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Os imigrantes



A culinária dos imigrante
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Brasil-Espanha: uma conexão com mais de 500 anos de história 
Oficialmente a primeira grande leva de espanhois desembarcou por aqui somente 
em meados do século XIX. Mas os espanhois já faziam parte da nossa história desde 1500.

Em meio à névoa brumada, homens sedentos e cansados seguem a bordo tendo por capitão um ítalo-espanhol corpu-

lento e visionário, quase ensandecido de mar e pesadelos. Pelo amanhecer, o sol dourado se levanta e, lá pelas tantas,

um dos tripulantes avista algo negro encimado de nuvens se delineando no horizonte. Sem saber se está sonhando de

pé ou delirando acordado, ele duvida de seus próprios olhos. Finalmente descobre que, sim, é verdade: está descober-

ta a América!

A fantasia hollywoodiana dirigida com o olhar publicitário de Ridley Scott e estrelada por Gerard Depardieu deixa em

nosso imaginário uma versão editada e sonorizada da realidade. 1492 – A Conquista do Paraíso é mais um dos filmes

sobre o descobrimento que impregnam o consciente coletivo com imagens de um momento onírico. É lindo, emocio-

nante, mas passa ao largo da realidade.

Naquela Europa pós-medieval, formada por feudos caóticos e disputas acirradas entre o poder da casa de Castela, dis-

sidentes da nobreza e a portentoso clero apostólico, a vida acontecia de forma mais nua e crua.     

Mais crua do que nua, uma vez que a culinária não possuía um ínfimo da tecnologia que apreciamos hoje e a Igreja

condenava à fúria da Inquisição qualquer pedacinho de corpo feminino que ousasse aparecer a mais.

A agricultura europeia da época prescindia de muitas delícias naturais das terras americanas, como o tomate e o milho,

por exemplo, elementos que só foram levadas para lá pós-Colombo. A dieta de tubérculos e carnes de animais pastore-

ados era uma benesse restrita praticamente à nobreza e ao alto sacerdócio. Em meio à turbulência de guerras contínuas

– algumas santas e outras nem tanto–, aos burgos insipientes e à grande massa agrária era reservada à deriva do que

conseguissem capturar da terra e caça, descontados os impostos, é claro.

Pela cartilha oficial, quando foram partilhadas as Terras Novas via Tordesilhas cabia aos portugueses o lado oeste do

Hemisfério Sul e, aos espanhois, tudo que dali avançasse rumo ao Pacífico. 
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Porém, o traçado real era bem mais complexo que geopolítico: dependia de garra e truculência, mais que de diploma-

cia e precisão geográfica. À época, nascer em determinado vilarejo não significava ter de fato a cidadania do país. As

fronteiras eram movediças e não raro acontecia em terras ibéricas que um povoado fosse ir dormir castelhano e acor-

dasse aragonês. Ou ainda, granadense, se habitasse as proximidades ao leste de Gibraltar. Afinal, o poderio bizantino

que dominou a Europa por séculos não tinha completado cinco décadas e o Sultanato Watassida, de essência mourisca

e sede na marroquina Fez, ainda teimava em manter suas bases no sul da Espanha.

Era um panorama confuso em uma era turbulenta. Meandros da História que revelam não ter sido somente portugue-

ses natos os colonizadores do Brasil. Dentre as naus pertencentes às esquadras do Infante dom Henrique, muitos dos

braços que as moviam tinham sido gerados em solo espanhol.

Exemplificando este pastiche babélico com uma celebridade: o jesuíta José de Anchieta, que ajudou a inaugurar a cap-

ital paulista em 1554, era um legítimo hispânico das Canárias.

Mais que isto. Famílias que levam sobrenomes como as dos Ramirez, Bueno, Godoy,

Toledo e Rodriguez e figuraram no cerne da linhagem quatrocentona nacional

baixaram por aqui ainda no século XVII. 

Deixando de lado as presenças pontuais de espanhois nos tempos do Brasil Colônia,

o fluxo migratório de vulto dos ibéricos para nossas terras se deu oficialmente a

partir da década de 1860.

O que os trouxe para cá?

Antes é preciso dizer que os destinos mais óbvios dos imigrantes espanhois eram os

países que fizeram ou que ainda faziam parte de possessão castelhana, sendo o

nosso país a opção derradeira.

Como todo deslocamento em massa no sentido Europa-Brasil do final do século XIX,

os motivos que conduziram espanhois aos trópicos foram os mesmos que nos

trouxeram os alemães e italianos.

Numa enumeração genérica dos fatores de expatriamento temos, do lado de cima

do Atlântico, as contínuas crises econômicas e políticas promovidas por guerras

seculares entre monarcas de diferentes países, dinastias e credos; uma população

voraz em crescimento desordenado; a incapacidade agrícola em produzir alimentos

suficientes para o consumo interno e o abuso tributário sobre camponeses e citadi-

nos de baixas posses. Já, do lado debaixo do Equador, havia uma necessidade latente

de suprir a mão-de-obra escrava que começava a ensaiar sua escassez diante do fim

do tráfico negreiro e dos crescentes movimentos abolicionistas que pipocavam por

todo o Brasil.

O mundo estava em convulsão generalizada e a Espanha em confusão particular.

Com todos os problemas internos, a verve caliente dos povos ibéricos lançou ainda o país em uma série de guerras

externas com uma sequência que começa nas Revoltas da África e de Cuba, prossegue com a Insurreição das Filipinas

e a guerra com os Estados Unidos e finaliza com a deposição do império colonial espanhol que perdurava há mais de

350 anos.

Povo marítimo por excelência, aos espanhois de baixa renda as saídas encontradas foram os portos de La Coruña,

Villagarcia de Arosa e Vigo, sendo este o principal ponto de partida de camponeses galegos e trabalhadores andaluzes.

Analfabetos em sua maioria, o contingente de expatriados era composto por pessoas de origem humilde que fugia da

fome e da tirania de uma monarquia decadente, porém de voraz apetite tributário, embarcando rumo às Américas com

suas esperanças quase destruídas e uma cozinha de sobrevivência.
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O quase-rei paulista de sangue
espanhol 
Foi por pouco que São Paulo não teve um monar-

ca de DNA hispânico.

Em 1641, Amador Bueno, filho de um legítimo

espanhol de Sevilha, só não foi empossado como

"Rei de São Paulo" pelos brazucas que promover-

am a “Botada dos Padres para Fora” (movimento

revoltoso contra os padres jesuítas), porque recu-

sou a aclamação.

Um dos homens mais ricos da São Paulo setecen-

tista, Amador exerceu seu poder como ouvidor da

capitania, contador da Fazenda Real e juiz de

órfãos.

Casado com Maria Pires, nascida em 1564, filha

de uma mameluca descendente do Cacique de

Ururaí, a opção conjugal de dom Bueno denota o

fuzuê multirracial que marca a identidade biodi-

versa do povo brasileiro.

Amador não se tornou rei, mas empresta seu

nome à pelo menos dez vias em diversas cidades

do Brasil.
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A viagem: Sabores regionais à bordo

País com vasta amplitude gastronômica, resultante de paisagens, províncias e invasões
diversificadas, foi no convés dos navios de imigrantes que as cozinhas regionais da Espanha
se encontraram. 

Com vales e montanhas plenos de rios, florestas e bosques espalhados por um terreno circundado por mares genero-

sos em espécies como o Mediterrâneo e o Cantábrico, a Espanha é rica acidentes naturais concentrados em uma por-

ção territorial menos extensa que a nossa Bahia. Esta condição natural faz com que a nação seja detentora de uma das

mais soberbas ofertas planetárias de ingredientes por quilômetro quadrado.

Mais que isto: sendo via de passagem entre Europa e África pelo Estreito de Gibraltar, a posição estratégica da Ibéria

foi alvo de inúmeras as invasões e migrações. A intensa influência estrangeira ampliou ainda mais a pluralidade gas-

tronômica local, sendo que a diversidade de povos que por ali passaram deixou profundas marcas também na cultura

alimentar.

De cozinha tradicionalista com essência regionalizada, familiar e caseira, por lá co-habitam ingredientes endêmicos

como a onipresente oliva e os que foram introduzidos pelos mouros como alface, anis e açafrão, o açúcar, as laranjas

e a noz-moscada, para não citar um rol enciclopédico de outras texturas e aromas.

Tudo isto foi ainda mais potencializado com as Grandes Navegações quando os ibéricos assimilam sabores do conti-

nente americano, como o pimentão e o cacau.

É como dizem os espanhois: existem muitas “Espanhas” dentro da Espanha.

A pluralidade de sabores de suas cidades e regiões é de tal envergadura que por vezes torna-se impossível distinguir

qual é o arsenal de pratos originais que compõem o imenso cardápio típico espanhol. Certamente é esta gama infinda

que propiciou uma cozinha plena de mixagens. Uma amplitude de possibilidades que muitos séculos mais tarde dariam

origem à culinária molecular consagrada pelo top chef Ferran Adrià.

No entanto, o espanhol é de fato um regionalista por princípio, a ponto de existir, por exemplo, um País Basco e um

“idioma” catalão. Assim, embora tenha recebido influências externas diversas, o câmbio interno de receitas nunca foi

exatamente acentuado.

Porém, as agruras costumam aproximar povos de origem comum quando se trata da sobrevivência da espécie.

Principalmente quando eles se encontram num mesmo barco, seguindo ao mesmo destino desconhecido.

Levando aos portos de Vigo e La Coruña nada muito além que seus pertences pessoais e ferramentas para o cultivo, os

que migravam de Galícia, Valência e Andaluzia “para fazer a América” traziam consigo um pouquinho dos sabores de

cada uma destas províncias. Os que habitavam nas cidades litorâneas, embarcavam também munidos da inseparável

paella metálica, espécie de tacho em que se confecciona a mistura alquímica de um dos mais populares pratos de

Espanha.

Os que conseguiram levar clandestinamente a bordo preciosas peças de carnes defumadas como o célebre jamón cura-

do as intercambiavam, à boca pequena, com porções raras e valiosas de olivas regionais. As mudas de açafrão cuida-

dosamente guardadas serviam como um conservante natural das memórias da terra natal. 

O apego à cozinha regional tradicional é patrimônio que se transmite com a fixidez de uma herança genética. Sob este

viés, a imigração europeia, tendo sido impulsionada pela fome, deu relevância extra aos gêneros alimentícios, bem

como aos seus métodos de produção. Mesmo que partissem para uma nova terra, promissora em abundância, a quan-

tidade seria apenas uma maneira de tentar apagar o estigma da miséria que eles estavam vivenciando com a derroca-

da socioeconômica de seus países de origem.

Mas a fartura à mesa ainda estava do outro lado do oceano. A travessia do Atlântico consumiria quase quatro luna-

ções até que eles aportassem na terra prometida. Então, às noites longas passadas no convés sob companhia de estre-



do escravagista.

Era na zona do cais, em meio ao caos dominante, que os espanhois disputavam ofertas

de trabalho braçal de estivadores e ensacadores de café com os segmentos mais depau-

perados da população carioca. Sobretudo com mestiços e negros que também se fixa-

ram na cidade após a Abolição recém-assinada pela Princesa Isabel.

Os que se davam melhor financeiramente logo passavam a atuar em atividades consi-

deradas mais dignas, sem que deixassem de ser braçais. Relatos da época registram um

considerável número de trabalhadores espanhois que saiu da estiva portuária e foi

atuar como serviçal em botequins e pequenos restaurantes. Estabelecimentos que

tinham, em sua maioria, proprietários de origem hispânica ou lusitana. Outros passa-

ram ainda a atuar nas hospedarias reservadas aos imigrantes recém-chegados; sendo

que os mais empreendedores se tornaram fundadores de algumas delas, locais em que

moravam e trabalhavam simultaneamente.

Conhecedores das agruras migratórias, os espanhois de melhor sorte passaram a cons-

tituir organizações de apoio aos menos favorecidos. Nascem então as chamadas Caixas

de Ajuda Mútua, associações que tinham como objetivo principal apoiar aos associados em caso da morte ou doença

e garantir a educação necessária aos seus descendentes. 

Surgiram então diversas entidades desta espécie, sendo que a mais antiga é a Sociedade Espanhola de Socorros Mútuos

de São Paulo.

Com fundação que remonta ao ano 1898, ainda hoje ela é atuante. Posteriormente tendo adotado o nome de

Sociedade Hispânico-Brasileira e mais recentemente rebatizada como Casa de Espanha, hoje a entidade continua sendo

um pedacinho da Espanha na capital do paulista.

Povo de sangue latino e afeito a uma atividade social, eles mesmos brincam dizendo que só é preciso que três espa-

nhois se encontrem para que sejam inauguradas pelo menos duas associações. Como prezam os vínculos à província

em que nasceram - às vezes até mesmo mais que os do próprio país -, logo surgiram centros específicos para rememo-

rar e celebrar as tradições regionais. Formataram-se então um Centro Galego, um Centro Valenciano e um Centro das

Canárias, cada qual com suas particularidades. Eram locais que davam um pouco de alento ao reunir patrícios em

comemorações sempre regadas a comidas típicas, numa fartura de cocidos, pucheros e fabadas, acalentadora sopa feita

com feijão, toicinho, morcela, chouriço, presunto, costelas e orelha de porco. 

