meus 
olhos podem até terem o prazer (sabere-
mos depois!) de devorar um prato primei-
ro. Mas o sabor nasce pela boca. Língua, es-
tômago, e até os pêlos do meu braço é que 
vão me dizer se tudo aquilo estava bom. 
Beleza põe mesa, com certeza. O problema 
é que, de uns tempos pra cá, tem mais gen-
te achando que só isso importa.

Foto: Irene kredenets (Unsplash) 
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Consultores
involuntários da
estétiCa do prato

por Carlos alberto dória

artigos

Num certo dia, na distante década de 1970, os 
irmãos Troigros resolveram servir aos clientes 
a comida já empratada na cozinha. Criou-se, 
assim, um espaço novo (o prato) para os che-
fs exercitarem sua concepção estética mais 
próxima das artes plásticas. Antes, eles diziam, 
toda comida no prato era marrom e tinha a 
aparência de cocô... Agora, cromatismo e forma 
passavam a ditar o arranjo final. E os Troisgros, 
assim como outros chefs da nouvelle cuisine, 
foram buscar inspiração estética na cozinha ja-
ponesa. O japonismo dos anos 70 foi a tônica 
da cozinha renovada e a “invenção” da estética 
no prato ocidental.

Verde, vermelho, amarelo, preto – cores que 
antes entravam na panela e saiam em uma 
mescla uniforme, agora tinham chance de che-
gar ao cliente, até mesmo porque a nouvelle 
cuisine privilegiou os ingredientes naturais, 
isto é, nas suas cores e sabores como vieram 
ao mundo. Um purê de cenoura, ou um coullis 
de tomate, levavam o alaranjado e o vermelho 
ao cliente, influindo na sua apreciação sobre o 
conjunto. A questão era então: como arranjar 
essas cores? E tudo o que comemos até hoje 
por aí é, de certa forma, uma resposta muito 
particular dos chefs a esse desafio. 

Mas é importante saber que o estudo da “fisio-
logia do gosto” avançou na mesma época, e lá 
pelos anos 1990 todo mundo já sabia que não 
só o paladar, mas a visão, o tato, os aromas e 
mesmo a audição eram importantes na forma-
ção do juízo de quem come. Um exemplo sobre 
o tato e a audição? O crocante! Hoje, toda comi-
da tem algo crocante, seja uma amêndoa numa 
sobremesa, seja o pururuca do leitão, estão lá 
para oferecer resistência aos dentes e para sen-
tirmos, dentro de nós, o ruído da mastigação.

Então, a comida, hoje, mobiliza conscien-
temente todos os sentidos. A provocação a 
cada um deles é a tarefa do chef. E como cada 
cabeça é uma sentença, pode-se imaginar a 
infinidade de formas e a aparência de caos 
do todo.

É aí que entra o Instagram! No mundo todo os 
clientes fotografam aquilo que irão comer e 
disponibilizam para os seus seguidores. Esta 
seleção feita pelo filtro do gosto dos clientes 
é a informação mais preciosa que um chef 
pode obter para seguir pesquisando e me-
lhorando. Ele pode conhecer o tratamento 
plástico que agrada o mercado com muito 
mais certeza do que sabia sobre o sabor.

As tendências vão se firmando: o arroz ne-
gro é valorizado, as construções piramidais 
no centro do prato, um purê amarelo sob o 
pedaço de peixe grelhado; até mesmo a abo-
lição do prato, substituído por uma placa de 
ardósia ou um bloco de vidro; o “crocante” 
como uma chuva de caramelo sobre a co-
mida; o capricho na quenelle de sorvete; a 
multiplicação dos finger-food, e assim por 
diante. Então, temos a situação nova de que 
as preferências dos clientes-instagrameiros 
influenciam nas regras de construção do 
prato. Passam a ser conselheiros estéticos 
do chef. Até que tudo vire um lugar comum e 
surja uma inovação marcante.

