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Nacozinhadele, não falta champanhe
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TIRE SUAS RECEITAS
DO PAPEL.

Primeiro, escolha a sua categoria: Amadores, Estudantes
ou Recém-formados. Depois mande sua receita com o tema
“O Arroz e sua Cozinha pelo Mundo”e torça por ela. O primeiro
lugar em cada categoria ganha uma viagem às vinícolas
de Mendoza, na Argentina, e uma Brastemp Wine Cooler.
Para saber mais, consulte o regulamento da promoção no
www.gula.com.br. Esperamos a sua receita. Boa sorte.

3º- PRÊMIO GULA•BRASTEMP CHEF REVELAÇÃO.
MOSTRE TODAA SUA CRIATIVIDADE NA COZINHA.
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No currículo do chef Didier Elena estão a formação com Paul Bocuse, 15 anos com Alain
Ducasse e duas estrelasMichelin. Ele vem a São Paulo no começo de agosto comandar
um festival e fala a Paladar sobre a ‘cozinha champanhe’, gastronomia e prazer à mesa

Luiz Henrique Ligabue

O chef francês Didier Elena,
que estará em São Paulo entre
os dias 8 e 10/8, participando
de um festival no Restaurante
Eau, do Hotel Hyatt (Av. das
Nações Unidas, 13.301,
Brooklyn, 6838-3207), acha
que o ingrediente mais impor-
tante é o prazer. Para ele, a al-
ta gastronomia não é um con-
junto de técnicas da moda,
mas, sim, a cozinha feita com
autoria, em que o chef respeita
sua alma. Apesar de ter ape-
nas 35 anos e não gostar de
dar conselhos, Elena tem las-
tro para falar. Foi discípulo de
Paul Bocuse, trabalhou por 15
anos com Alain Ducasse – que
o iniciou na vida profissional,
em 1989 –, recebeu vários prê-
mios e hoje seu restaurante no
Château Les Crayères, no inte-
rior da França, tem duas estre-
las Michelin. Aqui, extratos da
entrevista que o chef concedeu
por telefone a Paladar.

Oquemais o influenciou?
Em uma palavra: a multicultu-
ra, pois enriqueci meu traba-
lho nas várias viagens que fiz.
A base é mediterrânea, pois

nasci em Mônaco, mas nunca
parei de agregar elementos.

O que é a cozinha champenoise,
comaqual você trabalha?
É uma cozinha festiva, na qual
o champanhe está diretamen-
te ligado à comida.

A tradição é importante em seus
trabalhos?
Tradição é memória. Para ser
moderno é preciso conhecer o
tradicional.

Qual é seu ingrediente preferido?
São os ingredientes da estação
do ano. Eu sou um amante dos
produtos da estação, me apai-
xono a cada três meses.

Éobrigatoriamente orgânico?
O mais importante é saber de
onde vem o produto e como ele
foi produzido.

Qual é sua criaçãomais famosa?
O robalo com beterraba e en-
guia defumada, que vamos fa-
zer aí no Brasil.

Oqueé importante na cozinha?
O mais importante é que a al-
quimia de produtos, técnicas e
aparelhos dê prazer. O cliente
não quer saber da técnica. Ela
deve estar escondida, só o pra-
zer deve aparecer.

Hojeexisteachamadacozinhamo-
lecular,sinônimodetécnicasavan-
çadas. Ela vai durar ou émoda? O
que é a alta gastronomia?
Penso que todas as cozinhas vi-
vem, e têmmomentos de noto-
riedade. Nos anos 70 Paul Bo-
cuse, Alain Chapel e Michel

Guérard faziam a famosa nou-
velle cuisine française; isso
existiu, acabou e vai voltar,
sãomovimentos. A alta gastro-
nomia é aquela em que o chef
se sente bem fazendo. O chef
não deve se forçar a estar na
moda, ele deve fazer o que sen-
te no fundo de sua alma.

O futuro da gastronomia francesa
segue emquedireção?
O grande restaurante de ama-
nhã, o três estrelas, quem sabe
será um restaurante simples,
todo branco com uma mesa e

quatro cadeiras, sem decora-
ção, onde o que se faz é apenas
cozinhar.

Nãoháumaregra?Ocaroéneces-
sariamente omelhor?
Quando um cliente vem a um
restaurante ele busca um so-
nho, que pode ter muitas for-
mas, e uma delas é o local dife-
rente, de exceção, para oca-
siões especiais. O que se deve
respeitar em um restaurante é
o prazer, e saber que é o sonho
que nos permite passar bons
momentos ao cliente.

Qual a maior influência de Alain
Ducasse no seu trabalho?
O rigor, a curiosidade e o pro-
fissionalismo – ele sempre
quer fazer melhor.