No entanto, nem todos se adaptaram e, para tanto, foram criadas também associações de repatriamento, que tinham

a incumbência de propiciar o retorno à Espanha aos que não se entenderam com o padrão de vida tupiniquim.

Nos primeiros anos do Século XX, os italianos que haviam sido encaminhados às lavouras de café se deram conta de

que haviam entrado em uma emboscada. Foi quando o governo italiano baixou o “Decretto Prinetti”, proibindo a vinda

subsidiada de trabalhadores de baixa renda ao Brasil. Neste momento, não foram poucos os espanhois que subiram a

serra do Mar para substituir a mão de obra que havia sido desfalcada nas lavouras do Interior paulista. Mas recebendo

igualmente o mesmo tratamento desumano, o Real Decreto de Espanha, assinado em de 26 de agosto de 1910, tam-

bém impôs a proibição aos emigrantes de viajarem subsidiadamente para o Brasil. 

No entanto, não estava proibida a viagem para cá. Desde que fosse custeada pelos próprios emigrantes ou por paren-

tes já residentes em terras brasileiras.

Anos depois, a cidade de São Paulo ganhava destaque na economia mundial graças às fortunas acumuladas pela expor-

tação de café, desenvolvendo um intenso comércio e dando início às atividades industriais.

A riqueza impulsionava também as universidades, atraindo estudantes de todos os pontos do país que procuravam prin-

cipalmente vagas na afamada escola de Direito do Largo São Francisco.

O movimento de jovens trouxe a necessidade da criação de locais em que os estudantes pudessem se hospedar.
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las e tempestades tinham de ser alentadas pelas cantigas coletivas e sabores das

regiões de origem compartilhados durante as extensas horas despendidas no embalo

do mar.

Dos imigrantes que aportaram por nossas terras naquelas décadas derradeiras do sécu-

lo XIX, provavelmente os portugueses e espanhois foram os que menos se importuna-

ram com a atmosfera úmida e escaldante do gigante Brasil. Dada a proximidade com

o desértico Saara, o clima peninsular de verão na Ibéria não foge tanto às altas tem-

peraturas dos trópicos.

Pronto: cá ficaram eles, climatizados às terras brasileiras, trazendo ao nosso menu o

delicioso repasto das paellas e o visceral sapateado do flamenco!

A adaptação: Ferro velho, pensões e botequins

Sabendo que nas lavouras de café trabalhariam em regime de
semi-escravidão, os primeiros imigrantes de Espanha preferiram se
instalar nas cidades portuárias.

Diferentemente dos europeus foragidos da Itália e Alemanha, que já foram expatria-

dos sob acordos bilaterais entre os governos, muitos dos hispânicos aqui aportaram

por sua própria conta e risco.

Isto fez com que parte significativa das levas de ibéricos que desembarcavam em solo

tropical permanecesse nas cidades portuárias de Santos, Rio de Janeiro e Salvador.

Afinal, era naquelas cercanias marítimas que eles poderiam encontrar os peixes, pol-

vos, lulas e frutos do mar elementares à culinária espanhola.

O movimento de entrada deste grupo foi bastante peculiar.

Como desobrigados das regras oficiais de imigração, muitos deles já chegavam com

emprego garantido. Eram absorvidos como serviçais de pequenos estabelecimentos

comerciais de propriedade de parentes e/ou patrícios que já estavam previamente

estabelecidos nestas cidades desde o descobrimento aos tempos da colonização. Os

que não tinham a mesma sorte se viravam em trabalhos braçais como podiam. Sem

uma razão explícita, muitos deles vincularam-se ao comércio de metais usados - o

chamado "ferro velho". 

Abrigando em peso uma colônia espanhola que se espraiava pelas cercanias da zona

portuária, no início do século XX o número de remanescentes na Baixada Santista era

de tal cifra que a cidade acabou recebendo o apelido de "Barcelona Brasileira", 

Na cidade do Rio de Janeiro, não foi diferente.

Os imigrantes se fixaram no entorno do cais, aglomerando-se em áreas pobres e den-

samente povoadas. Espaços ainda não faziam parte do plano de obras de remodelação

e saneamento da cidade, iniciado no ano de 1902, sob as ordens do prefeito, Francisco

Pereira Passos.

Sem renda garantida e nem apoio governamental, os imigrantes acumulavam-se em

habitações coletivas, cortiços configurados como resquícios das senzalas do perío-

Cotidiano alimentar espanhol
Capítulo 1: El desayuno
O café da manhã para os espanhóis é de espe-
cial importância e guarda particularidades
estranhas ao paladar brasileiro. Logo ao levan-
tar, o costume é sorver um carajillo, café forte
temperado com conhaque. Para os abstinentes
e crianças o cortado substitui o álcool por
gotas de leite.
Pouco depois, o desayuno (que significa desje-
jum) é complementado com suco de laranja,
café e leite acompanhado com bolachas,
madalenas, pão torrado ou bolos. O desjejum
espanhol mais tradicional inclui os churros
(massa de pão frita) e, para os mais famintos,
um sanduíche misto de presunto e queijo que
pode ser incrementado com um ovo.

Capítulo 2: El almuerzo 
O espanhol almoça mais tarde: entre as 13:30
e 16:00 horas. É a principal refeição do dia e,
exceto pelo horário, guarda maior semelhança
com o nosso menu. Consiste em um primeiro
prato que pode ser tão leve como uma sopa
ou uma salada ou tão forte como lentilhas
com chouriço; um segundo prato à base peixe,
carne ou frango, finalizando com uma
sobremesa pode ser fruta da época ou doces
como um pudim ou uma torta. As horas
seguintes estão reservadas a um dos hábitos
mais populares da Espanha: a famosa siesta,
uma parada sagrada que costuma estender-se
das 14 às 17 horas, quando parte significativa
do comércio baixa as portas. 

Capítulo final: La cena
De hábitos noturnos, os espanhois jantam
entre as 21:00 e 23:00 horas. Especialmente
no verão, quando os dias são mais longos e,
em vez de jantar, os ibéricos preferem ganhar
as ruas para tomar um trago de vinho e belis-
car irresistíveis tapas aperitivos de sabores
diversificadas como queijos e presuntos muito
condimentados e, atualmente,  outros mais
sofisticados, que levam até a assinatura de
chefs. O nome “tapas” vem do verbo tapar,
pois sobre eles era colocado um recipiente
para impedir que pousassem insetos. Cidades
como Sevilha, na Andaluzia, e San Sebastian,
no país Basco, reservam um verdadeiro culto à
iguaria. 
Já nas residências, no jantar são servidas
comidas mais pesadas ou salada e sanduíche.

Carioquês de sotaque galego
Para os ouvidos locais do Rio de Janeiro, o

idioma acentuado de “esses” do imigrante por-

tuguês soava semelhante ao linguajar ritmado

dos hispânicos. Assim, por muitas vezes eles

eram confundidos, sendo todos colocados na

estante mental dos “galegos”. Mas, a bem da

verdade, o galego oficial é pertencente ao

grupo originário de Galícia. Porém, em virtude

das suas afinidades étnicas, linguísticas e cul-

turais com os portugueses, os espanhois de

oriundos de Galícia foram o que mais se

enraizaram no Rio de Janeiro, contribuindo

para o sotaque carioca de plurais ressaltados.
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Pousadas e pensões se formatam na região central e, com elas, a cidade assiste à multiplicação de bares e restaurantes

que são inaugurados no entorno das faculdades para atender à demanda.

Como nunca se deram bem nos campos brasileiros, a comunidade espanhola passa a se articular neste segmento ali-

mentar, não se limitando a ele. A crescente indústria paulistana também começa a absorver trabalhadores de origem

espanhola e a comunidade cada vez mais se vê integrada na constituição socioeconômica brasleira.

As receitas praticadas nas casas dos imigrantes logo ganham as ruas e, dos diversos estabelecimentos inaugurados, uma

parcela considerável passa a ser comandada por hispânicos e seus descentes.

Pouco a pouco o paladar brasileiro começa a travar os primeiros contatos com as receitas espanholas, expandindo a

fronteira dos sabores portugueses em direção às iguarias legitimamente ibéricas.

No outro lado da mesma, os imigrantes passam a absorver hábitos nacionais, como o do nosso popular arroz com fei-

jão, embora os mais tradicionalistas se recusassem a apreciar o binômio de maneira simultânea. Acostumados a ter um

ritual alimentar que tem sequência em entrada, primeiro prato e segundo prato, então, eles simulavam a série consu-

mindo primeiramente o arroz com salada ou legumes e depois o feijão com carnes, hábito que ainda perdura entre os

mais tradicionalistas.

Fosse este o embate principal da humanidade e tudo se resolveria com “una buena copa de vino”.

No entanto, os povos europeus logo mergulhariam numa insanidade coletiva que resultaria na eclosão da I Grande

Guerra. Neste período, a imigração cessa, mas nem por isso os espanhois passam a ter papel menos relevante na con-

figuração histórica do Brasil.

Encerrado o conflito, na Europa cresciam os movimentos do operariado em busca da ruptura com as classes dominan-

tes. Em todo o continente germinam agitações de cunho libertário impulsionadas pelos ideais socialistas preconizados

por Karl Marx e Fiedrich Engels. Até que, em 1917, culmina a Revolução Russa, depondo a autocracia do czar Nicolau

II.

Ecos da revolta organizada pelo operariado soviético reverberaram pelo mundo inteiro e acabaram ressoando por aqui.

Engajados politicamente, os operários de ascendência hispânica que movimentavam a insipiente industrialização pau-

listana uniram-se aos não menos politizados italianos e logo ambos foram rotulados de “anarquistas”.

Unidos na luta, unidos na mesa: a aproximação ideológica das duas comunidades promoveu um intercâmbio de sabo-

res e pratos típicos italianos, como os elaborados à base de tomate e potencializados pela presença acentuada do man-

jericão que tão bem foram absorvidos pelos paulistanos, encontraram também receptividade o cardápio cotidiano dos

imigrantes espanhois, agora já mais aclimatados à miscelânea de etnias e relações inter-raciais das cidades brasileiras.

A Crise de 1929 que explodiu a Bolsa de Nova York acabou originando uma nova onda migratória no circuito Europa-

Brasil. A recessão econômica, desta feita assumindo contornos mundiais, desencadeou um processo de conflitos de

natureza institucional, política, ideológica, social e econômica em todo o planeta.

Alemanha assistia a ascensão hitlerista com a república de Weimar e os Estados Unidos vislumbravam a redenção por

meio do New Deal de Theodore Roosevelt. Enquanto isto a Espanha colocava abaixo a secularidade do poder monar-

quista com o estabelecimento da II República, em abril de 1931, promulgando ao final do mesmo ano uma Constituição

de contorno liberal-socialista.

Os partidos de base trabalhista seguiram em ascensão até 1936, quando a Frente Popular constituída por socialistas,

unidos a sindicalistas, anarquistas, republicanos e comunistas, venceu as eleições.

Era demais para as alas tradicionalistas da Espanha. 

Como resposta aos ideais libertários conquistados, houve um duro recrudescimento da direita pilotada pelos generais

Francisco Franco, Gonzalo Queipo de Llano e Emilio Mola, instaurando uma política de perseguição ideoloógica, num

dos períodos mais negros da história espanhola.

O golpe provocou nova fuga de ibéricos à América, que, a princípio, partiram para os países latino-americanos de lín-

gua espanhola. 
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Porém, o pesadelo sombrio em que o mundo mergulhara irrompia também para o lado leste de Greenwich. 

O café, base de sustento da economia brasileira nas três primeiras décadas do século passado, afundava em crise e com

ele se desvanecia a oligarquia mineiro-paulista. O general gaúcho Getúlio Vargas liderou então a Revolução de 30 pro-

movendo o sepultamento definitivo da Velha República e deu então início a uma política populista, perseguindo

peremptoriamente os estrangeiros, bem como os seus hábitos culturais e até mesmo gastronômicos em solo brasileiro.

Não tardaria para que a II Grande Guerra fosse deflagrada, rompendo o intercâmbio de ideias e ideais. O mundo todo

perdia momentaneamente a riqueza proveniente da biodiversidade. Felizmente, depois do caos vem a redenção e os

dourados anos 50 foram especialmente prolíficos para o planeta, em todos os níveis da produção mundial.

O Sucesso: Paella brasileña

Para nossa sorte e riqueza alimentar, no pós-Guerra, a cultura espanhola passa exercer livre-
mente seu potencial, conquistando o paladar e o coração dos brasileiros.  

A Europa destruída provocou um novo êxodo de hispânicos para o Brasil. Desta vez, os que aqui aportavam formavam

um grupo composto de pessoas melhor escolarizadas. 