Assim, existe uma estética anterior à nou-
velle cuisine, existe o japonismo que ela 
adotou e, posteriormente, a estética insta-
gramer. Essas são as épocas da gastronomia 
moderna, e irão entrar para a história quei-
ramos ou não. Se você é um artífice dessa 
última onda, parabéns!

o pedro
tem raZão
por marCos nogueira

artigos

O Pedro não perde uma chance de estragar as 
fotos que faço para o Instagram. Meu filho de 
7 anos é o rei da photobomb. Quando chega a 
comida, ele já vai metendo a mão para roubar 
uma batata. Quando tento levar o prato para 
um canto mais iluminado, o moleque me se-
gue para aparecer no quadro. Quer saber?  O 
Pedro  tem razão.

Parece contraditório. É, de certa forma, contra-
ditório: minha ocupação de jornalista e – vá 
lá – influenciador gastronômico depende de 
ferramentas visuais como o Instagram.

Mas, porém, contudo, entretanto, todavia o 
fato de aceitar ou tolerar um fato não implica 
gostar da circunstância imposta. Entendo que 
comer seja uma experiência multissensorial – 
embora tenha uma birra terrível com essa ex-
pressão, massacrada pelos picaretas que abu-
sam dos lugares-comuns para prestidigitar.

A aparência de um prato de comida pode ser 
vendedora. Pode turbinar o prazer do ato de 
comer (impressão minha, ou essa frase ficou 
meio pornô?). Pode também fazer o inverso 
disso. Um dos meus perfis prediletos no Face-
book se chama Comidas Feia. Assim mesmo, 
com acerto de discordância em número.

Beleza põe a mesa. Só que o povo exagera, mi-
nha gente. Já exagerava antes das redes sociais. 
O Instagram apenas magnificou o fenômeno.
Há quem se impressione com obras autorais 
que emulam musgos e argila, carvão e areia 
para uma degustação estética. Eu não.

Deixo a apreciação intelectual da comida para 
quem gosta de comer com o garfo em uma 
das mãos e o bloquinho de anotações na ou-
tra. Vai que a pessoa se esquece de algum de-
talhe... Como irá maravilhar os amigos ao nar-

rar o jantar de 37 etapas do chef secreto mais 
hypado de Helsinki? É preciso descrever cada 
textura, cada tonalidade, cada simetria e cada 
assimetria da arte ingerida –para ser posterior-
mente defecada, vale lembrar.

No meu rústico entender, a refeição ideal deve 
ser tão boa que desliga o cérebro racional. Pra-
zer animal, como uma excelente trepada. O 
que é bonito está lá e contribui para esse pra-
zer, mas você percebe sem registrar.   

Ocorre que registrar se tornou indispensável. 
Não apenas o registro em notas mentais, mas 
também em megapixels sujeitos aos likes de 
seguidores e potenciais clientes.

Assim, aparecem negócios do setor de alimen-
tação que vendem produtos –escolhidos com 
base no business plan de algum espertalhão 
com MBA – em que a aparência precede à 
substância. Isso não está certo. Está errado. 
Está terrivelmente errado.

Drinques instagramáveis. Sorvetes instagra-
máveis. Hambúrgueres instagramáveis. A es-
tratégia é a divulgação orgânica e grátis, ou 
quase grátis, feita pelos mendigos da internet 
que se intitulam influenciadores.

E a feijoada, que é feiosa, que não é instagra-
mável? Tira do cardápio. Idem para tudo o que 
é cozido, bagunçado, misturado, cinzento, qua-
se preto, desmilinguido. Vale para a moqueca, 
o mexidão, a maniçoba, o chili con carne, a 
canja, o sarapatel, o x-tudo, a kafta, o quibe de 
bandeja, o arroz de forno.

Não podemos deixar que comidas feias e gos-
tosas desapareçam por preciosismo estético. 
Não podemos deixar que o Comidas Feia se 
torne um museu de delícias extintas. 
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meio 
italiana, 
meio 
paulistana

por fran miCheli 

empreende-
dorismo

baCio di latte prepara expansão no brasil e estados

unidos em 2020, Com faturamento anual de mais de

r$220 milhões. o presidente edoardo tonolli aposta no

olhar para o públiCo enquanto a gelateria é a mais

lembrada pelos paulistanos.

