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SOBRE A MESA
Por Ana Guimarães *@ana_guimma sobreamesa@omaringa.com.br

Ana Guimarães é apaixonada por gastronomia, antigos, rock n’ roll, Fórmula 1, aviação, tattoos, plantas e 
flores. Produtora de conteúdo na vida e por profissão. Viciada em cultura: ainda sonha em abrir um pequeno 
café, viver de confeitaria e da escrita em uma Remington - assim como num filme deliciosamente clichê!

Cozinha afetiva: a volta da 
simplicidade e das lembranças

Com a vida mais voltada 
para a intimidade, a cozi-
nha afetiva ganhou força 
e adeptos nos quatro can-
tos do mundo. O simples 
e o natural jamais foram 
tão atuais. São tempos de 
retomada às origens e ao 
sentimento de conforto 
trazido com as boas lem-
branças de um passado 
nem tão distante.

Os detalhes de uma re-
ceita, o ato de preparar 
uma refeição com capri-
cho, o cozer ao fogo com 
prazer e satisfação, anda 
em alta - abraçando recor-
dações e preservando a 
cultura. E com ela, a valo-
rização da simplicidade e 
também dos quitutes de 
família. Afinal, quem não 
tem uma história legal so-
bre uma iguaria feita por 
alguém que se ama? Quem 
não é capaz de fechar os 
olhos e sentir até o aroma 
de um prato que marcou 
um momento bom?

A pandemia “resgatou” 
as pessoas para dentro 
de seus próprios lares e 
o antigo hábito de vascu-
lhar receitas em cadernos 
empoeirados e amarela-
dos pelo tempo ou sujos 
de temperos deixou de 
ser uma “estranha mania” 
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Resgatar o passado entre panelas e temperos pode ser um grande aliado 
para aquecer o coração em tempos de pandemia

apenas de quem vive das 
panelas.

Para quem passou pela 
experiência pré-shopping 
center e fast food, tudo is-
so “cheira” à colo de mãe 
e memória que aquece o 
coração. Pós-Covid as fa-
mílias vivenciam crianças 
por perto e por muito mais 
tempo; food lives, trabalho 
remoto e viagens adiadas 
- fazendo com que sentar-
-se à mesa para saborear a 
refeição traga muito mais 
do que comida no prato, 
mas energia e acalanto pa-
ra a alma. “Nunca”, nas úl-
timas décadas, foi possível 
comer tanto em casa. Foi 
necessário desacelerar e 
reaprender a ser lar.

Com o isolamento todos 
andam carentes de conta-
to físico, não é à toa que o 
saudosismo virou pauta em 
todas as conversas. A co-
mida, definitivamente, tem 
desempenhado o papel de 
nutrir não somente o cor-
po, mas os sentidos. O co-
zinhar que se transformou 
em muito mais do que so-
mente unir ingredientes... 
Aproximação, conexão, pa-
po em dia, o cuidar de si e 
do outro desde o alimento. 
O comfort food voltou! – e, 
parece que para ficar.

Em casa

Chocolate e cerveja 
combinam?
Sim, e sempre!

LEITURA

Transformação 
constante

Cozinha sem fronteiras
Para quem curte doces

O consumo residencial cresceu, e com ele novas tendências devem fazer de 2021 
um tempo de comida reconfortante, com qualidade e valores especiais para mo-
mentos específicos. O ano será marcado por serviços que ofereçam receitas e 
insumos - incluindo orientações de preparo do mesmo modo que os caderninhos 
de receita de nossas avós. Também devem continuar em pauta os eventos mais 
intimistas, pequenos restaurantes e experiências no modelo popup - com chefs 
cozinhando em pequeninos locais ou até mesmo nas cozinhas de suas próprias 
casas. (Baum & Whiteman/ Food trends 2021)

Há anos o brasileiro vem trocan-
do o conceito de consumo em 
grande quantidade de cerveja 
estupidamente gelada pelo “be-
ber menos para beber melhor”. 
Os admiradores das cervejas es-
peciais levam isso muito à sério. 
Saborosas e aromáticas, elas são 
de fácil degustação e têm infinitas 
combinações.
Entre tantos estilos, um match 
perfeito para chocolate é a belga 
Kriek Boon. A lambic leva cerejas 
maceradas em sua composição 
- resultando em uma bebida de 
sabor adocicado e marcante.