Além disso, diversas casas de restauro com sotaque espanhol original tinham fincado raízes sólidas no Brasil.

Um dos estabelecimentos fundamentais da união de desgarrados em terra estrangeira foi o bar Vista Alegre, assenta-

do nas imediações da estação das barcas em Niterói. Seu proprietário, certo señor Manolo, natural da galega

Pontevedra, deu abrigo inicial aos que aos tempos mais tarde se tornariam os donos de duas importantes casas de sota-

que hispânico: o bar Natal e o restaurante Uruguai.

Ambos situados na região central do Rio de Janeiro, são eles exemplos claros da solidificação e integração da cozinha

espanhola em nosso país. Mais que dedicados à alimentação, estes estabelecimentos tornaram-se redutos da comuni-

dade espanhola entranhados na então capital brasileira.

Uma rede de solidariedade se firmou por ali, especialmente no Bar Natal, onde a grande maioria dos trabalhadores trazia

sangue espanhol correndo pelas veias. Assim, o local se tornou emblemático como núcleo capaz de abrigar e unificar aque-

les que procuravam se ajudar, mantendo-se assim uma conexão intrínseca com os demais imigrantes da Ibéria. Quem não

tinha onde morar ficava por ali até que pudesse se arranjar melhor Mesmo dividindo espaços reduzidos com desconheci-

dos, era melhor estar entre conterrâneos do que avulso num enigmático país povoado por peles em coloração múltipla.
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A família Justo y Vaquero, proprietária do Bar Santa Cruz e de uma rede de bares é também uma síntese do movimen-

to comunitário que ser formatava voluntariamente para prestar apoio aos recém-chegados.

À época, o sótão do Santa Cruz foi transmutado em um albergue de pouso temporário, mas seguro, para todos os via-

jantes provenientes que vinham da Galícia. Com cerca vinte leitos dispostos lado a lado; era ali que muitos imigrantes

se apinharam tendo por companhia outros integrantes da mesma nacionalidade.

Confraternizações, casamentos e aniversários eram celebrados tendo os salões do restaurante como palco, em eventos

realizados por eles, para eles e entre eles. 

Havia um quê de paradoxo em tudo isto.

Se a comunidade precisava se adaptar ao novo país para conquistar espaço, a formação de um gueto era fator limitan-

te às novas possibilidades. As restrições prosseguiam nas uniões matrimoniais: romances que não fossem entre mem-

bros da comunidade eram reprovados, no afã de evitar a contaminação de valores por hábitos estrangeiros.

Já em São Paulo a comunidade hispânica se sentiu mais à vontade para se integrar à diversidade étnica, racial e cultu-

ral que compunha a cidade. Na atmosfera agitadas dos eletrizantes anos 20, a cidade ganhava contornos de grande

metrópole e imigrantes provenientes de países diversificados conviviam de forma mais cosmopolita.

Porém, enquanto os italianos se firmaram em bairros como Bexiga, Brás e Mooca, enquanto os japoneses dominaram

a Liberdade e a Aclimação, os espanhois ocuparam a cidade de forma diluída, sem deixar marcas de alta visibilidade na

capital paulista. 

Esta questão contribuiu para que as tradições gastronômicas espanholas não tenham alcançado a mesma envergadu-

ra da dominante cozinha italiana na cidade, ou ainda das de outras comunidades imigrantes como as de chineses, ára-

bes ou japoneses. Até mesmo historiografia oficial desta gastronomia é escassa.

No entanto é sabido que havia um incipiente intercâmbio de receitas entre as donas de casa, que – embora tenha se

configurado em níveis diversificados e processos não-lineares -, acabou por socializá-los. 

Ainda que de forma tímida se comparada às demais cozinhas estrangeiras, os hábitos alimentares à moda tradicional

de Espanha foram aos poucos sendo reproduzidos e apreciados por pelos brasileiros.

A impossibilidade de encontrar no mercado os ingredientes originais dos pratos típicos fez nascer uma cozinha mes-

clada, de tonalidade creolla. Receitas tradicionalmente hispânicas viram seus componentes serem substituídos por ele-

mentos locais.

As tortillas, por exemplo, ganharam em sua confecção ovos batidos como uma omelete, acrescidos de batatas picadas

em cubos. Aas migas formatadas com pão típico espanhol foram acrescidas de migalhas de pão italiano.Os pucheros

adquiriram um leve acento luso-brasileiro e, com feijão, passaram a figurar também nas mesas de paulistas e imigran-

tes. Principalmente as dos italianos e portugueses com quem os espanhois mantinham maior afinidade.

Dos meados ao final da década de 50, alguns estabelecimentos típicos começaram a despontar como divulgadores da

legítima cultura gastronômica espanhola.

Dentre estes pioneiros há um espaço especial reservado ao Fuentes, casa que foi inaugurada na cidade de Bauru, no

interior paulista em 1954. Tendo escolhido o Brasil para refazer a vida, seu fundador, Severino Fernandez Fuentes,

encontra-se entre milhares de imigrantes que deixaram a Espanha para se livrar dos terrores da ditadura Franquista. Em

1960, o restaurante migrou para a capita paulistana e hoje continua na ativa, sendo conduzido por Dolores Fernandez,

representante da terceira geração da família. Seguindo fielmente as receitas e padrões de seus ancestrais, a cozinha do

restaurante é praticada exclusivamente por mulheres - tradição imposta por dona Lola, avó de Dolores, que comandou

a cozinha até meados da década de 80.

Seguindo a cronologia, o La Coruña, que abriu as portas em 1956 no bairro do Brás, é mais um fidedigno representan-

te desta culinária de sabores plurais e temperos marcantes. Comandada por seu proprietário, Nicolas Picos Domingues,

ao completar 44 anos na virada do século, a casa ganhou uma sofisticada filial situada no elegante bairro dos Jardins,

atestando a receptividade que a culinária espanhola havia conquistado no Brasil.
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Outro destaque da cozinha peninsular é o Don Curro, um dos mais legítimos representantes da autêntica cozinha de

Ibéria. Sua história começa em 1958, quando, após tourear por 12 anos em Sevilha, seu proprietário, Francisco Rios

Dominguez partiu para o Brasil juntamente com sua esposa. Mulher de dotes culinários consagrados, Dona Carmen

aprendera com a avó - uma das cozinheiras do Palácio Real de Granada -, os segredos e minúcias do azeite e açafrão.

Mas não são somente os restaurantes expressam a qualidade dos paladares hispânicos em nosso país.

Exímios conhecedores da confecção de embutidos, imigrantes espanhois trouxeram à nossas mesas o inigualável sabor

e inconfundível qualidade que fazem a fama mundial do jamón Pata Negra. 

Salamanca, Pirineus e Torres são apenas três dos frigoríficos capazes de reproduzir em solo nacional butifarras, fuets,

cantimpals e chorizos dignos da grande arte espanhola.

De volta à mesa, os pratos base de frutos do mar sempre encantaram o paladar

nacional. Assim, a paella, embora modificada por contornos nacionais, conquistou

lugar de destaque na preferência dos brasileiros. A delícia, de tão apreciada, foi

parar em restaurantes nada típicos: nos anos 80, muitas casas que servem frutos do

mar incorporaram a iguaria em seu menu. E, para espanto dos puristas, a receita

passou a figurar até mesmo em estabelecimentos que servem rodízio de carnes,

repousando ao lado de sushis e massas a quatro queijos. Mixagem amplificada que

tem a cara do Brasil.

Gracias a Dios, há redutos em que a cozinha espanhola se apresenta com toda

autenticidade. A Casa de Espanha, antiga Sociedade Hispânico-Brasileira, é um dos

redutos que coloca ao alcance de nossos garfos, em celebrações mensais, pratos

típicos regionais como a fabada asturiana, a paella valenciana e os pescaditos fri-

tos andaluzes, entre um bom vinho andaluz e um legítimo caldo gallego. A festa da

Hispanidad celebrada em outubro simula a Ibéria no Brasil, em ritual perfumado de

paellas, azeite e açafrão.

Mas nem só de tradição vive a culinária espanhol. Há cerca de duas décadas, a cozi-

nha mediterrânea passou a conquistar cada vez mais espaço no cenário da gastro-

nomia mundial.

A abertura de nosso mercado a um universo globalizado propiciou a importação facilitada de ingredientes típicos e uma

profusão de novos restaurantes de pronúncia ibérica começou a tomar conta dos centros urbanos.

No cenário mundial, ajustando o calendário aos novos tempos, chefs espanhois colocaram – no bom sentido - a cozi-

nha de pernas para o ar, empreendendo uma consistente revolução.

Depois de duzentos anos de supremacia gastronômica francesa, nomes como Paco Torreblanca, Alberto Chicote e Ferran

Adrià, com sua cozinha tecnoemocional, criaram movimentos inovadores e passaram a figurar dentre os mais cultua-

dos do mundo.

Seguindo estas pegadas, restaurantes espanhois de alma contemporânea despontaram por aqui ganhando destaque no

cenário nacional. 

Muitos surgiram, alguns se foram, outros chegarão.

Dentre os que permanecem destacando-se pela competência e visão inovadora, Pepe e Eñe são dois nomes que estão

fazendo a história da culinária ibérica no Brasil.

Respeitando tradições e ousando com cautela, a criatividade infinita destas casas seduz aos puristas e encanta aos des-

colados, em raro equilíbrio pelo amor às raízes de Espanha e o olhar lançado a um futuro de imensas possibilidades.

Em gesto de reconhecendo e incentivo a renovação e o aprimoramento contínuos, esta edição tem o orgulho revelar,

nas próximas páginas, os talentos que estão por trás destas marcas.  

Olé! 

Coisa de hombre! 
Prato festivo por essência, na Espanha a paella se

apresenta em ocasiões especiais como casamen-

tos, batizados e afins, dada sua praticidade na

elaboração e potencialidade de satisfazer mesas

com grande número de comensais. Tal qual o

churrasco brasileiro, na tradição seu preparo com-

pete ao homem, preferencialmente, ao chefe da

casa. No ritual clássico ela deve ser confeccionada,

em fogo a lenha, longe da cozinha e da conotação

feminina. Afina, adentrar um recinto que oficial-

mente pertence ao domínio feminino pode arran-

har sua virilidade del macho! Somente aos filhos

homens são transmitidos os truques herdados dos

ancestrais. Si cabrón: paella e cosa de hombre!

Felizmente, na atualidade, os territórios homem-

mulher estão sendo redelineados e hoje o prato já

é preparado por talentosas mãos femininas.
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Mário e Fábio Benedetti

Paellas Pepe é legítimo fruto da paixão pelos sabores e tradições de Andaluzia.

Ao chegar a nosso país no início da década de 50, José Gutiérrez Spin, o “Pepe”, não poderia imagi-

nar que os segredos da paella que aprendera com o pai em sua Almeria natal eram, a bem de nossa

felicidade, as sementes que dariam origem a uma das mais cultuadas casas de paladares hispânicos

do Brasil. Afinal, ele partira de uma Espanha debilitada pela Guerra Civil para trabalhar como

filatélico em São Paulo e a receita autêntica que lhe fora repassada desde a infância era reproduzi-

da por aqui somente aos domingos, a um restrito e felizardo círculo de amigos e familiares.

Generoso, don Pepe transmitiu ao genro, Emilio Benedetti, as minúcias de preparo do afamado

prato espanhol. E este, seguindo a tradição, deu continuidade ao rito dominical, mantendo viva a

arte culinária do saudoso Pepe. 

Não tardou para que amigos descobrissem - e insistissem - para que ele reproduzisse a receita em

festas particulares. O que era hobby virou negócio.

De tão deliciosas, suas paellas ganharam fama e Emilio teve de adaptar o quintal de sua residência

no bairro paulistano do Ipiranga para receber um número crescente de comensais que para lá

afluíam, ávidos para saborear a inigualável iguaria andaluz.

Acompanhando desde pequenos os movimentos hábeis das mãos de Emilio, seu filho Mário Sergio

e seu sobrinho Fábio aprenderam também a arte trazida da Andaluzia por don Pepe.

Pela terceira geração, a tradição foi mantida e hoje são eles, empreendedores ativos de visão con-

temporânea, que conduzem, com a mesma paixão, esta casa que é símbolo síntese da história da

gastronomia espanhola no Brasil.

Javier e Sergio Torres

Desde a infância, os gêmeos Sergio e Javier Torres vivenciaram de perto os truques e minúcias dos

sabores de Espanha por meio das receitas autênticas elaboradas na cozinha de casa pela avó.

Alçados por ela a colaborar nas tarefas culinárias, los chicos cresceram aprendendo naturalmente os

detalhes que fazem a delícia desta culinária de paladar marcante e tonalidades plurais.

De puro sangue catalão que traz em sua essência a mesma verve criativa de gênios revolucionários

como Joan Miró, Antoni Gaudí e Ferran Adrià; em 2007, os gêmeos Torres presentearam nosso país

com a inventiva cozinha do restaurante Eñe.