O italiano Edoardo Tonolli.foto: bia amorim

“  Chocolate com limão. Essa é a 
combinação que me lembra as férias 

de verão na Itália. É o gosto da minha 
infância”. O empresário Edoardo Tonolli 
guarda na memória com carinho o sabor 
que, mais tarde, o levaria a conquistar o 
topo de um segmento inexplorado no 
Brasil até então.

À frente da Bacio di Latte - gelateria com 
sotaque italiano, porém mais paulistana 
impossível – Edoardo é um italiano 
otimista em relação ao seu mercado 
por aqui. E não é pra menos. Até agora, 
são mais de 140 lojas no Brasil e 3 nos 
Estados Unidos, em Los Angeles. Dois 
países viciados em novidade.

Estabelecida no Brasil em 2011, a Bacio 
di Latte chegou quando só havia mato. 
Sorvete era sorvete, picolé era picolé. A 
ideia de gelato ainda era algo mitológico 
e distante, pouco conhecido pelo grande 
público. Até que, em parceria com o irmão 
Gigi e o sócio escocês Nick Johnston, o 
empresário apostou na Oscar Freire para 
ser a casa da primeira unidade.

Antes da empreitada, Edoardo se formou 
como mestre gelataio, conhecendo, 
pesquisando e catalogando sabores e 

processos da produção de gelato em seu 
país. Para abrir a icônica loja da Oscar 
Freire – essa que hoje chega a ter fila de 
dois quarteirões aos finais de semana 
– o empresário vendeu o que tinha na 
Itália e veio de mala e cuia. E até agora, a 
vida empreendedora tem dado mais que 
certo.

“Não havia esse tipo de conceito por aqui 
quando chegamos. Já no primeiro ano, o 
sucesso foi estrondoso e não esperava 
tanto. Era fila que dobrava o quarteirão, 
aparecemos em várias revistas de 
arquitetura, gastronomia, lifestyle, vários 
jornalistas vindo atrás da gente. Não 
esperávamos por isso”, diz o empresário. 
No entanto, hoje parece mais habituado a 
tanta demanda.

E foi depois da chegada da Bacio di Latte 
que o segmento de gelato definitivamente 
se desenvolveu no Brasil. Mesmo assim, a 
concorrência não é problema. “O mercado 
ainda tem muito chão pela frente. Não 
temo a concorrência porque tem espaço 
pra todo mundo e, ao mesmo tempo em 
que o espaço vai ficando mais apertado, 
o público está se educando mais para 
tomar sorvete, o que acaba equilibrando 
essa oferta e demanda”. 

Loja Bela Cintra 
Foto: Divulgação



5352

Uma das grandes apostas da Bacio 
di Latte são as campanhas mensais, 
nas quais são lançados sabores 
experimentais e que ficam disponíveis 
apenas por aquele período. São sabores 
nada convencionais e que conversam 
com algum tipo de lembrança afetiva do 
público.

Já teve gelato de pavê de chocolate, 

churros com creme de avelã, bolo de 
banana invertido, cheesecake de paçoca 
e brigadeiro, pipoca, doce de leite com 
coco, entre outros. Em outubro de 2019, 
por exemplo, foram criados os gelatos 
de suspiro com framboesa, sucrilhos 
e beijinho, em homenagem ao Dia das 
Crianças.

Um dos grandes sucessos da marca foi 
a parceria com a lendária cozinheira 
Palmirinha, que assinou a linha especial 
para agradar as vovós: gelato de 

palmirinha, memória
afetiva e filantropia

quindim e de bolinho de chuva. O canal 
de culinária Tasty Demais (da Buzzfeed) 
também já foi parceiro: quatro das 
receitas mais compartilhadas do canal 
ganharam suas versões em gelato.

