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Editorial
Você tem conseguido 

sonhar? Essa coisa que 
a gente vive quando 
está dormindo, que fala 
conosco na hora do nosso 
descanso e que às vezes até 
interrompe uma conversa 
ou um pensamento, é o que 
deve nos mover.

Eu sonhei muito em 2020. Parece que quando eu 
encontro um obstáculo a minha mente se nega a 
descansar e se põe a procurar soluções para ajudar o 
sonho a se tornar real. Eu sonhei fazer o seu fim de ano 
mais gostoso, e não é que deu certo?

As próximas páginas guardam muitas delícias e um 
carinho enorme, não somente meu, mas de quem 
acreditou nesta vontade de concretizar. No caminho, 
eu encontrei pessoas que me deram a mão e me 
acompanharam até aqui. Encontrei parceiros que 
também sonham, assim como eu e você. 

E sabe por que eu estou cheia de lágrimas nos olhos 
agora, escrevendo este texto? Porque eu acredito que 
somos todos uma única força e que, se estamos unidos, 
nos tornamos indestrutíveis. Eu e esse tanto de gente 
sonhadora te enviamos agora um pedido: organize uma 
linda ceia, esteja com quem você ama (mantendo todas 
as medidas de segurança), aproveite as dicas contidas 
neste guia e construa momentos inesquecíveis ao 
redor da mesa. Não precisa ter luxo, mas tem de ser 
de verdade. A gente acredita no sofisticadamente, e 
amorosamente, simples.   

Seja feliz e sonhe sempre!
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Na Mesa 3

Com sabor de 
carinho e nostalgia 

Confira receitas marcantes em festas de fim de ano 
para os participantes da websérie Stella Chefs Brasília 

As celebrações de fim de ano são sem-
pre motivo para reunir a família e os amigos 
em torno da mesa. São ocasiões perfeitas 
para matar a saudade e colocar a prosa em 
dia daquela forma descontraída, sem preo-
cupação com a hora. E nessa mesa, o que 
mais tem? Boa comida, é claro. É ela que, 
inevitavelmente, irá não somente saciar 

a fome, como também ajudar a produzir 
momentos que serão lembrado anos a fio. 
Pensando em ajudar aqueles que irão pre-
parar delícias para quem amam, convidamos 
cozinheiros da cidade para compartilharem 
receitas que ajudaram a construir suas his-
tórias e conexões com o mundo. Eles foram 
convidados na websérie Stella Chefs Bra-

sília e contaram sobre suas histórias com 
a gastronomia no canal de Stella Artois no 
Youtube. A partir de agora, as criações de-
les também são suas. Então, aproveite para 
passar adiante esses ingredientes e modos 
de preparo tão cheios de afeto. Feliz Natal 
e que 2020 seja de luz e de bons momentos 
ao redor da mesa.

Bacalhau no azeite
Ingredientes

2 lombos de bacalhau dessalgado
2 talos de brócolis branqueados
4 batatas bolinha cozidas
1 batata doce roxa cozida
1 maço de funcho
1 cabeça de alho com casca
4 cenouras baby
4 cebolas bolinha
1/2 pimentão vermelho
1 tomate sem semente
1 ramo de alecrim
1 ramo de sálvia
1 ramo de tomilho
Pimenta do reino e sal a gosto
2 litros de azeite

Modo de preparo

Em uma forma, despeje o azeite, as ervas 
o alho, a batata bolinha, a cenoura, o 
pimentão, o tomate, a cebola bolinha e 
disponha o bacalhau dessalgado. Tampe 
com papel alumínio e leve ao forno 
aquecido a 180°C, por 40 minutos.
Em uma frigideira, salteie a batata roxa 
cozida, o funcho. Acerte o sal e reserve.

Montagem

Disponha o bacalhau no centro do 
prato, decore com os vegetais cozidos 
e, no topo, coloque as ervas aromáticas. 
Coloque uma colher de nata em cada 
posta e gratine com um maçarico ou 
leve ao forno alto para dourar.

RENATA CARVALHO
RICCO BURGUER

Fotos: Gui Teixeira
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Paleta de cordeiro com 
farofa de pão e bacon
(4 a 6 pessoas)

Ingredientes da paleta

1 paleta de cordeiro com cerca de 2kg
4 cebolas grandes 
2 cenouras médias
2 cabeças de alho 
3 tomates maduros 
1 lata pequena de tomate pelado em 
cubos
1/2 maço de tomilho
1/4 maço de alecrim 
2 folhas de louro 
1 colher de sopa de extrato de tomate 
1 colher de sopa rasa de açúcar mascavo
4 long necks de Stella Artois  
1/4 xícara de shoyu 
2 xícaras de caldo de carne 
4 xícaras de caldo de legumes
1/2 xícara de chá de azeite extra virgem 
2 colheres de sopa de melaço

Modo de preparo da paleta

Aqueça uma panela grande em fogo 
alto. Em seguida, coloque a paleta e 
deixe dourar de um lado. Na sequên-
cia, vire e deixe dourar do outro lado. 
Retire e reserve. 

Abaixe o fogo e coloque as cebolas 
descascadas e cortadas em pedaços 

grandes; a cenoura em pedaços gran-
des, as ervas (tomilho, alecrim e louro) 
e, por último, as cabeças de alho corta-
das ao meio. Refogue até ficar tudo bem 
dourado. Acrescente o açúcar mascavo 
e mexa mais um pouco. Depois, colo-
que uma colher de sopa de extrato de 
tomate e refogue por mais um minuto. 
Acrescente então os tomates cortados 
em cubos grandes e deixe dourar por 
cerca de 5 minutos. Coloque, então o 
tomate pelado. Em seguida, acrescente 
as cervejas e o shoyu. Deixe ferver até 
reduzir pela metade. Coloque o caldo 
de carne, o caldo de legumes e deixe 
ferver novamente. Acerte o sal com 
parcimônia, tendo em vista que este 
caldo vai reduzir no forno e concentrar 
os sabores. Reserve.