Sem abandonar as raízes, a dupla reinventou receitas tradicionais da cozinha espanhola adicionando

a elas concepção intelectualizada e muita tecnologia. Um exemplo? Foram eles que inventaram a

Gastrovac, uma máquina que se assemelha uma panela de pressão tradicional, mas que possui

como princípio funcional, o cozimento a vácuo em baixa pressão.

Empreendedores de energia inesgotável, os gêmeos-chefs comandam com infinita inventividade e

muita simpatia um reinado gastronômico de três casas com bases instaladas em São Paulo, Rio de

Janeiro e na intrépida Barcelona em que nasceram. Por enquanto. 

Ao transmitir aos pratos que elaboram as lembranças e sensações aprendidas na infância com a avó,

Sergio e Javier dão especial atenção à estética, construindo assim deliciosos tapas, paellas e cochi-

nillos crujientes que seduzem ao paladar ao mesmo tempo em que inebriam aos olhos e à alma.

Apoiados pelo conhecimento, pela tecnologia e por uma equipe de mais de cem profissionais, os

chefs somam a estes recursos a paixão e o talento inato que possuem, trazendo ao mundo e – para

nossa sorte – ao Brasil, uma infinidade de sabores da nova cozinha espanhola.



daí que veio a ideia. Na verdade, seguramente, se não tivés-

semos encontrado gente tão interessada pela culinária espa-

nhola no Brasil, não íamos fazê-lo.

Sergio: Foi então que conhecemos o Arcádio Martinez, nosso

atual sócio. Pensamos um pouquinho e depois de seis meses

decidimos montar o restaurante. Um pouco para ter a descul-

pa de ter um pé no Brasil e outro na Europa. E também por-

que tem produtos maravilhosos aqui.

Como foi a adaptação ao novo país, aos seus costumes e

às comidas locais?

Sergio: Bom, quando chegamos, no começo de 2007, passa-

mos por alguns problemas com a importação de produtos e

ingredientes. Por exemplo, com o Jamón de Jabugo, com o

arroz... Não conseguíamos encontrar o tipo do arroz que utili-

závamos lá. Mas verdade seja dita: não foi tão difícil quanto

imaginávamos. É que o Brasil tem também um produto

excepcional, que substituiu muito bem quase tudo o que pre-

cisamos para fazer nossos pratos.

Fábio: Já para meus avós, no começo a adaptação foi difícil,

porque, embora tenha um temperamento dinâmico, o espa-

nhol é fechado, é muito família. Então eles se associaram com

alguns casais de patrícios que conheceram aqui. Mas meu avô

gostava de reuniões e o único prato que ele cozinhava era a

paella. Mas nem sempre tinha tudo que precisava. Então ele

fazia paellas com o que tinha disponível.

Mário: Todo imigrante sempre sofre porque se sente desloca-

do de seu contexto. Sei que minha avó fazia muitas comidas

espanholas com os ingredientes que encontrava aqui no Brasil.

Por exemplo mexidos com ovos, tortillas, pescados... Toda

semana tinha peixe frito ou peixe assado, bacalhau e arroz cal-

doso, que é um tipo uma sopa com arroz. Eles davam um jeito.

Quais ingredientes foram trazidos pelos imigrantes?

Javier: Sei que, no que se relaciona à cozinha, eles trouxeram

mais o que tinha influência da cozinha mediterrânea. Isso é o

que mais noto. Eu percebo que os ingredientes que existem

por aqui e que representam os sabores da Espanha são, prin-

cipalmente, os ingredientes do litoral, os que vêm do mar.

Fábio: No começo eles faziam muita paella. De vez em quan-

do minha família mandava da Espanha o açafrão que vinha em

uma cartelinha e o corante. Estes ingredientes típicos vinham

em pacotes, no meio de revistas. Aquilo demorava uns dois

meses pra chegar. Hoje em dia a gente colore muito mais a

paella, mas na época eles coloriam menos. Até porque, tinham

de economizar. Afinal, se não tinha açafrão não se fazia paella. 

Mário: Por aqui faltavam muitas coisas. Não tinha os frios, o

chouriço... Enfim, os embutidos que fazem parte dos hábitos

cotidianos de comer do espanhol. Então, no Natal, por exem-

plo, a parte da família que ficou na Espanha mandava turrón.

Mas no dia à dia, eles se viravam com o que tinham aqui. 

Existe algum ingrediente utilizado pela culinária espa-

nhola que até hoje não pôde ser substituído pelos que

existem no Brasil? 

Sergio: Tem sim. O pimentón de La Vera, por exemplo, que é

fundamental para preparar o arroz espanhol. Um outro é o

açafrão, pois um bom açafrão só pode ser encontrado lá na

Espanha. E tem também a trufa negra. É que cada país têm

produtos que são únicos. Isso acontece tanto aqui como lá.

Quando eu vou à Espanha, levo sempre malas carregadas com

mandioquinha, cará e outros produtos, porque eles não exis-

tem por lá.

Qual a principal diferença entre os sabores da cozinha

espanhola e os da culinária praticada no Brasil? Existe

uma complementaridade? Isto é, um sabor completa o

outro?

Mário: São cozinhas bem distintas. O paladar é bem diferen-

te. Na casa dos meus avós nunca faziam pratos da culinária
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Vamos começar falando um pouco sobre as origens da

cozinha espanhola. Quais são as principais tradições e

influências?

Sergio Torres: Temos uma história que vem de uma civiliza-

ção muito antiga que se misturou com diversas influências na

Espanha. A cozinha mais remota que se conhece na penínsu-

la é a da Andaluzia. A partir daí, tivemos diversas influências

que variam de origem e intensidade conforme a região.

Javier Torres: Nosso país se divide em diversas províncias e

cada uma delas possui origens diferentes. Temos também

muitas influências árabes. Os andaluzes, principalmente.

Mário Benedetti: Uma das coisas muito tradicionais na cozi-

nha espanhola é o fato que as pessoas sempre comem juntas.

Acho que isto ainda não se perdeu dentro das nossas tradições.

Fábio Benedetti: Há também uma importância muito gran-

de em relação aos ingredientes. A variedade é muito grande e

as receitas se modificam muito, dependendo da região em que

ela é feita. Outra questão é que lá existe a cultura da mulher

cozinhar. Como é muito caro comer fora, na Espanha é a

mulher quem faz almoço e o jantar.

Como vocês ou suas famílias vieram parar no Brasil?

Como foi a história da migrar para cá?

Mário: Meu avô veio para cá sozinho. A situação na Espanha

estava muito difícil, apesar de ter emprego e trabalhar em uma

casa filatélica em Madri. Foi quando ele conheceu o dono da

primeira filatelia de São Paulo. Esta pessoa ofereceu a ele tra-

balho no Brasil, já com tudo pago, viajem, estadia e tudo mais.

Então ele resolveu vir. Isso foi em dezembro de 1952. Tempos

depois, quando já estava estabilizado, ele trouxe minha avó e

a irmã dela.  Eles vinham de família de campo e, em decorrên-

cia da Guerra, perderam todas as terras. Foi por isso que meu

avô saiu da Espanha e trouxe a família para o Brasil.

Javier: Conosco a história foi diferente. Nos convidaram para

participar de um festival de gastronomia no Hilton Morumbi.

Quando o evento terminou, nos levaram fazer uma viagem

Brasil afora. Fomos para o Rio, Belém do Pará e até para a Ilha

de Marajó. Ficamos apaixonados pelo país. Pela gente, pelos

produtos, por tudo em geral. Depois nós fizemos apresenta-

ções em escolas de culinária e havia muito pessoal novo nos

perguntando por que não abríamos um restaurante aqui. Foi

Tal como as tendências da gastronomia contemporânea, a entrevista exclusiva que você pode
desfrutar a seguir tem, em sua receita, as ideias originais e concepções inusitadas de Sergio e
Javier Torres e de Mario e Fábio Benedetti. Como quatro ingredientes magistrais que, se bem
dosados, potencializam a qualidade do produto final, esta conversa descontraída, pontilhada de
sabedoria e bom-humor, revela as origens, o presente e o futuro da culinária dos povos de Ibéria. 
¡Buen provecho!
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festas dos amigos. E eu e o Fábio íamos sempre juntos com ele.

Ficávamos vendo, ajudando...

Fábio: E comendo também, né? (risos)

Mário: Até que chegou um dia em que um dos colegas de

trabalho quis contratar os serviços do meu pai. Foi o primeiro

evento remunerado que ele fez.  Quando comecei minha car-

reira, segui a carreira do meu pai: também fiz informática e

trabalhei em banco. Lá em casa ninguém tinha envolvimento

em comércio, éramos todos de outras áreas. Em 98 meu pai

começou a receber o pessoal em casa. Ele começou a fazer

toda sexta-feira um happy hour. O público foi aumentando,

aumentando... Logo os amigos começaram a trazer as famílias

e passamos a fazer paellas também aos domingos. E foi assim

que nasceu o nosso restaurante. O negócio cresceu e eu então

decidi sair do banco para trabalhar com a minha família.

Existe algum sabor ou aroma que marcou a infância de

vocês? 

Sergio: Nossa, tem muitíssimos! O pão duro molhado no leite

com açúcar e que depois é queimado, para ficar em um exem-

plo. Acho que nossa cozinha está toda baseada nestas lem-

branças. Nós aprendemos técnicas, criamos uma personalida-

de. Mas a nossa base é a lembrança da infância, dos produtos

que comíamos quando éramos pequenos. A gente fica procu-

rando reproduzir esses sabores em tudo que fazemos.

Fábio: Eu sempre gostei de comida italiana, porque uma parte

de nossa família veio da Itália. Mas da parte espanhola, o

sabor que mais marcou é o da paella, claro. A gente sempre

comeu, desde criança. 

Mário: Na minha casa sempre tinha puchero e paella. Quando

a gente ia à casa da minha avó para comer, ela sempre prepa-

rava puchero. Então estes sabores me marcaram muito.

O que vocês acham ser mais prazeroso na cozinha? 

Javier: Para mim nada dá mais prazer do que saber que os

clientes estão desfrutando e saboreando os pratos que fize-

mos. É uma grande satisfação chegar numa mesa e o cliente

dizer que o jantar foi extraordinário!

Mário: É o preparo, eu gosto mesmo de cozinhar e no Pepe a

gente tem a oportunidade de cozinhar na presença dos clien-

tes. Então, o nosso prazer é a interação, porque cria uma

expectativa. Os clientes fazem muitas perguntas, querem

saber de tudo, tiram fotos, acham que você está fazendo uma

obra prima. Então, o meu prazer maior é tudo que envolve o

ritual de preparar a comida para as pessoas.

Vocês tiveram que fazer adaptações na sua gastronomia

para agradar ao paladar do brasileiro? Quais os ingre-

dientes que vocês usam e que mais tem a ver com o “ser

brasileiro”?

Javier: Algumas coisas tiveram de adaptadas sim, não vou te

mentir. Por exemplo, nós começamos fazendo algumas recei-

tas que são típicas, sempre respeitando a receita original,

porém lhe dando ao mesmo tempo um toque mais contem-

porâneo. Tivemos um pouquinho que nos acostumar ao gosto

brasileiro. Isto aconteceu, por exemplo, com a paella. Nós

espanhois fazemos uma paella em que o importante é

somente o arroz. Para nós, os frutos do mar são considerados

acompanhamentos. Eles não são o mais importante.

Sergio: Realmente, aqui tem isto: para os brasileiros, os frutos

do mar têm uma importância muito grande. Aqui as pessoas

querem arroz com muuuuitos frutos do mar. Então, de certa

forma, chegamos a um acordo: nós cedemos até certo ponto,

mais não mais que isso. E também incluímos a mandioquinha.

Temos um prato que tem muito a ver com ela. Usamos mui-
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brasileira. Eles não tinham curiosidade de experimentar, por

exemplo, um camarão na moranga, que é um típico prato cai-

çara. Mas minha mãe, por ter nascido aqui, sim. Então ela ado-

rava ir à casa das amigas comer arroz, feijão, massa...

Javier: Eu acho que o os produtos se completam sim. Porque

a riqueza de produtos que tem aqui é ilimitada. Estou falando

de verduras, frutas, legumes... Agora para nós, alguns ingre-

dientes muito importantes são a mandioquinha e todos os

tipos de pimentas. Afinal, tem uma grande pincelada de pro-

dutos e influências brasileiras dentro de nossa cozinha. 

Quais são as bases da culinária espanhola?

Sergio: Os ingredientes básicos variam conforme cada região.

Mas muitos pratos têm como base as carnes de porco e carne

bovina, as aves, os peixes e os mariscos. A Espanha tem um

marisco excepcional! Eu acho que é o melhor do mundo e não

duvido disso. Principalmente os da região da Galícia. Pelo que

toca a Catalunha, eu acho que é uma das regiões mais ricas

em verduras, frutas, azeites de oliva, legumes, peixes... Ah, e o

arroz, não posso me esquecer do arroz!! (risos).