Ainda em termos de marketing, 
as parcerias filantrópicas também 
trouxeram ótimos resultados para a 
imagem da empresa. Em 2019, a Bacio 
di Latte fez uma parceria com a AACD 
- Associação de Assistência à Criança 
Deficiente – que reverteu R$1 de cada 

copinho vendido no dia 23 de setembro 
(Dia do Sorvete) para a instituição. 
No mesmo ano, a AACD também foi 
beneficiada com as vendas revertidas do 
quiosque do Ibirapuera.

Além disso, uma cafeteria própria 
atende quem busca outros prazeres 
além do gelato. Bolos, tortas e doces 
na vitrine convidam para uma pausa. 
O café servido é um blend produzido 
exclusivamente por uma fazenda no 
interior de Minas Gerais.

Foto: Divulgação

Gelato de pistache. 
Foto: Studio Gastronómico
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LOJAS BRASIL E
ESTADOS UNIDOS

R$ 220 MI

FATURAMENTO ANUAL

+ 38
LOJAS

PERSPECTIVAS 2020 

+ R$ 40 MI
INVESTIMENTO 2020

N Ú M E R O S
B A C I O  D I

L A T T E

2011 - 2019

LITROS DE GELATO VENDIDO

250 toneladas mensais

200 DIFERENTES SABORES
JÁ PRODUZIDOS

Para o mercado dos Estados Unidos, 
no entanto, os sabores são diferentes e 
adaptados. “Lá fizemos gelatos à base de 
menta, café e biscoitos, que eles adoram”.

E a estratégia deu resultado: em 2017 e 
2018, a Bacio di Latte foi considerada a 
melhor sorveteria de São Paulo, segundo 
os paulistanos. 10% dos entrevistados 
pelo Datafolha citaram a empresa.

E a respeito da sobrevivência de negócios 
no Brasil, Edoardo é direto. “Para continuar, 
precisamos continuar fazendo o que 
viemos fazer. Qualidade, espaços bonitos 
e aconchegantes, lançar cada vez mais 
sabores diferentes para o consumidor 
final, campanhas institucionais para 
o público saber exatamente de onde 
vêm os ingredientes que ele consome, 
o cuidado que temos pra fazer nosso 
produto”, diz. “O importante é estar no 
mindshare e inovar sempre”.

Edoardo Tonolli  e o chef 
gelataio Oliver Kirkham

Loja em Los Ange-
les. Foto: Divulgação 
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Insta-
gramei

Croquete do bar de tapas NIT do 
chef Oscar Boch. 
Instagram @farofamagazine
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Comendo em são thomé das letras

Pisar em São Thomé das Letras é como atravessar um portal 
para outra dimensão. Raul Seixas tocando ao fundo de 
qualquer casa, construções de pedra branca, sotaques de todos 
os cantos e histórias às toneladas de visitas extraterrestre. São 
Thomé é o lugar perfeito para sair da órbita. 

Enquanto grande parte da população – que gira em torno 
de 6 mil habitantes – se dedica ao trabalho na pedreira e na 
agricultura, outra parte descobre no turismo um bom meio de 
vida. Os visitantes tomam conta da cidade em finais de semana 
e feriados prolongados, transformando a pacata São Thomé em 
uma efervescente cena de shows, luaus e festivais. 

E com o crescente interesse turístico pelas inúmeras cachoeiras, 
paisagens e trilhas, São Thomé presencia um desenvolvimento 
em sua gastronomia. Antigos e novos restaurantes se mesclam, 
atraindo quem busca se aquecer do frio constante na comida 
mineira e tão afetiva. Aqui vai a nossa seleção de cinco lugares 
que não podem faltar no seu roteiro. São Thomé das Letras é 
deliciosa, bicho!