Em um refratário, coloque a pale-
ta e cubra com o caldo e todos os in-
gredientes da panela. Cubra com papel 
alumínio e asse em forno pré-aquecido 
a 150°C por 5 horas. Após este tempo, 
retire a paleta do forno e do refratá-
rio, com cuidado para não desmanchar. 
Reserve. Coe o caldo em uma panela, 
acrescente o melaço de cana e deixe 
em fogo baixo para reduzir, até ficar en-
corpado. Verifique o sal. 

Pra finalizar, coloque a paleta em uma 
forma e pincele com o molho, leve ao 
forno pré-aquecido a 180°C e pincele no-
vamente a cada 5 minutos para não res-
secar. Com 20 minutos, e já tendo pince-

lado 4 vezes, retire do forno, pincele mais 
uma vez e sirva. Não esqueça de oferecer 
o molho à parte e a farofa.

Ingredientes da farofa

5 pães de sal dormidos e totalmente 
secos 
3 colheres de sopa de manteiga sem sal
1 cebola pequena
2 colheres de sopa cheias de bacon 
2 colheres rasas de passas 
1/4 de maço de salsa 

Modo de preparo da farofa

Caso os pães não estejam totalmente 
secos, coloque-os no forno a 100ºC  e 
deixe por aproximadamente 40 minutos 
ou até que fique sem umidade. Deixe es-
friar e passe em um ralador grosso.

Descasque e corte fatias finas de ce-
bola em meia lua. Corte também o bacon 
em fatias finas e reserve. Pra finalizar o 
pré-preparo, pique a salsinha e reserve.

Em uma panela ou frigideira mais alta 
e aquecida, coloque o bacon e a cebo-
la. Mexa sempre até dourar um pouco. 
Junte as passas e refogue até dourar 
mais. Se necessário, acrescente mais 
manteiga. Acrescente o pão ralado e 
deixe dourar. Para finalizar, coloque a 
salsa picada e mexa bem. Verifique o sal 
e sirva em seguida.

THIAGO PARAISO
OURIÇO E SAVEUR BISTRÔ

Fotos: Gui Teixeira
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Kakuni - barriga de porco
5 porções 

Ingredientes 

1kg de barriga de porco limpa
1 xícara de chá de saquê mirin
3 cebolões
3 dentes de alho
4 colheres de açúcar
2 xícaras de shoyu
3 colheres de óleo de gergelim
500ml de água quente
Gengibre a gosto
Anis a gosto
Pimenta do reino a gosto
Cebolinha (opcional)
Folhas de acelga (opcional)

CRISTIANO KOMIYA
NEW KOTO E SAKEYO

Fotos: Gui Teixeira

Modo de preparo

Retire o excesso de gordura da barri-
ga de porco e corte em cinco pedaços 
iguais, com cerca de 200g cada. Grelhe 
todos os lados da carne em uma frigidei-
ra. Reserve.

Numa panela, coloque o óleo de gerge-
lim, o cebolão cortado em rodelas largas, 
os dentes de alho levemente amassados, 
o gengibre em fatias e o anis. Refogue. 
Quando estiver dourado, acrescente o 
saquê mirin e deixe o álcool evaporar. Em 
seguida, junte o shoyu, o açúcar, a car-
ne e regue com 500ml de água. Cozinhe 
em fogo médio até a carne ficar macia. Se 
precisar, acrescente mais água. Quando 
estiver bem cozida e o molho bem redu-
zido, está pronto. Corte a carne em fatias, 
regue com o molho e salpique cebolinha 
(opcional). Pode ser  acompanhada por 
salada de batatas ou acelga cortada em 
tiras e cozida no próprio molho da carne.
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Paleta de porco com 
farofa de milho ao molho 
do assado
Ingredientes da paleta 

1 paleta de porco com cerca de 2kg
6 dentes de alho
2 cebolas médias
1 ½ colher de sopa rasa de sal 
Suco de 3 limões 
2 folhas de louro 
Pimenta do reino a gosto 
3 long necks de Stella Artois

Modo de preparo da paleta

Junte o alho, a cebola, o suco dos li-
mões e o sal, e bata em um pilão ou num 
mixer. Faça furos na paleta e esfregue o 
tempero por toda a superfície. Com uma 
seringa, aplique dentro nos furos para 
temperar o interior. Em seguida, esfregue 
a pimenta do reino,  adicione as 2 folhas 

de louro. Coloque em um recipiente fe-
chado e deixe na geladeira por 24 horas .

Após este período, esquente bem uma 
panela grande, coloque a paleta e deixe 
dourar dos dois lados. Adicione o molho 
da marinada e a cerveja. Deixe cozinhar 
por 30 minutos. Na sequência, transfi-
ra para uma assadeira a paleta e todo o 
molho formado. Asse no forno a 140°C 
por 3 horas. Depois, aumente o fogo para 
180ºC e asse por mais 30 minutos ou até 
que fique dourada.

Ingredientes da farofa
 
½ xícara de chá de molho do assado com 
as aparas
1 ½ xícara de farinha de milho flocada 
1 colher de sopa de manteiga 

Modo de preparo da farofa

Numa panela, junte o caldo e as aparas 
da paleta e a farinha de milho. Misture bem, 
enquanto a farinha cozinha. Acrescente a 
manteiga e continue misturando até a fa-
rinha absorver a umidade e ficar soltinha.