Fábio: As bases da cozinha espanhola são os cozidos, os pes-

cados, o arroz, a salada. Na Espanha existem também muitos

pratos a base de feijão branco e aqui os brasileiros não têm

esse costume.

Mário: Ah, e os cogumelos também. Além do jamón e do

vinho. Depende muito da região. Na Espanha tudo é muito

variado. É uma culinária que é bastante calórica também por

causa do frio. É preciso se alimentar com comidas fortes,

senão a pessoa aguenta o frio. 

O que o “comer” significa para um espanhol? Qual a

importância dessa tradição? 

Sergio: É um ato muito importante, pois a comida não é só

para alimentar. É também para desfrutar, para reflexionar, para

compartilhar... Eu acredito que uma mesa tem de ser sempre

compartilhada com uma boa companhia. Para os negócios,

por exemplo, eu acredito que é o maior centro de reunião e de

amizade que existe no mundo.

Fábio: O espanhol preserva muito as tradições. Meu avô, por

exemplo, obrigava todo mundo a se sentar junto na mesa.

Tinha de lavar a mão, de pedir licença para comer. Até hoje

nossa família mantém estas tradições. Por exemplo, se eu vou

à sua casa, enquanto você não sentar, manda a boa educação

que ninguém comece a comer. Na tradição espanhola, tam-

bém tem de pedir permissão para se levantar da mesa. E todo

mundo tem de comer no horário certo. Tem um rigor muito

grande com horários.

Como ocorreu a decisão de se dedicar à gastronomia?

Como vocês se viram envolvidos com a cozinha? 

Javier: Quando nascemos os nossos pais esperavam apenas

um filho, mas nós chegamos gêmeos! Como eles tinham de

trabalhar para levar a família para frente, a nossa avó veio

morar em casa para ajudar a cuidar da gente. Foi uma grande

sorte, pois ela era uma excepcional cozinheira. Nossa outra

avó que não morava conosco... A gente sempre brincou,

dizendo que tínhamos uma avó pobre e uma rica. A que

morava conosco era a avó pobre! (risos).

Sergio: Esta avó sempre nos fazia participar da cozinha. Ela

nos pedia ajuda para amassar pão, compartilhar produtos e

texturas.... Já a outra avó queria que fôssemos pilotos de avia-

ção. Quando a gente teve mais uso da razão, aos 15 anos,

decidimos que queríamos ser cozinheiros.

Mário: Quando meu avô faleceu, em 1995, meu pai se viu

sem a paella, que era uma tradição da nossa família. Ele se

prontificou então em dar continuidade esta tradição. Pegou

os equipamentos, os ingredientes, preparou a paella, e até ele

se surpreendeu porque a paella ficou muito boa. Todo mundo

gostou. Mas ele trabalhava com informática, em banco. Então,

ele fazia paella só por hobby. Como ele gostava muito de con-

fraternizar e tinha muito carisma, passou a fazer paella nas



taforma importante para desfrutar. Afinal, os restaurantes são

feitos para desfrutar o que existe de bom. E o Eñe colabora

também para ajudar a divulgar melhor a nossa cultura.

Onde vocês buscam informações e novidades sobre a

gastronomia espanhola? 

Fábio: Vira e mexe a gente tenta ampliar o cardápio, renovar

alguma coisa. 

Mário: Nós nos atualizamos constantemente. Sai muita

matéria em jornais e revistas sobre os tapas. Hoje em dia exis-

tem vários bares de tapas em São Paulo. Então estamos sem-

pre pesquisando para saber o que existe de mais recente na

nova cozinha espanhola.

Javier: Temos muitas fontes. Pessoalmente acho que a fonte

mais importante é aquela que vem do interior, que vem do

coração e da alma. Além disto, temos uma equipe muito gran-

de de pesquisa, que está sob nosso comando. Elas são de uma

universidade em Valencia. São dez pessoas dedicadas a provar

as receitas que a gente pensa para ver como melhorar e res-

peitar as vitaminas e proteínas do produto, a fim de que ele

seja o mais natural e rico possível.

Sergio: Essa questão de buscar sempre a pureza é algo que,

mesmo parecendo ser fácil, é uma coisa muito complicada.

Portanto, temos uma equipe de grandes profissionais, tanto

aqui quanto no Rio e em Barcelona dedicada a este trabalho.

São mais de cem de pessoas envolvidas neste trabalho. Há

muitas cabeças dentro desta equipe que nos ajudam pensar e

a desenvolver todas as nossas idéias.

Quais vocês acreditam ser os elementos da culinária

espanhola que mais atraem o público brasileiro?

Sergio: É, sobretudo, a comida. Mas o ambiente também é

muito importante. Ah, e as tapas! Elas chamam muito a aten-

ção. Porque, como vocês sabem, são pequenos bocados, mas

que levam as pessoas a desfrutar de muitos pratos, fazendo

um percurso fantástico pela cozinha espanhola. É como uma

degustação. 

Fábio: O grande chamariz da paella são os frutos do mar.

Comer camarão, lagosta e tudo mais. Mais só depois de comer

a paella que a pessoa percebe que o que dá o sabor não são

apenas os frutos do mar, mas toda a combinação com arroz e

frango.

Já que estamos falando dela, qual é o segredo para uma

boa paella? 

Javier: O segredo de uma boa paella é como em tudo, seja na

cozinha ou na vida: é ter os fundos, é ter um bom produto.

Depois disso, é preciso colocar muito amor e muita vontade.

Mário: Muitos dos nossos clientes estão acostumados com a

paella marinera, muitos a querem sem carne, só com frutos do

mar. Mas o ingrediente essencial da paella provinciana é a

carne do frango ou do coelho. A nossa receita a gente sabe

que tem que ter uma carne porque é o inicio do preparo da

paella. É necessário ter uma gordura e na paella ela só vem

pelo frango. É um ingrediente do qual não abrimos mão. 

Para finalizar, uma revelação: qual é o truque do chef?

Enfim, qual é o grande diferencial da cozinha que vocês

praticam? 

Sergio: Nosso segredo não é buscar uma paella muito boa,

mas a melhor paella, o melhor prato. É buscar esse ponto a

mais de exigência. Isso é o que faz a diferença.

Mário: O segredo mesmo é o tempo do preparo, porque

senão vira risoto de frutos do mar. Leva cerca de duas horas

para se fazer uma verdadeira paella. Se alguém falar que faz

em quarenta minutos, com certeza vai ter pulado muitas eta-

pas. O grande diferencial é fazê-la artesanalmente. E com

muita paixão, é claro!

tas frutas também. Eu acho que no conjunto da cozinha

temos essa pincelada que eu comentei antes, que se sente

assim, de repente, no momento mais inesperado.

Fábio: Sim, fizemos adaptações, sim. O acréscimo da lula na

receita da paella foi simplesmente pela demanda do pessoal.

Mário: Embora existam receitas espanholas originais de pael-

la com lulas. Então não foi assim uma adaptação tão grande.

Agora, têm pratos no nosso cardápio que não são tradicional-

mente espanhóis. Para quem não come a paella a gente ofe-

rece um filé mignon. Isto porque tem muita gente que vem ao

restaurante acompanhando por outras pessoas que não que-

rem comer paella. Então temos também pratos que não são

típicos. 

Em todos os pratos que vocês elaboram, a base da culi-

nária espanhola está presente? 

Sergio: Sim, com certeza. E também a da brasileira! Às vezes

há certa fusão, uma pincelada... Mas isto ocorre sem pensar.

Seguramente, vai instintivamente se misturando.

Javier: A bem da verdade, a gente faz uma cozinha mais de

raízes catalãs do que de quaisquer outras regiões da Espanha,

pois somos de lá. Mas também trazemos técnicas e sabores de

outras regiões.

Mário: No nosso cardápio, nem todos, porque, como eu disse,

fazemos pratos que não são típicos. Mas na paella, as bases

hispânicas estão 100% presentes.

Vocês conhecem um pouco da história dos primeiros res-

taurantes espanhóis em São Paulo? O que vocês sabem a

respeito disto?

Sergio: Existe um restaurante muito antigo, que é o Don

Curro. Sei que ele foi um dos pioneiros e nós fomos comer lá

quando começamos a frequentar o Brasil. É um restaurante

que dá uma boa mostra do que é a cozinha espanhola.

Javier: Sim, é verdade. Mas tem um fato importante: eu estou

percebendo que, cada vez mais, a cozinha espanhola aumenta

sua presença por aqui. Eu acho mito bom, pois isso beneficia

tanto a São Paulo quanto aos espanhóis que estão por aqui.

Mário: Antigamente havia poucos restaurantes espanhois por

aqui. Hoje já não é assim. Mas antes a comida espanhola era

feita em casa. Os espanhois têm essa mentalidade. É diferen-

te do japonês, por exemplo, que vai aos restaurantes japone-

ses. A gente sempre comeu em casa. 

Quais vocês acreditam ser as contribuições que seus res-

taurantes fizeram em relação à história gastronômica da

cidade?

Fábio: A gente contribuiu no sentido de popularizar um

pouco, de democratizar a paella. Tinha muita gente que não a

conhecia. Ou, se conhecia, achava que não dava para comer

porque ela ser um prato caríssimo.

Mário: Tem também uma outra questão: esporadicamente

nosso restaurante recebe famílias de pessoas até mais humil-

des, que moram aqui na região. Elas têm o primeiro contato

com a paella em nosso restaurante, então acabam conhecen-

do esta culinária. Isto é uma grande contribuição nossa que

não acontece em outros restaurantes espanhóis.

Sergio: Nosso restaurante contribui de uma maneira super

positiva no sentido de criar novos sabores.  Nós ficamos sur-

preendidos pelo fato de que o brasileiro é muito aberto a pro-

var novos pratos. Na Europa é diferente, é mais difícil. As tra-

dições são muito fortes. Mas por aqui vocês gostam de expe-

rimentar, não têm medo! E isso é algo muito positivo.

Javier: Aqui temos um público que sabe comer muito bem e

que tem um critério muito bom para a gastronomia. Tanto é

que existem diversos programas de televisão, livros, cursos.

Abrimos muitas oportunidades. Sejam para as pessoas que

vêm da Espanha para lançar novos produtos aqui, para mar-

cas muito importantes que têm a oportunidade de fazer lan-

çamentos no restaurante, ou para quem quer divulgar os pro-

dutos brasileiros. Neste sentido, nosso restaurante é uma pla-
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Os ingredientes da história
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Fideoá
Tipo de macarrão que por aqui

conhecemos como cabelo de anjo. É

utilizado no preparo de receitas que

levam os mesmos ingredientes e

possuem o mesmo modo de confec-

ção das paella, quando o fideoá

substitui o arroz Senia.

Arroz Sênia
É um tipo de arroz cultivado unicamente em solo espanhol. É ingrediente origi-

nal para confeccionar a autêntica da paella. Com características que facilitam o

seu preparo, apresenta maior facilidade no cozimento, sem nunca empapar.

Coisa de hombre! 
Prato festivo por essência, na Espanha a paella se apresenta em ocasiões especiais como
casamentos, batizados e afins, dada sua praticidade na elaboração e potencialidade de
satisfazer mesas com grande número de comensais. Tal qual o churrasco brasileiro, na
tradição seu preparo compete ao homem, preferencialmente, ao chefe da casa. No rit-
ual clássico ela deve ser confeccionada, em fogo a lenha, longe da cozinha e da cono-
tação feminina. Afina, adentrar um recinto que oficialmente pertence ao domínio fem-
inino pode arranhar sua virilidade del macho! Somente aos filhos homens são transmi-
tidos os truques herdados dos ancestrais. Si cabrón: paella e cosa de hombre!
Felizmente, na atualidade, os territórios homem-mulher estão sendo redelineados e
hoje o prato já é preparado por talentosas mãos femininas.

Açafrão
Ingrediente indispensável para o preparo da autêntica paella, esta especiaria de

raro paladar é produzida a partir dos estigmas de flores silvestres. De sabor único,

intenso e marcante, o açafrão tem ampla popularidade na região do mediterrâ-

neo. Embora, sempre como comedimento, devido ao seu preço elevado.
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Camarão
De sabor especialmente aprovado por apreciadores de

iguarias marítimas, é indispensável no preparo de diver-

sos pratos espanhóis. Possui parentesco com o lagostim e

a lagosta, e pode ser encontrado tanto em água doce

como salgada. Bom para cozidos, ensopados e assados.

Polvo
Com textura macia se aferventado

até o ponto exato, seu sabor sutil

integra uma diversidade de receitas,

podendo, inclusive ser consumido

sem cozedura quando marinado com

limão e especiarias. 

Mexilhões
Conhecidos no Brasil como mariscos,

habitualmente são encontrados nas

mesas europeias atuando em recei-

tas feitas à base de frutos do mar,

como caldos e caldeiradas. 