Comida e Cozinha 
- Ciência e Cultura 
da Culinária (Harold 
McGee/ Editora 
Martins Fontes) é 
praticamente uma 
enciclopédia.  Se você 
quer descobrir sobre a 
magia dos ingredientes, 
suas funções e 
transformações quando 
reagem entre si - essa 
é uma obra perfeita 
para aquisição. Aborda 
todos os tipos de 
alimentos e como são 
feitos - leitura quase 
que obrigatória para os amantes da cozinha 
e estudantes de gastronomia.  Entender 
os processos químicos dos alimentos é 
transformador e ajuda a desvendar os 
mistérios por trás de receitas de sucesso ou 
o completo desastre de outras.

INGREDIENTES

250g de chocolate amargo
130g de manteiga
300g de ovos
75g de gemas
60g de açúcar
5g de essência de baunilha

MODO DE PREPARO

Derreta em banho maria - a manteiga com o chocolate 
até que fique líquido e brilhante. Reserve morno. Bata 
os ovos, as gemas, o açúcar e a baunilha em velocida-
de alta por aproximadamente 10 minutos. Retire duas 
conchas dos ovos batidos e misture no chocolate 
com a manteiga. Incorpore esse creme de chocolate 
no restante dos ovos. Divida em taças e guarde na 
geladeira por 6 horas antes de servir. Pode ser con-
gelado por até 90 dias. Se congelado, basta retirar da 
geladeira uma hora antes do consumo.

Sob os efeitos da pan-
demia, o mercado gas-
tronômico espera novos 
tempos e retomada de 
crescimento em 2021 
mesmo diante de tantos 
desafios. Ainda não se 
sabe quando a logística 
de insumos será normali-
zada ou quando a vacina 
trará mais tranquilidade 
a todos. O segmento vive 
um cenário de mudanças 
constantes e adaptações 
de acordo com a nova 
realidade. Para quem tra-
balha no setor - apostas 
como charcutaria, confei-
taria e massas artesanais, 
consultorias e cursos, 
além de produtos por-
cionados ou pré-preparo 
são algumas opções de 
tendência em expansão. 
Os clientes no momen-
to estão voltados à ali-
mentação em si, assim 
como à aprendizagem e 
ao ato de cozinhar. Afi-
nal, de cozinheiro e lou-
co - todo mundo tem um 
pouco! Ainda mais em 
loucos tempos de maior 
reclusão.

Aerada e intensa: não há quem resista a uma bela 
mousse de chocolate.

Flavio Federico foi o primeiro confeiteiro brasileiro a estudar à fundo os ingredien-
tes e receitas do país, tornando-se referência internacional quando o assunto é 
doçura. Formado em direito, trocou as leis pelo açúcar usando nossos insumos 
em uma doçaria nacional de qualidade, contemporânea e sempre antenada nas 
tendências de mercado.
Tudo isso começou lá na infância quando seus pais o incentivavam a fazer suas 
próprias criações na cozinha. Vem daí a maestria de hoje ensinar o que há de mais 
moderno (mas sem nunca esquecer das origens), além de inovar, recriar e dar sua 
pitada rock n’ roll em receitas esquecidas no passado. São inúmeros os cursos 
oferecidos em sua Academia de Confeitaria (presencial, a distância e ao vivo) -  isso 
sem contar o conhecimento, dicas e técnicas disponibilizados de forma gratuita em 
seus perfis nas redes sociais. No Instagram e Facebook - @flaviofederico.