GIL GUIMARÃES
BACO PIZZARIA E CASA BACO

Fotos: Gui Teixeira
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Semifreddo de baunilha 
do cerrado com doce de 
damasco, mexerica e flor 
de laranjeira e farofa  
de Stella Artois
Ingredientes

Para o semifreddo

400ml de creme de leite fresco
1 litro de sorvete de creme
1 lata de leite condensado
10g de baunilha do cerrado

Modo de preparo

Bata o creme de leite fresco até 
ponto de chantilly. Bata no liquidifica-
dor este creme, o sorvete, o leite con-
densado e a baunilha do cerrado até 
ficar homogêneo.

Despeje a mistura em uma forma de 

buraco ou de pão de forma. Leve ao con-
gelador de um dia para o outro.

Para o doce de damasco

300g de damasco seco
500 ml de suco de mexerica
300 gr de açúcar refinado
50 ml de água de flor de laranjeira

Modo de preparo

Corte o damasco em cubos. Em uma 
panela, leve o damasco, o suco de me-
xerica e o açúcar para cozinhar em fogo 
baixo até o damasco ficar macio e a calda 
engrossar. Retire do fogo e transfira para 
uma vasilha de vidro ou inox. Misture a 
água de flor de laranjeira, tampe e resfrie 
em geladeira.

Para a farofa de amêndoa

1 long neck de Stella Artois
100g de amêndoa torrada
100g de farinha de trigo

100g de açúcar refinado
100g de manteiga gelada

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a cerveja até vi-
rar uma calda grossa. Em um processa-
dor, bata todos os ingredientes até virar 
uma farofa grossa.

Despeje em uma assadeira e leve ao 
forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 
20 minutos ou até ficar dourado. Retire 
do forno e deixe esfriar. 

Montagem

Para desenformar o semifreddo, aque-
ça a forma na boca do fogão só para que 
ele se solte. Vire o semifreddo em uma 
tábua de corte. Corte o semifreddo em 
fatias de 3 cm de espessura. 

Em um prato, monte a farofa, posicio-
ne a fatia de semifreddo por cima e cubra 
com o doce de damasco e mexerica. De-
core com uma flor comestível, folha de 
hortelã ou manjericão.

DIEGO BADRA E 
IGOR JANIQUES
CONCA COZINHA ORIGINAL

Fotos: Gui Teixeira
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Paleta de cabrito 
com cuscuz 
Ingredientes da paleta

1 paleta de cabrito com 1,2kg

2 xícaras de chá de vinho branco 

1/5 de xícara de chá de salsão

1/5 de xícara de chá de cenoura

Tomilho a gosto

Sal a gosto 

Modo de preparo da paleta

Tempere a paleta com os legumes e o 
vinho branco. Deixe assar a 160°C até ficar 
macia. Em seguida, acomode a paleta em 
um prato grande e sirva com o cuscuz.

RONNY PETERSON
AROMA

Ingredientes do cuscuz

2 xícaras de chá de grão de cuscuz de milho
1 ½ xícara de chá de água quente
½ xícara de chá de manteiga
1 ½ cebola picada
⅓ xícara de chá de uva passa escura
⅓ xícara de chá de damasco  
¼ xícara de amêndoa
Sal a gosto
Cebolinha a gosto

Modo de preparo do cuscuz

Em um recipiente, misture os grãos de 
cuscuz com a água quente e deixe hidra-
tar. Quando estiver macio, solte os grãos 
com a ajuda de um garfo.

Numa frigideira, derreta a manteiga, 
adicione a cebola e deixe dourar. Jun-
te as uvas passas, o damasco, o cuscuz 
hidratado, sal e a cebolinha. Desligue o 
fogo e junte as amêndoas, misturando 
bem. Sirva em seguida. 

Fotos: Gui Teixeira
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Scalloped Potatoes
Ingredientes

1kg de batata

300g de cebolas médias  

2 litros de creme de leite fresco 

400g de bacon frito 

200g de parmesão ralado 

Sal a gosto 

Pimenta do reino a gosto 

EDU NOBRE
IVV SWINE BAR

Modo de preparo
 
Fatie as batatas e cebola bem finas. 

Organize as fatias em assadeira no 
formato desejado. 

Tempere com sal e pimenta do reino a 
gosto.

Cubra com o creme de leite fresco e 
coloque o parmesão ralado por cima.

Asse em forno aquecido a 200ºC 
por cerca de 20 minutos ou até 
que o queijo esteja gratinado e as 
batatas, cozidas.

Retire do forno e coloque por cima o 
bacon cortado em cubos pequenos e frito.

Fotos: Gui Teixeira
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Escaldado de peru com 
pirão do próprio caldo
Ingredientes

Peru ou chester assado
4 linguiças calabresa cortadas em 
pedaços largos
500g de carne seca dessalgada e pré-
cozida em pedaços grandes
1 cebola grande cortada em tiras grossas
6 dentes de alho laminados
2 tomates cortados em pedaços grandes
1 pimentão cortado em tiras
2 batatas doce cortadas em rodelas 
grossas
2 cenouras grandes cortadas em 
pedaços largos
2 chuchus cortados em rodelas grossas
1 repolho médio cortado em fatias 
grossas
3 bananas-da-terra cortadas em 
pedaços largos
½ kg de abóbora cortada em cubos 
grandes

2 espigas de milho cortadas em rodelas 
grossas
1 maço de couve sem os talos
20 quiabos inteiros
1 colher (sopa) bem cheia de extrato de 
tomate
Coentro a gosto picado
Cebolinha a gosto picada
Hortelã a gosto picada
Azeite de oliva a gosto
Farinha de mandioca até dar o ponto
Sal e pimenta do reino

Modo de preparo

Corte os pedaços de peru separando 
as coxas das sobrecoxas, asas e depois 
corte pedaços grandes do peito. 
Reserve.