Lula
Com sua forma longilínea, de tentá-

culos extensos e válvula proporcio-

nal, as lulas são muito apreciadas

como petiscos. Em variações adapta-

das, também podem compor paellas.

Com sua tinta são preparadas recei-

tas que acentuam ainda mais seu

sabor. 

Lagostim
Parente da lagosta, porém, com tamanho reduzido e

menos valorizado que esta, o lagostim habita comumente

as águas doces nas cercanias marítimas. Podem ser con-

sumidos em receitas em que são cozidos, ensopados e

assados.

Anchova
Com sabor acentuado, semelhante

ao da sardinha, as anchovas são lar-

gamente consumidas em toda

região costeira da Espanha, princi-

palmente na Andaluzia. Em suas

receitas mais comuns, são degusta-

das fritas, assadas e banhadas em

vinagre ou limão à malagueña.

Também podem ser utilizadas no

preparo do aliche.

Vôngole
Molusco bivalve, parente das ostras

e mexilhões, o vôngole participa de

receitas regionais de paella e, em

molho vinagrete, colaboram para

ampliar a extensão de sabores que

compõem os tapas.

Ostras
Bivalves que guardam parentesco

com vôngoles e mexilhões, as ostras

são encontradas no litoral do

mundo inteiro. Capazes de produzir

as cobiçadas pérolas, seu consumo

mais habitual ocorre quando ainda

estão frescas. Em receitas mais ela-

boradas, compõem molhos que

complementam pratos à base de

peixe.

Lubina (Robalo)
Para nós conhecido como robalo, na

Espanha este peixe muito consumido

em receitas de cozidos ou ensopados

em que são acrescentadas com ver-

duras e molhos.
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Pimentão
Com três colorações diversificadas,

verde, amarela e vermelha, é muito

utilizado como complemento em

saladas. Integra também receitas de

ensopados e pode ainda compor

molhos. A variedade conhecida como

La Vera é cultivada somente em solo

espanhol.

Chouriço
Linguiça defumada elaborada com

carne de porco, banha e especiarias.

Aspargos
Espécie variante de ascendência na

família dos lírios, o aspargo é uma

flor de sabor delicado e reduzido

valor calórico muito baixo e um. É

planta endêmica europeia e asiática

que encontrou intensa expressão na

culinária peninsular.

Tomate
Originário da América Central e do

Sul conduzido à Europa pelos colo-

nizadores espanhois, ainda no sécu-

lo XVI. Inicialmente era tido como

venenoso pelos europeus, sendo

cultivado unicamente para efeitos

ornamentais. Passado o preconceito,

passou a ser consumido em saladas

e numa infinidade de pratos medi-

terrâneos.

Batata
Presente na culinária do mundo

inteiro, as batatas podem ser consu-

midas de formas muito variadas. Na

culinária espanhola, geralmente

figura como acompanhamento do

prato principal, acompanhando car-

nes variadas. Igualmente famosas

são as papas fritas, que fazem ale-

gria das crianças de todas as nacio-

nalidades.

Pimenta Piquillo
Com sabor picante sem, no entanto,

ser tão intenso como os da malague-

ta, trata-se de uma variedade de

pimenta cultivado na Espanha.                                                                                                               Morcilla
É uma espécie de linguiça, porém

sem conter carne, pois é produzida

somente com sangue coagulado e

arroz. 

Txistorra
Originária da região da Navarra, esta

linguiça é confeccionada com carne

suína  temperada com alho, sal e

pimentão.

Jamón Ibérico Pata Negra
Confeccionado com a pata traseira do porco em sua

forma integral, em seu processo de preparo, é totalmente

desidratado, o que lhe confere intensificação de sabor e

longevidade. Sua produção exige que a carne seja curada

por um longo período até atingir a qualificação ideal para

consumo. É quando se torna um dos presuntos mais dese-

jados e cultuados do mundo.

Pimenta Malagueta
De sabor agressivo, extremamente

intenso e picante, é utilizada para

condimentar tipos de pratos medi-

terrâneos da região de Málaga, que

lhe atribui o nome. Deve ser utiliza-

da com moderação para que não se

torne dominante e acabe roubando

a cena ao impregnar a receita com

sua personalidade forte.

Queijo Manchego
Queijo de sabor muito característico,

pouco hidratado, de textura com-

pacta, com sabor proeminente, é

confeccionado com o leite da raça

de ovelhas Manchega, assemelhan-

do-se ao Pecorino italiano.
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Azeitona
De cores e formatos diversos, o fruto

da oliveira é amplamente cultivado

na Espanha, dominando extensas

paisagens e dando origem a alguns

dos mais apreciados e saborosos

azeites do mundo. 

Alho
Picado, refogado, cru ou frito: em

suas mais diversas formas, o alho se

faz presente em inúmeras receitas

espanholas, não raro formando trio

com o tomate e a cebola. Porém, é

no Aioli, molho que - embora não

seja exclusivo da cozinha ibérica,

sendo amplamente utilizado para

compor pratos mediterrâneos sejam

da Grécia, Portugal ou Itália -, que o

alho torna-se o astro principal.

Amêndoas
Introduzidas na Península Ibérica

pela ocupação mourisca, ocupam

posto de destaque entre os frutos

oleaginosos. De textura crocante, as

amêndoas participam da culinária

espanhola colaborando para

ampliar variedade de tapas. Porém,

é na confecção de doces como o

torrone que elas encontram sua

fundamental utilização. 

Páprica
Extraído do pimentão-doce seco e

moído, este tempero de coloração e

aroma acentuados delineia pratos com

um inconfundível acento picante.

Favas
Cultivado na região das Astúrias, é

uma leguminosa da mesma espécie

que o feijão, porém, de grão mais

encorpado e alongado.

Tinta de Calamar
Polvo e a lula carregam em seu bojo

uma bolsa que acondiciona um

líquido negro que é expelido para

que eles possam se defender de pre-

dadores. Este líquido é a chamada

tinta que confere sabor especial a

pratos variados da cozinha medite-

 rrânea. 

Jerez
Um clássico produto espanhol, o

Jerez (que significa “fino”) é um

vinho de notas secas, trazendo com

um leve toque salgado dado que

suas videiras são especialmente pro-

líficas nas regiões costeiras.

Excelente para ser apreciado como

aperitivo, harmoniza perfeitamente

com frutos do mar.

Azeite de Oliva
O azeite de oliva é um produto ali-

mentar produzido a partir da azeito-

na, fruto oriundo da região de

Andaluzia. Trata-se, pois, de um ali-

mento antigo, clássico da culinária

contemporânea, regular na dieta

mediterrânea e nos dias atuais pre-

sente em grande parte das cozinhas.

Está intimamente ligado a Espanha

por seu papel histórico, cultural e gas-

tronômico, e por se tratar do mais

importante produto agroindustrial de

exportação da Espanha.

A Espanha é a líder mundial em pro-

dução de Azeite de Oliva e a maior

produtora de azeite extra virgem, bem

como o país que mais o consome, pois

os andaluzes o utilizam inclusive nas

frituras, pela abundância. 

Cidra
Produzida a partir do sumo fermen-

tado de maçãs, é a bebida preferida

das regiões do Cantábrico e Astúrias.

Possui um verdadeiro cerimonial

para ser apreciada de forma autênti-

ca. No rito oficial, o escanciador,

mestre que serve a sidra, realiza uma

estudada coreografia, passando a

garrafa por cima da cabeça e fazen-

do em seguida com que o líquido

jorre até o copo. Serve-se apenas

uma pequena quantidade de cada

vez e a pessoa que a bebe tem de

deixar um resquício de sidra ao

fundo que é reservado para enxaguar

a borda do copo antes de passá-lo à

pessoa seguinte.
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Suporte para jamón
Estrutura de madeira, apresenta

robustez para acondicionar com

segurança o peso de uma peça intei-

ra de jamón.

Com diferenças de altura entre a

base e a parte superior, permite que

a carne seja acomodada diagonal-

mente, facilitando assim o seu corte

preciso.

Faca para jamón
Com lâmina longilínea para que

possa desenhar finas fatias do pre-

cioso presunto, a faca para jamón é

forjada em liga de aço ultra-resisten-

te  e fio impecável, pois além da

carne curada, deve ter poder para

cortar inclusive o osso.

Escumadeira
O nome deriva da palavra “espuma”,

que no caso refere-se às borbulhas

formadas pelo óleo em fervura.

Possuindo furos na sua base, possi-

bilita que os alimentos sejam retira-

dos do recipiente em que estão

sendo preparados mais livres de

excessos de líquidos, sejam eles cal-

dos ou óleo.

Porrón
Nascida na Catalunha, esta tradicional garrafa de vidro

envolta em couro é um recipiente que serve tanto para

abrigar quanto para beber o vinho. Com um canal supe-

rior em forma tubular para receber o líquido que irá aco-

modar, possui um outro duto lateral com formato afuni-

lado que é utilizado para servi-lo. Prático na concepção e

uso, seu design tem permanecido inalterado por séculos.

Pode ser também utilizado para armazenar azeite.

Bota
Convencionalmente confeccionado em couro, o utensílio

ganhou este nome graças á semelhança de seu desenho

ao do calçado. É um tipo de cantil que permite que o

líquido que abriga seja conduzido diretamente à gargan-

ta de quem irá sorvê-lo sem a necessidade de utilizar

copos. Pode ser usado coletivamente de forma higiênica,

pois, ao sair em jato do recipiente, o líquido não toca os

lábios das pessoas. Embora possa acomodar água, sua

função fundamental é acondicionar vinho.

Paella
Utensílio básico, de confecção e formatação muito simples. Atualmente existem

modelos fabricados em alumínio, além de pegadores em fibra de polímero que

protegem as mãos ao retirar a paella do fogo. Porém, o utensílio autêntico é

confeccionado em liga de metais resistentes como cobre ou latão para suportar

as elevadas temperaturas irradiadas pelas labaredas do fogo à lenha.

O utensílio que dá nome ao prato
Se perguntar a qualquer pessoa com um mínimo conhecimento gastronômico qual é o
prato mais conhecido da culinária espanhola, a chance de ouvir um retumbante “Paella”
beira a 100%.
Porém, o que poucos sabem é que, antes de nomear uma iguaria, paella designa o uten-
sílio em que a receita é preparada.
Com forma de tacho amplo e raso, a paella era levada pelos camponeses da região de
Valência para preparar o almoço longe de casa, juntamente com um tanto de arroz e
uma garrafinha de azeite. No caminho eles aproveitavam para abater um coelho ou ave
silvestre e colhiam os legumes da estação. Na hora do almoço, os ingredientes eram mis-
turados e cozidos simultaneamente na paella, originando assim o nome do prato.  
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Coca de pan com tomate

Ingredientes

400 g de farinha de trigo

100 g de leite 

Água

Azeite de oliva

20 g de fermente biológico fresco

5 g de sal fino

10 g de açúcar

4 tomates maduros

Azeite de oliva para finalizar

Sal maldon

Modo de Preparo

Junte em um bowl a farinha de trigo, o açúcar e o fer-

mento biológico. Mexa bem e faça um buraco no meio.

Coloque neste espaço a água, o leite e o azeite e misture

muito bem. Sove bem a massa até ficar homogênea e

lisa. Por fim adicione o sal, misture um pouco mais e

deixe fermentar coberto com filme plástico. 

Quando a massa dobrar de tamanho divida-a em 4 partes

iguais. Com a ajuda de um rolo de massa faça retângulos

de mais ou menos 15cm de comprimento e 5 cm de

largura e bem fino. 

Pré-aqueça o forno a 220 graus, e asse a coca por 10

minutos. Ela deve sair bem crocante e dourada.

Enquanto isso corte os tomates pela metade e com a

ajuda de um ralador, rale apenas a polpa descartando a

pele, reserve.

Abra as cocas pela metade no sentido longitudinal, e

passe o tomate ralado na parte do miolo e finalize com

bastante azeite e o sal maldon.
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Pan Catalan con Jamón

Ingredientes

12 fatias de pão tipo italiano

Azeite de oliva extra virgem

2 dentes de alho

Sal

2 tomates

Jamón fatiado

Modo de Preparo

Aqueça as fatias de pão no forno até ficarem crocantes.

Corte um dente de alho ao meio e esfregue ligeiramente

sobre as fatias. Corte o tomate ao meio e também

esfregue sobre a fatia. Coloque uma pitada de sal e regue

com azeite. Repita o procedimento nas demais fatias.

Cubra com as fatias de Jamon e sirva, ainda quente.



Gazpacho

Ingredientes

6 pimentões vermelhos médio 

4 pimentões verde médio 

2 pepinos japonês

2 tomates maduros médio  

1 cebola média

100 ml de azeite de oliva

100 ml de vinagre branco

80 ml de suco de limão

Sal e pimenta q.b.

Modo de Preparo

Retirar a pele e as sementes de todos os pimentões.

