
Gastronomia EEddiittoorraa:: Ana Paula Macedo
anapaula.df@dabr.com.br

3214-1195 • 3214-1172 / fax: 3214-1155

26 •CORREIOBRAZILIENSE • Brasília, quinta-feira, 24 de março de 2011

Receita

Parmigiana de berinjela,
por Carlos Bertolazzi

IInnggrreeddiieenntteess

» 3 berinjelas

» 1 cebola

» 400g de tomate

» 100g de queijo parmesão

» 100g de farinha de trigo

» Sal, azeite de oliva, pimenta-do-
reino, orégano fresco e folhas de
manjericão à vontade

MMooddoo ddee pprreeppaarroo
» Corte a berinjela em rodelas,
salgue e deixe repousar por meia
hora. Depois, lave-a, passe
levemente pela farinha, retirando o
excesso. Frite em azeite. Refogue a
cebola picada e acrescente o
tomate, sem casca, picado. Cozinhe
por cerca de 10 minutos em fogo
médio. Em uma assadeira pequena,
alterne camadas de molho de
tomate e berinjela adicionando as
folhas de manjericão, o orégano
picado e o queijo parmesão.
Finalize com uma camada de
molho e de queijo ralado. Coloque
no forno a 180°C por cerca de 25
minutos. Sirva morna.

Surpresas no circuito
O evento Babel Convida, responsável pela vinda a Brasília de renomados chefs, chega ao fim na próxima semana, com a
presença de Thomas Troisgros. O chef William Chen Yen se despede da casa, que passará a ser comandada por Diego Koppe

» LIANA SABO

O cenário não poderia
ser mais solene. O bo-
nito salão do Babel à
meia-luz, serviço de

mesa impecável, gourmets e
gourmands, além de alguns dos
mais importantes chefs e res-
taurateurs da cidade, conforta-
velmente instalados. Naquela
noite, era convidado a pilotar
as caçarolas da casa um paulis-
ta dono de invejável currículo,
que inclui passagem pelo El
Bulli, de Ferran Adrià, e de ou-
tros restaurantes tops dos Esta-
dos Unidos e da Itália.
Apresentado pelo dono da

casa, William Chen Yen, o chef
Carlos Bertolazzi discorria so-
bre os pratos a serem degusta-
dos quando o anfitrião retomou
o microfone e anunciou que o
Babel, antes de completar oito
anos, estavamudando demãos.
Não iria fechar, menos mal. Ao
seu lado, surge o novo proprie-
tário, Diego Koppe. Formado
pelo Instituto de Educação Su-
perior de Brasília (Iesb), Koppe
trabalhou na Itália e na França,
sendo especialista em escultu-
ras de açúcar.
Passado o susto, Will iam

Chen explicou: autodidata, de-
cidiu ter um ano sabático para
estudar, pesquisar e desenvol-
ver a arte culinária. “Desligar-
me da casa está sendo muito
difícil, mas quero dar novos
ares à minha vida profissional
na cozinha”, confessou. A de-
gustação, então, retomou seu
curso. Impossível, porém, não
lembrar dos feitos de Chen, um
chef que sempre procurou
compartilhar generosamente
seus trunfos, a ponto de entre-
gar suas panelas a conceitua-
dos colegas.
Ao longo de cinco anos passa-

ram pela cozinha do Babel 17
chefs:Mônica Rangel, HeikoGra-
bolle, Renato Carioni, Claudemir
Barros, SofiaMotta, Tereza Paim,
Duca Lapenda, César Santos, An-
dré Saburó, Fábio Barbosa, Guga
Rocha, Diego Lozano, Thiago So-
dré,WandersonMedeiros, Fréde-
ricMaeyer, o próprio Carlos Ber-
tolazzi e Rodrigo Oliveira— que
cozinhahoje na casa.
O 18º, que encerrará o progra-

ma Babel Convida, será Thomas
Troisgros, que vai cozinhar duas
noites, nas próximas quarta e
quinta-feira. Naturalmente, será
um cardápio francês com toque
brasileiro, já que o autor perten-
ce à quarta geração de uma das
dinastias gastronômicas mais
importantes da França. Seu pai,
Claude, costuma dizer que nas-
ceu na cozinha. Com Thomas
não foi diferente. Ele cozinha
desdeos 10 anos, formou-sepelo
Culinary Institute of America e
estagiou em importantes restau-
rantes, como os espanhóis Mu-
garitz e Arzak. Atualmente, co-
manda as casas da família Trois-
gros no Rio, como Olympe, 66
Bistrô, CT Brasserie e o novo CT
Boucherie, no Leblon.

Seu jantar começará com um
capuccino de cogumelos típico
dos Troisgros, prossegue com
uma entradinha de mil-folhas
de palmito pupunha com cevi-
che de vieiras e musse de hado-
que, até chegar ao salmão-bleu
curado emmissô sobre arco-íris
brullé de legumes. O prato prin-
cipal será cordeiro com shiitake
e aspargos e saladinha de frutas
com tofu de amêndoas. De so-
bremesa, cheesecake com bis-
coito de farinha láctea e calda
de goiaba.