Numa panela grande que caiba tudo, 
aqueça o azeite e doure a linguiça e a 
carne seca, depois acrescente a cebola, o 
pimentão, o alho e deixe dourar mais um 
pouco.

Junte o tomate e o extrato de tomate 
cozinhando por um minuto. Cubra 

com bastante caldo de frango ou água. 
É importante sobrar caldo ao fim do 
cozimento para fazer um pirão. Tempere 
com sal e pimenta do reino.

Em seguida, coloque os pedaços de 
peru e vá acrescentando os legumes 
começando pelos mais duros: milho, 
batata doce, cenoura e chuchu. 
Cozinhe por 5 minutos em fogo baixo. 
Coloque a abóbora. Depois de alguns 
minutos, adicione a banana, o quiabo, 
o repolho e a couve.

Tampe e cozinhe mais alguns minutos.
Por último, junte o cheiro verde 

picado, abafe com a tampa e desligue o 
fogo.

Numa outra panela, coloque o caldo 
do escaldado e vá adicionando farinha 
de mandioca torrada aos poucos. Mexa 
sempre até que cozinhe a farinha. Uma 
dica para não empelotar é fazer este 
processo com o caldo não tão quente. 
Corrija o sal, se necessário.

Sirva o escaldado numa travessa e 
acompanhe com o pirão e arroz branco.

ANDRÉ CASTRO
AUTHORAL

Fotos: G
ui Teixeira
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Receita Pudim de Café
Ingredientes 

275ml de leite condensado
500ml de leite integral
30ml de café (espresso ou coado forte)
3 ovos caipiras
180g de açúcar orgânico

Modo de preparo

No liquidificador, junte o leite, o leite 
condensado e os ovos. Bata tudo até es-
pumar. Adicione o café em temperatura 

ambiente e bata mais um pouco. Reserve.
Em uma panela de fundo grosso, der-

reta o açúcar até virar um caramelo. Co-
loque-o numa forma redonda com bu-
raco no meio e cubra com a mistura de 
leite condensado e café. 

Leve para assar em banho maria a 180°C 
durante 1 hora e 20 minutos.

Sobre o período no forno: quanto 
maior a temperatura, mais rápido o 
pudim ficará pronto, porém ele ficará 
com bolhas. Se a temperatura for mais 
baixa, o preparo vai demorar mais 
tempo para ficar pronto, mas terá uma 
aparência mais lisa. 

BELA MARCONI
SANTUÁRIA

Fotos: G
ui Teixeira
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Somos um coletivo de 
cozinheiros e cada 

um tem uma expertise 
para contribuir 

com o todo

Como surgiu a ideia da Rock´s?
Comecei a ser procurado por empre-

sas de hotelaria para fazer a administra-
ção da área de alimentos e bebidas de 
hotéis. Este trabalho envolve toda a ali-
mentação dos hóspedes, do café da ma-
nhã ao room service, assim como eventos 
e restaurantes que operem no estabele-
cimento. O Nobile Suítes Brasília, no cen-
tro da cidade, foi a nossa primeira expe-
riência e, a partir dele, chegamos à rede 
Santa Lúcia, para a qual desenvolvemos 
o serviço de hotelaria hospitalar. Come-
cei a notar, então, várias deficiências na 
cidade em relação ao fornecimento de 
pães, bolos e outros itens de panificação. 

Reinvenção foi uma das palavras 
mais usadas em todo o mundo em 
2020. O cenário econômico pediu a to-
dos resiliência para atravessar o mo-
mento e, por consequência, obrigou 
empreendedores a olhar para dentro 
dos negócios e redescobrir pontos 
fortes para fazer deles as armas de 
enfrentamento da nova realidade.  

Para o chef Rodrigo Sanchez, os úl-
timos meses deram ainda mais ânimo 
à mudança de rumo que já vinha de-
senhando mesmo antes da pandemia. 
Quarta geração de uma família de co-
zinheiros, formado na escola suíça Les 
Roches e com especialização em cozi-
mento à vácuo na Academia de Pesquisa 
e Educação Culinária de Paris, ele teve 
alguns dos mais importantes restauran-

tes de Brasília no início dos anos 2000. 
O I Maestri, localizado no Lake Side, foi 
ponto de encontro dos amantes da boa 
mesa até 2007. Já o Barcelona, bar de 
cozinha espanhola na 206 Sul, funcio-
nou até 2009. 

De lá para cá, Sanchez abriu mão 
dos holofotes e da alta gastronomia 
para se dedicar a milhares de refei-
ções por dia, produzidas numa indús-
tria no Setor de Armazenagem e Abas-
tecimento Norte (SAAN). Mais tarde, a 
conquista de outros clientes levou a 
empresa a voltar um pouco às origens 
mais sofisticadas para atender hotéis 
e hospitais particulares. Até que há um 
ano e meio, o chef percebeu que po-
deria abraçar novos mercados com a 
expertise já conquistada. 

Com um time que reúne outros cozi-
nheiros experientes e conhecidos nos 
mercados brasiliense e paulistano, 
chegou a hora de lançar oficialmente o 
Grupo Rock’s, cujo nome homenageia o 
primeiro restaurante de cozinha sofisti-
cada, aberto pelo pai no Rio de Janei-
ro, na década de 1960. O serviço volta-
do para outras empresas ganha agora o 
atendimento ao público “pessoa física” 
com o To Go, que estreia neste Natal 
com um menu imperdível.