Separar meio pimentão de cada cor e cortar em cubos

bem pequenos, reserve. Coloque os pimentões, a cebola, o

tomate e o pepino sem pele em um liquidificador.

Adicionar metade do azeite, o vinagre e o suco de limão e

bater tudo muito bem. Coar em um chinois fino.

Temperar com sal e pimenta e o restante do azeite. Levar

para geladeira e servir somente quando estiver bem gelado. 

Para finalizar arrume os cubos de pimentão no centro do

prato com a ajuda de um aro redondo, coloque alguns

croutons e sirva o gazpacho.
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Migas

Ingredientes

4 pães amanhecidos

½ copo de água 

4 dentes de alho

100 g de bacon picado

4 colheres de azeite

Modo de Preparo

Umedecer os pães com a água e picar o pão, reserve.

Cortar o alho e o bacon em finas fatias e fritar em

frigideira no azeite até dourar, 

coloque os pães picados na  frigideira e refogue por mais

2 minutos.
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Tartar de stras em sua pérola
vermelha

Ingredientes

1 cx de tomate cereja 

12 ostras médias

1/2 cebola bem  picada

1/2 tomate sem pele e sem semente bem picado

70 ml de azeite de oliva

40 ml de suco de limão

30 ml de vinagreta

Cebolete picada

Sal maldon

Pimenta do reino

Vinagreta

100 ml de azeite de oliva

25 ml de aceto balsâmico 

25 ml de molho de soja

25 ml de vinagre branco 

Modo de Preparo

Junte todos os ingredientes em um bowl e bata muito bem

com um batedor até ficar uma mistura homogênea, reserve.

Cada vez que for usar a vinagreta bata ela muito bem.

Em uma panela coloque bastante água e leve ao fogo.

Quando estiver fervendo, coloque os tomates cereja e

deixe por exatamente 05s, retire e dê em choque térmico

em um bowl com bastante gelo e água.

Retire a pele e com uma faca de legumes faça um corte

na parte da rama do tomate e com muito cuidado retire

todo o interior, reserve.

Abra as ostras, guardando um dos lados da concha e

corte-as em brunoise. Tempere com o sal maldon, pimen-

ta do reino. Adicione o tomate, a cebola, o azeite, o suco

de limão, a cebolete  e a vinagreta. Mexa bem e coloque

dentro de um saco de confeitar. Recheie cada tomate

cereja com o tartar de ostra e coloque a parte aberta para

baixo sobre a concha. Finalize com um pouco de vinagre-

ta, sal maldon e pimenta do reino sobre o tomate cereja.
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Gambas al ajillo

Ingredientes

1 pimenta Dedo de moça (cortada em pedaços)

2 dentes de alho (cortados na metade)

200 g de camarão médio (limpo)

Sal a gosto

150 ml de azeite de oliva extra virgem

Modo de Preparo

Numa frigideira pequena aqueça o azeite. Coloque o alho

até dourar, em seguida coloque o camarão, deixando o

dourar. Assim que estiver dourado, acrescente as pimen-

tas e desligue o fogo. Polvilhe com sal e sirva bem

quente, com uma cesta de pães.
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Pulpo à La gallega

Ingredientes

1 polvo grande (+/- 3 kg)

20 g de sal grosso

15 g de pimentão de la vera

200 ml de óleo de canola

2 folhas de louro

1/2 kg de batata

3 sacos de vácuo

Sal maldon

Pimenta do reino

Modo de Preparo

Limpe o polvo, retire a cabeça (descarte) e separe cada

tentáculo. Coloque em cada saco 4 tentáculos de maneira

que eles fiquem bem retos. Divida o sal grosso, o óleo, as

folhas de louro e o pimentón de La vera nos 2 sacos e

feche retirando o máximo de ar de dentro. Coloque para

cozinhar no termocirculador a 75 º por 5 horas. Depois

retire e dê um choque térmico com bastante gelo e água.

Descasque as batatas e com a ajuda de um aro redondo

de 3 cm de diâmetro, faça rodelas com 1/2 cm de altura.

Coloque as batatas em uma panela e adicione o líquido

de cozimento do polvo até cobri-las. Coloque para cozin-

har em fogo baixo até as batatas estarem cozidas porém

firmes. Resfrie e reserve.

Corte cada tentáculo em 8 pedaços e arrume sobre uma

rodela de batata cozida. Finalize temperando com sal e

pimenta e um azeite de pimentão de la vera
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Tortilla de Patatas

Ingredientes

1 kg de batatas descascadas

250 ml de azeite de oliva 

250 g de cebola em rodelas 

6 ovos 

Sal a gosto

Modo de Preparo

Corte as batatas em rodelas e coloque sal a gosto. Aqueça

o azeite numa frigideira funda, de preferência antiader-

ente, e frite as batatas e as cebolas por cerca de 20 minu-

tos, com a frigideira tampada, mexendo as batatas de vez

em quando para não queimar. Retire com uma

escumadeira e reserve numa tigela. Numa outra tigela,

bata bem os ovos. Coloque os ovos batidos na tigela das

batatas e misture. Elimine o excesso de azeite da

frigideira e despeje o conteúdo da tigela. Espalhe bem e

cozinhe em fogo médio, soltando as laterais de vez em

quando e sacudindo para não grudar o fundo. Quando a

parte de baixo estiver dourada e firme, vire a tortilla, com

o auxílio de um prato grande e raso. Coloque de novo na

frigideira para cozinhar do outro lado, repetindo o pro-

cedimento. Retire da frigideira e sirva quente ou fria. Se

preferir, corte a tortilla em pedaços menores e sirva com

fatias de pão.
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Pimentón de piquillo recheado
de mousse de bacalhau

Ingredientes

8 un pimentón de piquillo

300 g de lascas de bacalhau

100 g de batata

0,18 l creme de leite fresco

3 dentes de alho

2 ramos de tomilho

1 folha de louro

1 l de óleo de canola

Sal e pimenta do reino

Brotos e flores

Azeite de oliva

Modo de Preparo

Previamente dessalgue as lascas de bacalhau em água e

leite. Coloque em uma panela o óleo, os ramos de tomil-

ho, a folha de louro e os dentes de alho levemente amas-

sados. Leve ao fogo e aqueça até 70 graus.  Junte o

bacalhau e cozinhe por 15 minutos, até o bacalhau estar

cozido. Ao mesmo tempo, descasque as batatas e cozinhe

até estarem bem macias, reserve.

Depois de cozido escorra o bacalhau do óleo e desfie,

tomando muito cuidado com os espinhos. Coloque o

bacalhau, a batata e o creme de leite dentro da ther-

momix e bata a 70 graus até ficar com textura de

mousse. Acerte o tempero de sal e pimenta do reino e

leve à geladeira. Espere ficar fria para servir, pois assim

ficará mais firme.

Pegue os pimentões, retire as sementes de dentro e

recheie com a mousse de bacalhau.

Finalize o prato com um fio de azeite de oliva, arrume os

brotos e ervas ao redor e acerte o tempero de sal e

pimenta do reino.
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Gambas a la Plancha

Ingredientes

8 camarões grandes (sem cabeça)

50 ml de azeite extra virgem

1 colher de sopa de salsinha processada com alho

200 g de arroz branco

100g de brócolis cozidos no vapor

200g de batatas cozidas

Modo de Preparo

Na plancha (frigideira típica) coloque o azeite e os

camarões. Deixe dourar bem os dois lados e acrescente a

salsinha processada. Acrescente a batata já cozida e os

brócolis o doure-os tambén. Salpique sal a gosto.

Servir com o arroz.
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Agulhão cozido na Gastrovac
com arroz

Ingredientes

180 g de agulhão já limpo (filé)

2 l de caldo de peixe

130 g de arroz negro

0,25 l de vinho branco

100 g de cebola

50 g de alho

80 g de manteiga 

50 g de alga kombu

Alga hijiki

Sal e pimenta do reino

0,1 lt de azeite de oliva

Brotos e flores

Modo de Preparo

Corte a cebola e o alho em brunoise e reserve.   

Coloque em uma panela metade do azeite de oliva e aque-

ça. Junte o alho, refogue e logo após a cebola. Adicione o

arroz negro, misture tudo e coloque o vinho branco. Deixe

cozinhar em fogo alto até o vinho evaporar, depois coloque

0,25 lt de caldo de peixe. Tempere com um pouco de sal e

pimenta do reino e cozinhe por 30 minutos em fogo baixo.

Enquanto o arroz cozinha, hidrate as algas em bastante

água fria, reserve.  Quando o arroz estiver quase cozido, por

volta de 20 minutos de cocção, coloque o restante do caldo

de peixe dentro da gastrovac, junto com metade das algas

já hidratadas para dar mais sabor ao caldo. Ligue a panela a

55 graus e espere atingir a temperatura. Coloque o peixe e

deixe cozinhar por 8 minutos suspenso no caldo. 

Passado o tempo de cocção o arroz deve estar al dente e sem

caldo. Adicione a manteiga e mexa bem até derreter. Acerte o

tempero de sal e pimenta do reino e coloque em um prato.

Retire o peixe da gastrovac e coloque em cima do arroz.

Finalize o peixe com o restante do azeite de oliva e um pouco

de sal maldon. Coloque o restante das algas ao redor do prato.          
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Calamares en su Tinta

Ingredientes

1 kg de lulas pequenas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

Sal

Azeite de oliva

Uma taça de vinho branco seco 

Modo de Preparo

Ao comprar a lula, solicite ao peixeiro que limpe e separe

a bolsa de tinta ou ao limpar a lula, separe uma pequena

bolsa de tinta existente na cabeça da lula. Cortar em

anéis e temperar com sal. 

Fazer um refogado com o azeite, a cebola, o alho e quan-

do a cebola estiver transparente, diminuir o fogo e acres-

centar as lulas e a tinta, mexendo bem. Aos poucos e

lentamente, no calor da panela, as bolsas de tinta vão

estourando e vai se formando um molho preto, deixe

cozinhar por cinco minutos e acrescente a taça de vinho,

corrija o sal e aguarde cozinhar. Assim que estiverem bem

macias e o molho apurado, servir com cesta de pães. 
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Creme de mandioquinha com
caviar de sagu

Ingredientes

400 g de mandioquinha

100 g de manteiga

0,18 l de creme de leite

0,1 l de leite

0,1 kg de sagu

80 ml de óleo de canola

2 pimentões médios (verde e vermelho)

1 cebola media 

3 dentes de alho

1 tomate médio 

10 g de pimentão de la vera

24 g de tinta de lula

½ litro de caldo de peixe

Sal e pimenta do reino

Modo de Preparo

Cozinhe a mandioquinha em bastante água até ela ficar

bem macia. Retire a casca da mandioquinha e coloque em

um liquidificador.  Junte a manteiga, o creme de leite e o

leite em uma panela e aqueça. Adicione a mistura aos

poucos na mandioquinha e bata para formar um purê liso.

Tempere com sal e pimenta e reserve.

Coloque água em uma panela, leve ao fogo e espere ferver.

Coloque o sagu, e cozinhe sempre em fogo bem alto, por

mais ou menos 10 minutos, até sobrar somente um ponto

cru no meio de cada bolinha. Retire do fogo, coe e coloque

embaixo de água fria para parar o cozimento, reserve na

geladeira. Corte a cebola, o alho, os pimentões em cubos

médios e reserve.

Para fazer a tinta de lula, coloque em uma panela o óleo e

refogue o alho, depois a cebola. Acrescente os pimentões e

refogue muito bem. Acrescente o pimentão de la vera, e em

seguida coloque o tomate ralado. 

Acrescente o caldo de peixe e logo após a tinta de lula.

Acerte sal e a pimenta do reino e deixe cozinhar por mais ou

menos 20 minutos em fogo baixo para apurar os sabores.

Depois coe tudo com a ajuda de um chinois fino, guardando o

caldo de tinta de lula. Coloque os sagus cozidos dentro da tinta da

lula e volte ao fogo para a tinta impregnar no sagu e pegar sabor. 

Esquente o purê de mandioquinha, coloque em um prato fundo

e finalize com o sagu com a tinta de lula e um fio de azeite.  
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Puchero (Cocido Madrileño)

Ingredientes

500 g osso buco

500 g de músculo

1 pedaço de ponta de jamón

2 gomos de chorizo espanhol

500 g de costela salgada

500 g de barriga de porco salgada

1 kg de grão de bico

1 repolho pequeno

500 g de batata

300 g de cenoura

250 g de vagem

100 g de bacon

4 gomos de morcilla espanhola

Sal a gosto

2 pitadas de pistilo de azafran

1 colher de sobremesa de colorante alimentario espanhol

Modo de Preparo

Na véspera, deixe de molho as carnes salgadas e vá tro-

cando a água. O grão de bico também deve ser colocado

de molho. Coloque numa panela, com água fervendo, a

costela e a barriga, deixe ferver por 15 minutos e retire as

carnes desprezando a água. Na panela de pressão, com

água fervendo, coloque o músculo, a ponta de jamon e o

osso buco, até que fiquem macias e reserve.