Segredos do prazer
Amaioria dos chefs que visitou

Brasília integram a confraria co-
nhecida por Associação dos Res-
taurantes da Boa Lembrança, da
qual o Babel faz parte. Não é o ca-
so de Bertolazzi, que vem de um
bufê, oC.U.C.I.N.A. Gastronomia,
fundado em São Paulo por sua
mãe,Vera, em 1996.Mas é no Ze-
na Café que elemais se identifica
com as técnicas apreendidas no
estágio que fez noEl Bulli. Do que
mais gostou foi de observar como

se desenvolve o processo criativo.
“Émais importantedoqueapren-
der a fazer espumas e esferifica-
ções”, confessou (leia entrevista).
Simples de fazer é a parmigia-

na de berinjela, que funciona
como entrada ou acompanha-
mento. Bertolazzi, que toca gui-
tarra numa banda formada ex-
clusivamente por cozinheiros,
conseguiu o estágio com Adrià
como prêmio de um concurso
promovido pelo Azeite Borges,
umdos patrocinadores do famo-
so chef catalão.

O vaivémde chefs na cidade se
completa esta semana comapre-
sença do estrelado César Santos,
doOficina do Sabor, deOlinda. O
premiadopernambucanoganhou
famapor recriar saborescombase
em ingredientes regionais como
jerimum, macaxeira, charque e
carnede sol.
Localizado numcharmoso ca-

sarão naCidadeAlta, o restauran-
te é um espaço disputado por
clientes e turistas que se deslum-
bram com a vista. César Santos
cozinha amanhã comAliceMes-
quita,que inauguracomeleopro-
gramaLaTabledesPlaisirs2011.O
jantarcomemoraaindaos15anos
dacozinhadeAlice.

No cardápio, caldinho de
camarão seguido de presunto
de Parma com pasta de caju e
trio nordestino com queijo de
coalho, purê de banana, man-
teiga de garrafa com ervas e
minitapioca. Como prato prin-
cipal, purê de fruta, siri enso-
pado e camarão ao molho de
coco, seguidos de pernil de ca-
brito assado ao molho de espe-
ciaria com farofa de biscoito
de polvilho e batata-doce com
cebola-roxa na manteiga de
garrafa. Bolos e doces pernam-
bucanos, além de tapioca com
baba de moça, finalizam o ága-
pe, que é mesmo de dar água
na boca. (LS)

César Santos com Alice
CARLOSBERTOLAZZI,CHEF

Três perguntas para

De tudo o que aprendeu
noEl Bulli, o que o senhor
mais emprega emsua cozinha?
Para mim, omais importante

foi entender o mecanismo do
pensamento criativo dos chefs
que atuam lá. É como se eu esti-
vesse dirigindo umcarrinhoMini
Cooper e, então, me convidas-
sem para dar um rolê de Ferrari.
Nahora que eu trago aFerrari pa-
ra São Paulo, o escapamento bate
no chão e ela não funciona legal.
Então, o que eu procurei buscar
no El Bulli não foram só as recei-
tas, mas também como funciona
o processo de criação, a logística

(servir 40 pratos numa noite) a
organização da cozinha. Não
quer dizer que eu aplique isso no
Zena,mas eu guardo comigo. Es-
tar dentro do El Bulli nomomen-
to em que ele é o centro gastro-
nômico domundo émais impor-
tante do que aprender a fazer es-
pumas e esferificações.

Osenhor arrisca um
palpite sobre o futuro do
El Bulli e de FerranAdrià?
Quando eu estava lá, toda

quinta-feira havia uma aula de
criatividade com o Ferran e o
Ariel Castro, e eu sentia muito

forte a volta aos valores e às raízes
da culinária espanhola, que aca-
baram repercutindo na abertura
do bar de tapas que Ferran tem
em Barcelona com o irmão Al-
berto. Tapas são o princípio da
culinária daCatalunha.

Dos chefs comos quais o senhor
trabalhou, quais sãos os três que
mais admira?Não vale Ferran
Adrià, que é hors concours.
Os chefs quemaisme inspira-

ram são dois italianos:Walter Ey-
nard, doFlipot (distante 40 kmde
Turim) eEnricoCrippa, doPiazza
Duomo, em Alba, ambos com

duas estrelas noGuiaMichelin. O
primeiro pela paixão por ensinar,
pois ele se preocupa em explicar
o porquê de cada técnica, e o se-
gundo, porque esteve a vida in-
teira ao lado de Gualtiero Mar-
chesi tendo sido chef dele emKo-
be, no Japão, passou pelo El Bulli
e imprimiu na gastronomia ita-
liana a renovação sem perder a
tradição. O terceiro seria Scott
Conant, chef do Scarpetta, de
NovaYork. Ele éumchef que sabe
manter a tradição da cozinha ita-
liana num ambiente extrema-
mente competitivo que é omer-
cado americano.

ChenYen, comseu convidado
da semanapassada, Carlos
Bertolazzi, que já trabalhou
noEl Bulli, de FerranAdrià

OMil-folhas de palmito de pupunha comceviche de vieiras, doce que será servido por ThomasTroisgros
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