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● Ingredientes
250ml de creme de leite; 2 xícs.
de suspiros; 4 col. (sopa) de açú-
car; 1 col. (chá) de essência de
baunilha; 250g de iogurte natu-
ral; 500g demorangos; 200g de
açúcarmascavo; 120ml de conha-
que; 2 col. (sopa) demanjericão
● Preparo
Coloque omorango paramarinar
como conhaque, açúcar emanje-
rição. Deixe por 24 horas. Bata o
creme de leite com o açúcar e a
baunilha emisture como iogurte.
Ponha tudo em um copo, fazendo
camadas de suspiro.
Calorias: 2.623 Kcal

Trifle de morangos

‘Causos’ viram
pratos – e livro

OchefMarcos Sodré, do tailan-
dês Sawasdee, emBúzios, abre
em meados de outubro uma fi-
lial no Rio de Janeiro. A nova
casa será no número 571 da
rua Dias Ferreira, no Leblon.
“Vou ficar lá nos primeiros
seis meses, depois a cozinha fi-
ca por conta de meu filho Thia-
go, que se forma este ano em
gastronomia”, conta Sodré.

De 8 a 16 de setembro, no Par-
que da Água Branca (Av. Fran-
cisco Matarazzo, 455), aconte-
ce a 11ª edição do Revelando
São Paulo, que contempla a
culinária do interior do Esta-
do. Serão vendidos pratos co-
mo moqueca de peixes do rio e
arroz lambe-lambe, além de do-
ces caseiros. Mais informa-
ções no 3311-8887, ramal 203.

Será realizado, no dia 11 de se-
tembro, no Centro do Comér-
cio do Café do Rio de Janeiro,
o 1º Curso de Degustador de
Cachaças, ministrado pelo ca-
chaçólogo e pingófilo Marcelo
Câmara. O curso tem duração
de seis horas/aula e as vagas
são limitadas. Informações no
site www.ilhaverde.net ou pelo
tel. (21) 2523-5989.

GRANFINALE

VIAGENSPELOBRASIL

Você prova uma das delícias preparadas pela chef Carole Crema enquanto ouve histórias
do contador de casos Ilan Brenman. Os encontros, realizados com sucesso pela dupla há
mais de três anos, são temáticos. Hoje é a vez da disputada noite erótica
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Giovanna Tucci

Duas vezes pormês, um grupo
de 32 pessoas se reúne à noite
na cafeteria da Livraria da Vi-
la.Nãose tratadeumencontro
deaficionadospor leitura, nem
por café: eles estão ali para de-
gustar histórias. A chef Carole
Crema é quem transforma os
“causos” do contador Ilan
Brenman, que geralmente ele-
ge um país como tema, em co-
midinhas. Você dá umamordi-
da em um kebab enquanto ou-
ve uma lenda árabe; come pol-
petone e se delicia com histó-
rias que talvez já tenha ouvido
damama italiana...
Na profissão de “causeiro”

há15anos,oisraelensenaturali-
zadobrasileiroIlanBrenmante-
ve a idéia demisturar contação
de histórias com gastronomia
em2003.Depoisdo“sim”daLi-
vraria daVila e deCarole, dona
da cafeteria da unidade da Vila
Madalena, o projeto Degusta-
ção de Histórias saiu do forno.
E,anoquevem,deveocupares-
tantes. Brenman e Carole aca-

bam de receber uma proposta
para escrever um livro sobre a
bem-sucedida parceria.
Para contar suas histórias,

Ilanpensaemumtema,dáuma
olhada na biblioteca que tem
emcasae jura que, semensaiar
uma só vez, está pronto para a
apresentação. Depois, é só pas-
sar o que chama de “cardápio
de histórias” para Carole. Em
cada sessão, são cinco pratos e
sete contos. “É um desafio ter
defazerpesquisas,elaborarum
menu de baixo custo e enfren-
tar limitações de espaço”, diz
Carole.
Achef traz tudosemipronto,

por contar apenas com um for-
no elétrico, e alterna pratos
quentes e frios. “Eu desenvolvo
ocardápio,cozinho,vejoaspes-
soas comendo e explico, no fim,
a escolha dos pratos. Sinto que
é quando mais exercito minha
profissão”, confessa.
Já teve noite chinesa, india-

na,brasileira, judaica, ecumêni-
ca, especial doDiadosNamora-
dos e até erótica – como algu-
mas noites se repetem, esta vo-

cêpodeconferirdenovohoje,se
conseguir lugar. É que as vagas
paraoseventos,realizadosduas
vezes por mês alternadamente
nastrêsunidadesdalivraria(Vi-
la Madalena, Lorena e Casa do
Saber),costumamseesgotarna
semana em que são abertas as
inscrições, no início do mês. A
noite erótica, que tem a “sono-
plastia hilária” domúsico Gilles
Eduar, é amais procurada.
Paraabriroencontrocalien-

te, um drinque de abacaxi bem
gelado, “superdocinho e api-
mentado, que liga os sentidos”,
diz a chef.Asobremesa, queela
ensina a fazer (veja ao lado), é
um picante trifle de morangos
comconhaque.Orestanteésur-
presa,mas pode-se esperar pé-
talas de rosa, chocolate emuita
criatividade. Improvisos são
bem-vindos: às vezes, acontece
de a dupla mudar o prato em
cimadehora,esticarumahistó-
ria para ganhar tempo eprepa-
rar um chorinho. ●
● Histórias Eróticas - Livraria
da Vila, R. Fradique Coutinho,
915, 3814-5811. Hoje. R$ 40.