AlainDucasse é umconhecido bu-
sinessman das cozinhas. Nesse
ponto ele o influenciou também?
Eu tento fazer de tudo, mas o
Crayères é um pequeno estabe-
lecimento no campo, não é na
capital. Eu trabalhei por cinco
anos em Nova York e lá, sim,
era mais nesse sentido.

Você conhece oBrasil?
Eu já estive três vezes em São
Paulo acompanhando Ducas-
se, o que me permitiu conhe-
cer o país, que adoro. Uma lem-
brança que guardo foi comer
feijoada com caipirinha. Não
consegui me levantar depois,
era como seminha perna tives-
se sido cortada, é fabuloso.

Que conselhos você daria aos no-
vos chefs?
Não posso dar conselhos por-
que tenho apenas 35 anos. O
que posso dizer é que minha
maneira de cozinhar faz com
que cada receita me conte
uma história. Se vamos criar
um prato, devemos contar
uma história nesse prato; se
for somente para o fazer boni-
to, não vale a pena. Também é
necessário pensar no cliente,
nós fazemos a cozinha para
que todos a entendam, e o
cliente não tem obrigatoria-
mente a mesma cultura do
chef, portanto não devemos ir
muito longe na intelectualiza-
ção do prato. ●

Vocêvaidacapturaaoprato
nacapitaldocaranguejo-uçá
Caldeirada,nacasquinha, comsal e limão: crustáceoé rei emParnaíba

RETRATO–Elena trabalhacomprodutosdomare influênciasmulticulturais“Masminhacozinhaé festiva”

ESTRELADO–Ochef tem35anos

CHEF DUAS
ESTRELAS

RUSTY MARCELLINI/AE

Rusty Marcellini*
ESPECIAL PARA O ESTADO

Além de segunda cidade do
Piauí, Parnaíba é também a ca-
pital do caranguejo-uçá. Toda
semana,cercade200milcaran-
guejossãoapanhadosnosman-
guezais da região. Quem visita
a cidade pode tanto acompa-
nhar a cata dos crustáceos
quanto apreciá-los nos restau-
rantes da cidade.
Logo cedo, as ruas do centro

de Parnaíba já estão tomadas
por dezenas de vendedores de
caranguejo. Perto do rio quedá
nome à cidade, senhores empi-
lham centenas de crustáceos à
espera de clientes. Cada corda
com quatro uçás, cuja caracte-
rísticamaismarcantesãoaspa-
tas carnudas, peludas e arro-
xeadas, é vendida por R$ 0,25
que, depois dos atravessado-
res, chegam a custar R$ 10 nos

bares de Fortaleza e São Luís.
Ao se aproximar do oceano,

o Rio Parnaíba se ramifica em
inúmeros braços, originando
dezenas de ilhas cobertas por
mangues e dunas. É em meio a
essa bela paisagem que ocorre

a demonstração da cata do ca-
ranguejo-uçá.
Carlinhos, guia turístico bi-

língüe, pede aos turistas para
calçar botas sete-léguas antes
de descer do barco. Ao lado de
Carlinhos está Zé Filho, cata-
dordecaranguejo.Seucorpoes-
tácobertode lama, usadacomo
repelente de mosquitos. Logo
que avista um buraco no man-
gue,ZéFilhovai logoenfiandoo
braço.Enterradoatéoombro,o
“homem-lama” diz ter encon-
trado um caranguejo macho.
“Dá para saber só de tocar no
bicho.” Zé Filho retira o braço
da toca emostra um carangue-
jo coberto de lama.
RestaurantesebaresdePar-

naíba oferecem várias opções
de preparo de caranguejo-uçá.
Nas barracas à beira das
praias, o pedido costuma ser o
caranguejo toc-toc, assim bati-
zadoporcausadobarulhoemiti-

do ao martelar as patas carnu-
das da iguaria. Cozido apenas
emáguaesal,ocrustáceoétem-
perado com sal e limão.
ORestauranteLaBarcaofe-

recenocardápio tira-gostosco-
mo casquinha de caranguejo e
patinhasàmilanesacommolho
rosé. Como prato principal, as
escolhasvariamentrecaldeira-
dadecaranguejo eumtradicio-
nalpratoparnaibano:a tortade
caranguejo. Preparada como
umaomelete,combastantecar-
ne de caranguejo, a torta é
acompanhada de arroz branco
e farofinha crocante.●
● Restaurante La Barca
Av. das Nações Unidas, 200
Tel: (86) 3322-2826
Parnaíba (PI)

*Autor da série ‘Caminhos do
Sabor’. Periodicamente, escre-
ve para Paladar sobre curiosida-
des do interior do Brasil

DIVULGAÇÂO

CARANGUEJADA–Vendedordeuçá:R$0,25nacordaeR$10nobar

ISCAS –Tira-gostoparaa torta

www.brastemp.com.br

DIVULGAÇÃO

RUSTY MARCELLINI/AE
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