Conversamos com o chef para saber 
mais sobre o projeto que promete fazer 
barulho no país, e mudar a visão de ou-
tros empreendedores sobre seus negó-
cios e do público em relação à comida 
produzida em escala industrial. Let´s 
Rock’s, baby. 

Rock’s: 
industrialmente 

artesanal

ENTREVISTA / RODRIGO SANCHEZ

Saiba como o chef Rodrigo Sanchez vem construindo o grupo gastronômico que 
promete ser referência no país com comida boa, produzida em grande escala

Encontrava dificuldade em achar produ-
tos padronizados e com preços competi-
tivos para uma operação de larga escala. 
Daí, conheci o chef Ville Della Penna e 
montamos a Rock’s Bakery, uma peque-
na operação com produtos elaborados a 
partir de blends especiais desenvolvidos 
pelo Ville de acordo com a necessidade 
de cada receita. O trigo é produzido em 
nossa fazenda. Já o fermento natural tem 
50 anos e veio da família dele. 

Depois vieram as carnes, certo?
Sim. Em fevereiro, fundamos a Rock’s 

Beef com a qual processamos carnes 
para terceiros ou para o próprio gru-
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Demian Nery

A pandemia nos 
ensinou que tudo 

pode mudar a 
qualquer momento
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po. Fazemos a desossa, desenvolvemos 
e executamos os cortes e entregamos 
tudo embalado à vácuo, in natura ou já 
cozido, a depender da necessidade do 
cliente. Daí, veio a pandemia e houve 
uma mudança completa de mercado. 
Com hotéis e restaurantes fechados, 
e o investimento que já tínhamos feito, 
mudamos o foco e passamos a produzir 
uma comida artesanal em escala indus-
trial. Daí, fomos atrás de supermercados, 
clientes de volume. O mix de produtos 
se tornou mais simples, mas com qua-
lidade ímpar. Atualmente, estamos com 
uma produção de 70 mil itens por dia. A 
evolução foi razoavelmente rápida. Nes-
se meio tempo, assumimos uma cozinha 
central, onde são processados os legu-
mes, molhos base e outros insumos. Isso 
exige o uso de menor espaço no local de 
atendimento e de mão de obra, ao mes-
mo tempo que eleva a padronização e 
gera menos custo para o cliente. Com o 
desenvolvimento dessa cozinha, trouxe-
mos o chef Luiz Trigo, que é bem conhe-
cido na cidade por conta do trabalho no 
Le Birosque e que tem experiência ainda 
em padronização e treinamento.

A Rock´s tem um time de peso, então?
Somos um coletivo de cozinheiros e 

cada um tem uma expertise para con-
tribuir com o todo. O Ronaldo Silva é 
meu braço direito há 21 anos e, além 
do Ville e do Trigo, temos ainda o pe-
ruano Angel Ebenezera, que já morava 
em Brasília. De São Paulo, trouxemos o 
Lierson Mattenhauer, da Hamburgueria 
Tradi; o Bruno Alves, do Albertina; e a 
Maiara Marinho, especialista em con-
feitaria que integrou a equipe da Rojo 
Gastronomia. Considero que todos eles 
são associados da Rock’s e que traba-
lhamos o objetivo comum de manter a 
empresa com volume alto de demanda 
e qualidade inquestionável na entrega.

Quais são os próximos passos da empresa?
Estamos lançando agora oficialmen-

te a Rock’s To Go. Durante a pandemia, 
desenvolvemos vários produtos para 
que os clientes pudessem ter uma ex-
periência com padrão de um restau-
rante de alta gastronomia dentro de 
casa. Com a chegada das festas de fim 
de ano, decidimos oferecer um menu 
especial que pode ser pedido por uma 
plataforma e entregue em casa (confi-
ra na próxima página). Após as festas, 
entram em cartaz menus desenvolvi-
dos por cada um dos chefs. Estamos 
estudando uma logística para melho-
rar esta dinâmica de distribuição, ten-
do em vista que a nossa localização 
(SAAN) restringe muito a abrangência 

nos aplicativos de entrega.Também 
estamos desenvolvendo uma cozinha 
dentro de um Airstream, trailer vintage 
americano prateado que será levado 
a eventos como casamentos e reuni-
ões corporativas. Também queremos 
atender a mais empreendimentos de 
alimentação, seja com desenvolvimen-
to de produtos exclusivos, treinamen-
to de equipe e até mesmo consultoria 
para melhorar a lucratividade desses 
negócios. 

Podemos esperar por um novo restaurante 
com a sua assinatura para 2021?

A pandemia nos ensinou que tudo 
pode mudar a qualquer momento, 
mas, por agora, esse não é um obje-
tivo. O que posso dizer é que quero 
estar mais na cozinha no ano que vem, 
seja a da Rock´s ou da Vegan and Ve-
ggie, startup de comida vegana que 
estou desenvolvendo com o chef Kaká 
Silva, da Gastronomylab, e que deve 
chegar ao mercado em pouco tempo.