Este é o famoso fogo de chão
EmSão Francisco de Paula, RS, homens usambombacha e o churrasco é à antiga – na vala

½
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NOPRATO -Chef transforma
conto em risoto de ervas

Sawasdee:filial
noRiodeJaneiro

Fãsdecachaça,
comcertificado

1
porção

Umaluno pergunta a seumes-
tre a diferença entre o inferno
e o paraíso. “No inferno, a pes-
soa encontra umamontanha
de arroz e recebe umhashi de
ummetro de comprimento”,
diz omestre. “No paraíso, ela
tambémse depara comuma
montanha de arroz e recebe
um rashi de ummetro de com-
primento.” O aluno, confuso,

quer saber a diferença entre os
dois lugares. “É que, no paraí-
so, cada um alimenta o outro.”

NA LIVRARIA
DA VILA...

Culináriacaipira
naÁguaBranca

RECEITA–Churrascobomtemcarne fresca,costeladeossopequeno,assadorsempressaegaiteiro (sanfoneiro)

Históriachinesa

ERAUMAVEZ –Carolee Ilan: comidinhas feitasapartir dehistórias

Assador: a pessoa encar-
regada do preparo.
Churra: nome íntimo do
churrasco.
Diretoria: amigos em
volta do assador.
Espeto Corrido: rodízio.
Lasquear: servir lascas
ao redor da churrasquei-
ra.
Tocar gaitinha: roer
a carne grudada no
osso.

... e dicas para
preparar
● Evite carne congelada.

● Nempense em com-
prar carnemagra.

● Não compre se a gor-
dura estiver amarelo-es-
cura: é animal velho, de
carne dura.

● Na costela, osso chato
e grande é de animal
velho, enquanto ossos
pequenos e arredonda-
dos são de novilho.

Rusty Marcellini*
ESPECIAL PARA O ESTADO

Apalavra“churrasco”éimedia-
tamenteassociadaaopovogaú-
cho. Apaixonados, os rio-gran-
denses adoram discutir méto-
dos de churrasquear. Há quem
espete a carne – e quemache is-
so um crime. Há quem adore a
grelha – e quem só sabe fazer
churrasco em fogo de chão. Em
São Francisco de Paula, peque-
nomunicípiononordestedoRio
GrandedoSul, oshomensusam
bombacha, asmulheres vestido
longoeochurrascoé feitocomo
antigamente: emcimada vala.
Cercadaporcoxilhas,SãoChi-
co,comoéconhecida,recebetu-
ristas que querem conhecer a
cultura tradicionalista gaúcha.
Entre as atrações do municí-
pio, uma é o restaurante Pomar
CisneBranco.Lá,o localondese
preparaochurrascoéumaespé-
cie de galpão com chão de terra
batida e paredes de troncos de
madeira.Numburacoabertono
chão, tocosdebrasa incandesci-
da.Numcanto, uma caixa rústi-
ca de madeira com sal grosso.
Junto ao teto, lascas de carne
descansam dependuradas nu-
ma viga de madeira. Depois de
secas e defumadas, recebem o
nomedecharque,ingredientees-
sencial noarroz-de-carreteiro.
Onde o calor é menos inten-
so, uma enorme costela de boi

assa lentamente. O assador re-
vela que o segredo para uma
boa costela é assar peças intei-
ras por pelo menos seis horas.
Eacrescenta: “Escolhasempre
aquelas com ossos pequenos e
arredondados, pois indicam
animal novo.”
Uma senhora em trajes típi-
cos conta que, séculos atrás, os
índios guaranis enterravam a
carnenochãoe, porcima, acen-
diam um fogo. Somente com a
chegadadosportugueseseespa-
nhóis, difundiu-se o hábito de

usar espetos sobre um buraco
combrasas.Asenhoracontinua
ahistória:“Naépocadostropei-
ros, a carneviajava debaixo das
abas de couro das selas. Duran-
te o trajeto, o suor das mulas ia
impregnando a carne e, assim,
salgando-a.”
Todos os clientes são então
convidados aogalpão principal.
No fundo do salão há um farto
bufê de comida campeira sobre
fogão a lenha. No cardápio, fei-
jão preto, farofa com pedaços
de charque, guisado de abóbo-

ra, quirera (milho socado no pi-
lãoecozido)earroz-de-carretei-
ro, alémdevárioscortesdecar-
nes preparadas na vala. De so-
bremesa, sagu com creme, pu-
dimdeleiteeambrosia.Paraen-
cerrar, café com rapadura.●
* Autor da série ‘Caminhos do Sa-
bor’. Escreve para Paladar sobre
curiosidadesdointeriordoBrasil

● Pomar Cisne Branco – Estra-
da da Roça Nova s/n˚. São Fran-
cisco de Paula, RS. (54)
3244-1204

fácil

MARCELO BARABANI/AE

Dicionário
gauchêspara
entender
ochurrasco...
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