A mística cidadezinha mineira que respira Raul Seixas e histórias 
intergalácticas também tem uma surpreendente gastronomia. 
Confira nossos 5 pontos preferidos! 

comendo 
fora texto e fotos por fran micheli

Em 1987, um empresário trocou a correria de São Paulo pela vida 
desacelerada em São Thomé das Letras e, desde então, oferece 
pizzas feitas na pedra São Thomé. A pedra em que é feita a pizza é a 
mesma da construção do casarão centenário e das mesas do local. 

Não espere uma pizza legitimamente italiana, vai se decepcionar. A 
pizza do Ser Criativo é com massa muito crocante e com bastante 
recheio, bem ao estilo brasileiro, assada em forno de pedra e à 
lenha. Os ingredientes da massa, segundo uma funcionária, foram 
adaptados para serem assados na pedra e manter a crocância. E é 
uma das melhores pedidas para as noites frias de São Thomé, tanto 
pela pizza, quanto pelo local histórico e muito aconchegante. 

Hoje, são mais de 70 sabores criados pelo proprietário e pizzaiolo 
Marcio Pasan, que também é artista plástico. 

piZZaria ser Criativo1

A placa “Estacione sua Nave aqui” é um convite a sentar à mesa de plástico 
e degustar uma tradicional pinga artesanal no bar do Sô Jura. Em pedra 
e madeira, o bar mantém dentro luzes coloridas e um extraterrestre a 
postos no balcão para receber os clientes.

Paulo César Filho é quem toca o negócio do pai – que dá nome ao bar 
com mais de 50 anos – e é ele quem prepara artesanalmente as bebidas 
à venda. São mais de 90 sabores entre tradicionais e inusitados. Kiwi, 
chocolate, uva, paçoca, figo e até uma com uma cobra coral descansando 
em seu fundo. “É afrodisíaca, essa”, explica Paulo. Cada dose custa R$3. 

sô jura pinga artesanal2

No caminho para o Vale das Borboletas, 
um dos locais mais visitados pelos turistas 
em São Thomé das Letras, comércios 
oferecem comida de todo tipo. Um deles 
é o Borboleta Azul, com pastéis crocantes 
e sequinhos que matam a fome antes, 
durante ou depois do passeio na cachoeira 
visitada por milhares de borboletas. 

No local também tem comida caseira 
mineira feita no fogão à lenha, mas o 
destaque ficou mesmo com o pastel 
estilo “de feira” por R$5. Peça um de cada 
enquanto vê o tempo passar mais devagar 
pela paisagem da sacada. 

borboleta aZul3

Você vai perceber vários restaurantes em São 
Thomé com o mesmo nome, “O Alquimista” e mais 
alguma variação. O conjunto de estabelecimentos 
é dos mesmos donos, porém cada um tem sua 
especialidade. O Alquimista na Praça é dedicado à 
comida mais casual e caseira. E preciso confessar 
que foi o melhor arroz que já comi na minha vida. 
Simples, branquinho, bem feito, sim, somente 
arroz, de comer rezando. 

Lá você pode pedir cumbucas mineiras, 
preparadas na cozinha toda de pedra por 
cozinheiras legitimamente mineiras: arroz, uma 
carne, farofa e batatinha, com feijão à parte. A 
batata chips feita na casa é algo maravilhoso. 
Comida gostosa, sabe? Pra comer com gosto até 
o zíper da calça estourar. 

o alquimista na praça4

Alguém imaginaria que na rústica 
e bicho-grilo São Thomé das Letras 
haveria uma chocolateria artesanal 
das boas? A Pulse fica na Galeria Pica-
Pedra e é um recanto pequenininho e 
escondido onde coisas maravilhosas são 
produzidas. 

O chocolate é feito pelos próprios 
donos em versões de revirar os olhos. 
Não deixe de provar o pão de mel, 
o chocolate quente com lavanda e 
o democrático fondue com frutas. A 
grande surpresa foi o chocolate com 
hibiscos em lascas. Inspirador, delicado 
e azedinho. O bombom Romeu e Julieta 
também é uma ótima pedida: chocolate 
branco com parmesão e goiabada.

pulse ChoColateria5
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