Demian Nery
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AS DELÍCIAS DA ROCK’S PARA 
AS FESTAS DE FIM DE ANO

Ceviche clássico - R$ 120 (500g)
Pescado branco em cubos, marinado em leche 
de tigre, suco de limão e especiarias peruanas, 
acompanhado por purê de batata doce e chips de 
batatas 
  
Arroz de Pato I Maestri - R$ 150 (1kg)
Arroz caldoso de pato, cozido com molho rôti do 
próprio assado, paio português e azeitonas pretas

Bacalhau - R$ 220 (600g)
Lombo de bacalhau assado, confit de cebola e alho, 
azeitonas pretas e batatas ao murro

Porchetta Le Birosque - R$ 170 (1kg)
Barriga e costela de porco marinadas por 48 horas 
em ervas frescas e recheadas com linguiça de pernil 
caipira. São assadas lentamente por 8 horas 

Roulade de cordeiro - R$ 160 (1kg)
Peça desossada, braseada em vinho tinto e ervas 
frescas 

Confit de pato I Maestri - R$ 170 (1kg)
Coxa e sobrecoxa de pato assadas em sua própria 
gordura com tomilho e acompanhadas por molho de 
vinho do Porto

Beef Wellington - R$ 295 (1kg)
Filé mignon com refogado de cogumelos frescos 
e presunto cru, envolto em massa folheada e 
acompanhado por molho rôti

Peru recheado - R$ 298 (entre 4 e 5 kg)
Ave assada lentamente em lenha de macieira, 
recheada com farofa de castanha portuguesa 
e acompanhada por molho do próprio assado, 
acrescido de suco de maçã

Torta Macaron - R$ 180 (1kg)
Massa clássica de macaron recheada por ganache de 
pistache e geleia de framboesa e frutas vermelhas

Bûche de Noël - R$ 320 (1,5kg)
Massa dacquoise de chocolate com mousse densa  
com 50% de cacau, com compota de cerejas 
frescas ao perfume de licor Cointreau

Torta de amêndoas - R$ 115 (1kg)
Massa sablée, com creme de amêndoas clássico, 
mousse de chocolate branco e cobertura de morango

O menu conta ainda com guarnições como arroz 
de amêndoas e de lentilha, cuscuz marroquino com 
legumes, ervas e castanhas, e salpicão de frango. 

Fotos: Demian Nery

Como pedir
Os pedidos podem ser realizados até o dia 19 e 
apenas para os dias 23 e 24. Acesse: encurtador.
com.br/aftwy ou ligue para (61) 981044520
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Brasília não tem mar, mas tem o 
Pontão. Localizado às margens do 
Lago Paranoá, entre as pontes JK e 
Costa e Silva, o local é o refúgio de 
quem deseja momentos ao ar livre e 
com boa comida. É verdade que este 
ano não haverá movimentação na noi-
te da passagem de ano. Mas a boa no-
tícia notícia é que o brasiliense pode 
comemorar a chegada de 2021 em 1º 
de janeiro.  

As 14 opções gastronômicas estarão 
abertas, oferecendo do açaí à culinária 
japonesa, passando pelos sabores regio-
nais nordestinos, italianos, orientais, in-
ternacionais e pelo refrescantes gelatos. 

No Gran Bier, a sugestão para iniciar 
este novo ciclo é o bife ancho, assado 

na churrasqueira e servido com mo-
lho de mostarda e penne aos quatro 
queijos (R$ 137, para duas pessoas). 
Petiscos, massas e opções variadas 
de pratos principai podem ser de-
gustados também no happy hour e no 
jantar, e combinados com chope, vi-
nhos e drinques, como a famosa cai-
pirinha de Vinho do Porto.

O Fausto & Manoel é uma ótima op-
ção para quem prefere um almoço em 
clima descontraído em sistema bufê 
com muita variedade e toda a segu-
rança. Carnes, aves e peixes, saladas e 
muitos acompanhamentos. Caso queira 
estender a sua presença para apreciar 
o pôr do sol, peça seus deliciosos drin-
ques ou o chope a zero grau.

Do mar
Restaurante em parceria com a cerveja 

Stella Artois, o Med Cuisine & Club tem 
menu assinado pelo chef Rodrigo Almei-
da, inspirado nos sabores do Mar Medi-
terrâneo. Então, é possível encontrar de 
frutos do mar, como lagostas e peixes, 
além de massas e risotos. Na carta de 
drinques, opções autorais e exclusivas 
assinadas pelo mixologista Vitor Moretti. 

Reconhecido pelo cardápio variado 
e famoso por suas moquecas, o Manzuá 
traz ainda o grelhado Clima de Praia, uma 
combinação com filé de peixe, camarão 
e lagosta, acompanhados por arroz com 
brócolis, legumes cozidos e molho de al-
caparras (R$ 245, para duas pessoas).

Vista para o lago e gastronomia 
diversificada convidam para o 
primeiro dia do ano no Pontão

Complexo de gastronomia e entretenimento de Brasília 
estará aberto no dia 1º de janeiro com ótimas sugestões

Bento Viana



Na Mesa 17

Com cozinha comandada pela chef 
Fabiana Pinheiro, o Sallva tem clima 
praiano e uma varanda disputada. Já 
a oferta de pratos passa por massa 
artesanais como o Fiore di Sallva, 
composição leve com pera, queijo 
Grana Padano e castanha de baru, 
servida com molho Alfredo, aroma-
tizado com bacon.

O Wine Garden não abre no almoço, 
mas é um ótimo lugar para celebrar o 
primeiro entardecer de 2021 com brin-
des de espumantes ou vinhos brancos, 
tintos e rosés. Para acompanhar, é pos-
sível escolher entre os hambúrgueres 
envolvidos em massa de pizza, paninis, 
pizzas e a deliciosa burrata, que remete 
às praias europeias.   

Sabores da Ásia
Aberto recentemente no Pontão, o 

restaurante Same Same, but different é 
outra opção para quem curte a comida 
asiática. Entre os destaques do menu 
está o coreano bibimbap (R$ 64), servi-
do numa panela bem quente. A receita 
mistura arroz japonês, broto de feijão, 
legumes, mix de cogumelos, gergelim, 
carne bovina e gema de ovo curtida em 
saquê. Quando chega à mesa, ainda é 
regado por molho levemente picante.