Coloque o grão de bico em outra panela com água fer-

vendo, e aguarde até ficar macio.

Em uma panela maior, junte as carnes com seu caldo e o

grão de bico com seu caldo, acrescente o sal, um pouco

de azafran, corante e em seguida coloque a batata, a

cenoura. Por fim, quando tudo estiver quase cozido,

acrescente o repolho e a vagem. Aguarde cozinhar,

desligue o fogo e acrescente a morcilla. 

Dica: Sirva numa cumbuca de barro, como a feijoada.
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Leitão crocante

Ingredientes

1 paleta de leitão de mais ou menos 800 g

Sal grosso

100 g de manteiga

Óleo de canola 

4 maçãs gran Smith

0,1 l de caldo de carne

Modo de Preparo

Cubra completamente a paleta de leitão com o sal grosso

e deixe por 2 horas. Passado este tempo lave a peça em

água corrente para retirar o excesso de sal. Coloque den-

tro de um saco de vácuo, junto com a metade da man-

teiga.  Sele, retirando o máximo possível do ar. Cozinhe o

leitão em banho-maria a 75 graus por 8 horas, após retire

da água e resfrie imediatamente, reserve.

Retire a casca da maçã, e corte-a em 6 pedaços. Coloque

o restante da manteiga em uma frigideira e salteie as

maçãs, até elas ficarem douradas. Tempere com sal e

pimenta do reino, reserve. 

Pré aqueça o forno a 220 graus. Em uma assadeira

grande, cubra o fundo com óleo e coloque o leitão com a pele

para baixo, leve ao forno e deixe até a pele ficar crocante e

dourada. Vire e faça o mesmo processo do outro lado.

Retire do forno com muito cuidado e seque a paleta com

o papel toalha. Sirva com as maçãs salteadas e um fio de

caldo de carne.
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Plancha de Frutos do Mar

Ingredientes

3 camarões rosa (grandes)

100g lula (cortado em anéis)

4 mexilhões grandes (meia casca)

2 tentáculos pequenos de Polvo (inteiros)

50 ml de azeite extra virgem

1 colher de sopa de salsinha processada com alho

Sal a gosto

Modo de Preparo

Numa plancha (frigideira típica) colocar o azeite e grelhar

os camarões acrescentando a salsinha processada com o

alho, deixando-os dourar dos dois lados.

Acrescentar os anéis de lula, os tentáculos do polvo e os

mexilhões até que fiquem dourados. Salpique sal a gosto.

Servir com arroz.



Arroz negro com lulas e lagostins

Ingredientes

200 g arroz tipo sênia

16 g tinta de lula (em saquinho)

400 g lagostim médio

300 g de lula média

50 g de pimentão vermelho

50 g de pimentão verde 

160 g de tomate maduro

40 g de alho

Azeite de oliva

50 g de cebola

Pimentón de La Vera

1,5 lt de caldo de peixe

50 g de manteiga

Sal e pimenta do reino

Modo de Preparo

Corte a cebola, os pimentões verde e vermelho em

brunoise, reserve. Corte os tomates ao meio e rale somente

a sua polpa com a ajuda de um ralador, reserve. Coloque

em  uma panela metade do azeite de oliva e aqueça.

Adicione a cebola e os pimentões e refogue. Some o

pimentón de La vera e imediatamente coloque o tomate

ralado e mexa tudo muito bem. Adicione o arroz, misture,

deixe refogar levemente e adicione o caldo de peixe.

Coloque a tinta de lula e misture bem para dissolver. Adicione

um pouco de sal e pimenta e deixe cozinhar em fogo médio-

alto por mais ou menos 20 minutos. Enquanto o arroz cozinha,

limpe as lulas e os lagostins guardando somente o corpo da

lula e a calda dos lagostins. Corte a lula em anéis bem finos,

reserve. Passado o tempo  o caldo deve ter reduzido quase

que completamente e o arroz estar cozido porém al dente

ainda. Nesta hora, retire do fogo, adicione as lulas em anéis e

mexa. Acerte o sal e a pimenta do reino. Junte a manteiga e o

alho bem picado e mexa para a manteiga derreter. Tempere os

lagostins com sal e pimenta do reino e grelhe. Sirva o arroz

em um prato fundo, coloque os lagostins por cima e finalize

com o restante do azeite de oliva.
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Zarzuela de Pescados

Ingredientes

4 colheres de azeite de oliva

1 cebola bem picada

2 dentes de alho picados

4 tomates bem picados

1 colher de sopa de salsinha e alho processados

Sal a gosto

200 g de almejas (vongole)

200 g de mexilhão

600 ml de caldo de camarão diluído com água

300 g de lula

300 g de camarão rosa sem casca

300 g de cação em postas

2 pitadas de pistilo de azafran

1 colher de sobremesa de colorante alimentario espanhol

Modo de Preparo

Fazer um refogado com o azeite, a cebola, o alho e quan-

do a cebola estiver transparente, diminua o fogo e acres-

cente o tomate, o temperinho e o sal. Após 10 minutos

acrescente o mexilhão e o vongole. Aos poucos e lenta-

mente, coloque o caldo, aguarde ferver e adicione a lula,

o azafran e o colorante. Deixe cozinhar por cinco minutos

e acrescente o cação e por fim os camarões.

Corrija o sal e assim que cozinhar o camarão, a Zarzuela

de pescados está pronta para ser saboreada! 
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Corvina em cama de sal grosso
e alecrim

Ingredientes

300 g de filet de corvina

1/2 kg de sal grosso

5 ramos de alecrim

1 tomate concassé cortada em cubos pequenos

30 ml de azeite de oliva

Pimenta do reino

Molho de azeite, ervas e azeitonas

100ml de azeite

20 g de azeitonas negras sem caroço cortada em cubos

pequenos

15 g de poejo fresco

Modo de Preparo

Coloque em uma panela primeiro os ramos de alecrim,

cubra com o sal grosso. Coloque os peixes, tempere com

o azeite, pimenta do reino e os tomates. Leve ao fogo

alto, quando a panela estiver bem quente, coloque um

pouco de água para criar vapor, e assim cozinhar o peixe

e fazer com que o alecrim libere o seu aroma. Repita o

processo até que o peixe cozinhe.

Para o molho, pique o poejo muito bem e junte no azeite,

coloque as azeitonas, tempere com sal e pimenta.

Reserve.

Para finalizar, retire os peixes da panela, tomando muito

cuidado para que não vá sal grudado nem que o peixe se

quebre. Regue com o molho.
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Pulpo a la Plancha

Ingredientes

300 g de tentáculos de polvo

50 ml de azeite

2 dentes de alho

1 pitada de páprica

Sal a gosto

Modo de Preparo

Aquecer o azeite na chapa.

Colocar o Polvo para fritar.

Colocar o alho, mexer bem e por último o tempero 

(Páprica), após isto não mexer mais.
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Fideuá com frutos do mar

Ingredientes

200 g de fideos

200 g de lula

1 dente de alho

½ cebola média 

1 tomate maduro ralado

1 colher de café de pimenton de la vera

200 g de camarão m

0,75 l de caldo de peixe

100 g de peixe

0,15 l de azeite de oliva

01 l Óleo de canola 

Modo de Preparo

Coloque o óleo em uma panela e esquente até 170 graus.

Junte os fideos e frite até ficarem dourados. Retire, seque

em papel toalha e reserve.

Limpe a lula, ficando apenas com o corpo. Corte-a em

quadrados de 2x2, reserve. Corte a cebola e o alho em

brunoise, reserve.

Coloque metade do azeite em uma panela, refogue o

alho, junte a cebola e refogue. Adicione as lulas, mexa e

logo após some o pimenton de La vera e o tomate ralado.

Acrescente o caldo de peixe, tempere com sal e pimenta

do reino. Deixe cozinhar por 5 minutos, para apurar os

sabores. Coe com um chinois, guardando somente o caldo.

Coloque os fideos fritos em uma frigideira e leve ao fogo

médio. Adicione o caldo e cozinhe por 15 minutos, até o

caldo secar por completo. 

Adicione os camarões e os peixes ao fideua e leve ao forno

para cozinhar. Depois, retire e finalize com um fio de azeite.
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Paella do Pepe

Ingredientes

10 colheres de azeite de oliva

700 g de sobre coxa de frango em pedaços

200 g cebolas picadas

150 g pimentões coloridos picados

150 g de vagem ou ervilha torta picadas

200 g tomates sem pele e picados

1 colher de salsinha e alho processados

200 g de almejas ½ casca (vongole)

250 g de mexilhão ½ casca (separe uns 6 mexilhões para

enfeitar)

500 ml de caldo de camarão ou almejas diluído com água

250 g de lula cortada em anéis

800 g Arroz parboilizado (3 xícaras)

500 g de lagostim

600 g de camarão graúdo

50 g de ervilha fresca pré-cozida 

200 g Camarão Limpo

Sal a gosto

2 pitadas de pistilo de azafran (0,20 g)

1 colher de sopa de colorante espanhol (próprio para paella)

Modo de Preparo

Aqueça o azeite na Paella, frite o frango até dourar bem.

Tempere com uma pitada de sal para cada ingrediente.

Acrescente a cebola, em seguida o pimentão e a vagem.

Em fogo alto, frite bem estes legumes, sempre mexendo

para não queimar e adicione as almejas e os mexilhões.

Frite por mais 5 minutos e coloque o tomate e o temper-

inho, começa o cozimento devido à água do tomate.

Corrija o sal e deixe refogar por 15 minutos em fogo

médio/baixo. Em seguida acrescente aos poucos o caldo,

até cobrir o rebite da alça da Paella. Adicione o azafran, o

colorante e após abrir fervura acrescente a lula. Mexa

bem, corrija o sal e coloque o arroz, misture bem. Em

seguida coloque os lagostins e os camarões sobre a paella,

tendo a função de cobrir o arroz, formando a “tampa” da

paella. Decore com os mexilhões e espalhe a ervilha fres-

ca. Salpique sal sobre os camarões e lagostins, aguarde o

cozimento do arroz.
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Figos flambados com cognac 
e sorvete de creme

Ingredientes

2 figos maduros

0,2 l de cognac

50 g de açúcar

1 ramo de hortelã

Sorvete de creme

Modo de Preparo

Faça um corte na parte de cima do figo até mais ou

menos metade da fruta. Coloque em uma frigideira os

figos, o açúcar e o cognac. Leve ao fogo alto. Deixe flambar

até o álcool se apagar, adicione a hortelã e deixe em

infusão por alguns segundos. Retire o figo da frigideira,

corte-o em duas metades, coloque em um prato fundo.

Adicione o cognac e por fim o sorvete de creme.
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Piña Don Miguel

Ingredientes

2 l de leite

4 colheres sopa de maizena

3 xícaras de açúcar

Cascas de 1 limão

2 paus de canela

14 gemas

Raspas de 1 limão

Abacaxi fatiado

2 porções de gelatina incolor

Modo de Preparo

Ferver 1,5 l de leite com o açúcar, canela e as cascas do limão.

O restante do leite acrescente a maisena e as gemas e

peneire dentro da panela do leite fervido, peneirar nova-

mente em outra panela e levar ao fogo até que forme um

creme. Desligue o fogo e acrescente a gelatina diluída em 

1 copo de água. Dividir em porções  e colocar na geladeira.

Coloque as fatias de abacaxi num prato, coloque a porção

do creme por cima e polvilhe as raspas de limão.

Se preferir, coloque açúcar por cima e caramelize utilizando

um maçarico.
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Ingredientes

500 g osso buco

500 gr de Musculo

1 pedaço de ponta de Jamon

2 gomos de chorizo espanhol

500 gr de costela salgada

4 gomos de morcilla espanhola

Sal a gosto

2 pitadas de pistilo de azafran

1 colher de sobremesa de colorante alimentario espanhol

(próprio para paella)

Modo de Preparo

Coloque o grão de bico em outra panela com água fer-

vendo, e aguarde até ficar macio.

Em uma panela maior, junte as carnes com seu caldo e o

grão de bico com seu caldo, acrescente o sal, um pouco

de azafran, corante e em seguida coloque a batata, a

cenoura. Por fim, quando tudo estiver quase cozido,

acrescente o repolho e a vagem. Aguarde cozinhar,

desligue o fogo e acrescente a morcilla. 

Dica: Sirva numa cumbuca de barro, como a feijoada.
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Crema Catalana

Ingredientes

2 l de leite

3 colheres de sopa de maizena (amido de milho)

2 xícaras de açúcar

Cascas de 1 limão

2 paus de canela

14 gemas de ovo

Modo de Preparo

Ferver 1,5 l de leite com o açúcar, canela e as cascas do limão. 

O restante do leite acrescente a maisena e as gemas e

peneire dentro da panela do leite fervido, peneirar novamente

em outra panela e levar ao fogo até que forme um creme.

Dividir em porções, colocar açúcar por cima e com um

maçarico caramelizar a superfície.
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