A Ásia é também representada pelo 
Soho, que conta com um cardápio es-
pecial recheado de receitas japone-
sas. Entre as sete opções das famosas 
robatas, os famosos espetinhos orien-

tais, a de polvo com batata (R$ 120) 
é uma das mais pedidas. Opções da 
culinária internacional, como saladas, 
massas, carnes, peixes e frutos do mar 
também figuram no menu.

Mais do que sushis, sashimis e sa-
ladas, o Mormaii Surf Bar tem como 
destaque ainda a picanha grelhada na 
chapa, servida com farofa de ovos com 
panko, vinagrete e arroz branco. A op-
ção sai a R$ 189, para até três pessoas. 

Rapidinho
Para refeições rápidas, os visitantes po-

dem escolher um dos hambúrgueres do  
Geléia no Container; as combinações do 
Açaí Oakberry Bowls, que conta com pro-
duto 100% natural, sem corantes ou con-
servantes artificiais; e os cafés e comidi-
nhas do Quiosque Náutico. Para refrescar, o 
complexo do Pontão abriga ainda os sorve-
tes do La Paleta e da Stonia Ice Creamland, 
que fazem a festa da criançada, assim como 
o Kioskids, que tem um menu pensado para 
os pequenos e muitas brincadeiras.

 
Sobre o Pontão

Inaugurado em março de 2002, o 
Pontão é o maior complexo de gastro-
nomia e entretenimento ao ar livre de 
Brasília. Sua estrutura oferece uma orla 
de 1,2 mil metros, 1,5 mil vagas de es-
tacionamento, conforto e segurança 
para as cerca de 310 mil pessoas que 
frequentam mensalmente suas depen-
dências. O local faz parte do Projeto 
Orla e foi construído para desenvolver 
o turismo de entretenimento, negócios, 
cultural e gastronômico em Brasília. 

Inaugurado em 
março de 2002, 

o Pontão é o 
maior complexo 

de gastronomia e 
entretenimento ao 
ar livre de Brasília

Fotos: Divulgação/Pontão
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Você merece uma ceia linda

Dezembro chegou. É tempo de reen-
contrar parentes, amigos e trocar presen-
tes, além de aproveitar a mesa farta com 
os diversos sabores típicos dessa época 

no ano.  Mais do que nunca, todos me-
recemos saborear as delícias natalinas 
e confraternizar. Organizar a ceia é uma 
das tarefas mais importantes e trabalho-

sas, por isso separamos várias dicas para 
de lugares que estão oferecendo delícias 
para este encontro se mais do que espe-
cial. Arrume a sua mesa e aproveite!

Confira um roteiro para encomendar pratos que vão deixar as suas 
comemorações mais práticas e saborosas

Jed Owen em Unsplash
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Fotos: Bruno Aguiar

Já é tradição! Há 19 anos, a Belini Pani 
e Gastronomia oferece boas opções de 
entradas, acompanhamentos, assados e 
sobremesas para as festas de fim de ano. 
Em 2020, mais do que receitas tradicio-
nais, a casa volta a receber delícias do 
chef Simon Lau, ao mesmo tempo em 
que oferece criações do chef Leo Hamu, 
conhecido pelos embutidos, carnes arte-
sanais e temperos fantásticos. 

Entre os pratos especiais de Simon Lau 
estão preparos com salmão, ótimos para 
começar a refeição. O peixe pode vir ma-
rinado com creme de raiz forte; em for-
ma de gravad lax com molho de mostar-
da doce e dill; ou defumado e fatiado. O 
quilo destes itens sai a partir de R$ 51,90.

Para os principais, as opções passam 
por leitoa sobre mousseline de batata 
doce e castanha portuguesa; lombo suíno 
folheado em crosta de damasco, nozes e 
farofa; e a paleta de cordeiro ao molho de 
Cabernet Sauvignon com musseline de 
batatas (a partir de R$ 95, o quilo). Para 
finalizar a refeição, é possível encomen-
dar o arroz doce dinamarquês ao molho 
de cerejas frescas e a torta mousse com 
zabaione com chocolate belga e farinha 
de amêndoas (cerca de R$ 85).

Do chef Leo Hamu, os destaques são 
o copa lombo defumado, acompanhado 
por redução de jabuticaba e vinho tinto; 
e a releitura de lagarto recheado, com 
geleia de laranja e bacon artesanal. Nos 
peixes, as opções passam por bacalhau 
em postas assado no vinho do Porto, 
servido com echalotas e batatas boli-
nha; salmão inteiro, assado em vapor de 
vinho branco e sálvia. Os pratos custam 
a partir de R$ 95, o quilo.

Além das criações dos chefs, o 
menu traz ainda assados tradicionais, 
tábuas de frios, e guarnições como 
salada de bacalhau e salpicão (entre 
R$ 58 e R$ 87, por quilo).

Para adoçar
Nas sobremesas, as rabanadas podem 

ser pedidas nas versões ao leite, light, com 
amêndoas, doce de leite, Nutella e a de ca-
puccino, recheada com brigadeiro de café 
(a partir de R$ 65, o quilo). Já as tortas de 
Suflair, Morango com Chocolate, e Nozes, 
dividem os holofotes com a Banoffe, a Red 
Velvet e os troncos de Natal, de chocolate 
ou avelã. A partir de R$ 95, a unidade.  

Ah, e não podem ficar de fora os pane-
tones, afinal a panificação é uma das es-
pecialidades da Belini. A receita original 
italiana traz fermento natural, trabalhado 

BELINI PANI

por 48 horas, o que resulta em um pane-
tone artesanal, livre de aditivos químicos, 
com maciez, aroma, textura e sabor como 
dos melhores do mundo. As opções de 
recheio passam por chocolate, doce de 
leite, goiabada, brigadeiro de limão sici-
liano e red velvet, e saem a partir de R$ 
30 por unidade.

As encomendas podem ser feitas até 
22 de dezembro, às 18h. As retiradas de-
vem realizadas até 24 de dezembro, em 
horários marcados, até às 18h. 

Como pedir
113 Sul, bloco D, loja 36, Asa Sul. Telefone: 
(61) 3345-0777 e 99327-5865. Funciona 
de segunda a sábado, das 6h30 às 0h; 
domingo, das 7h às 23h.  
Instagram: @belinipani.
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A cultura árabe é reconhecida pela 
fartura na mesa e pelos temperos mar-
cantes e inesquecíveis. Embora o calen-
dário de comemorações seja diferente 
do mundo ocidental, as receitas cabem 
perfeitamente em nossos momentos de 
celebração. Por isso, a chef Lídia Nasser, 
do Empório Árabe, oferece há anos várias 
opções para incrementar as ceias de Na-
tal e ano-novo. 

Em 2020, o menu começa com sala-
das especiais, como a de damasco, alfa-
ce, chancliche, mostarda e mel, a R$ 52 
(para até 4 pessoas) e a R$ 98 (para até 
10 pessoas). Outras opções são a de figo 
fresco e nozes, com alface, chancliche, 
mostarda e mel, a R$ 59,90 (para até 4 
pessoas) e R$ 79,90 (para até 10 pesso-
as) e a Sete Ladrões, com mix de folhas, 
lentilhas, berinjela, abobrinha, pão sí-
rio crocante, tomate cereja e molho de 
framboesa, a R$ 52 (para até 4 pessoas) 
e R$ 98 (para até 10 pessoas). Também é 
possível pedir preparos mais tradicionais 
por quilo, como tabule (R$ 62) e saladas 
de grão-de-bico (R$ 62) e de bacalhau 
(R$ 168,90). 

Nos principais, destaque para seis su-
gestões de assados, todas acompanhadas 

EMPÓRIO ÁRABE

por farofa de frutas secas e decorativas. 
São elas: chester (R$ 255), peru (R$ 275), 
chester desossado recheado com farofa 
de cuscuz e damasco (R$ 335) e pernil de 
cordeiro ao molho de romã (R$ 335). To-
dos os assados têm cerca de três quilos. 
O tender pesa em torno de um quilo e sai 
a R$ 175, enquanto o cordeiro inteiro re-
cheado alimenta a família inteira com 12 
quilos, ao valor de R$ 1.950. 

Os acompanhamentos variados po-
dem ser encomendados por quilo. Nos 

arrozes, as opções passam pelas recei-
tas com lentilhas (R$ 56), aletria (R$ 52), 
amêndoas (R$ 56), tâmaras e toque de 
canela (R$ 58), marroquino (R$ 99), e na-
talino, com passas, nozes, amêndoas e 
damasco (R$ 56). Outras guarnições são 
a farofa de frutas secas e nozes (R$ 52) e 
de couscous (R$ 52), os charutos de re-
polho ou de uva (R$ 89) e o salpicão de 
frango defumado (R$ 78).

Os pedidos podem ser feitos até 23 de 
dezembro para o Natal, e até 30 de de-
zembro para o réveillon, por telefone ou 
presencialmente nas duas unidades do 
restaurante. As entregas serão realizadas 
das 10h às 18h, nos dias 24 e 31. Também 
é possível encomendar nos mesmos lo-
cais os doces da Delicatus (leia mais na 
página 25).

 
Como pedir
Avenida Castanheiras, Lote 1060, Ed. 
Vila Mall, Águas Claras. Telefone: (61) 
3436-0063. Funciona diariamente, das 
11h às 23h. CLSW 304 Bloco B, Ed. Oásis 
Center, Loja 66, Sudoeste. Telefone: (61) 
3451-4751. Funciona diariamente, das 11h 
às 23h. Instagram: @emporioarabeoficial.

Fotos: Divulgação/Empório Árabe
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PÂN HÉN

Descendentes de italianos, os ir-
mãos Guilherme e Veridiana Castelli 
Simi cresceram em torno da mesa, 
com a família reunida. E claro que 
acabaram herdando o gosto pela co-
zinha e receitas que são verdadeiros 
achados gastronômicos. Uma delas 
foi a torta da tia avó Dona Virica, que 
acabou virando negócio. Em 2020, a 
Pân Hén surgiu no mercado e, não por 
acaso, foi batizada com esta expres-
são grega, que significa todos somos 
um (em tradução livre). Para os sócios, 
o nome remete à união e às tortas ar-
tesanais, que são símbolos de amor, 
carinho e cuidado.

Nas primeiras festas de fim de ano da 
história da empresa, a dupla traz como 
novidade o recheio com lascas do ver-
dadeiro bacalhau português e molho 
cremoso, que vai dentro da massa fina 
e delicada. Ela ainda é coberta por uma 
farofinha crocante de ervas. A versão 
com 800g sai a R$ 99,90 e a de 1,6kg, a 
R$ 189,90. 

Mas não é só! O menu especial con-
ta ainda com as duas versões de ta-
manho para os recheios de bobó de 
camarão (R$ 69,90 ou R$ 139,90); fran-
go ou palmito com requeijão (R$ 59,90 
ou R$ 119,90), bacon com creme de 
milho (R$ 59,90 ou R$ 119,90), carne 
seca com abóbora confitada e fondue 
de queijo (R$ 64,90 ou 129,90).  

Para a sobremesa, as boas pedidas 
são maçã ou banana, aromatizadas 
com canela (R$ 44,90 ou R$ 85,90), e 
a Banoffee, que tem base crocante e 
amanteigada, um delicioso caramelo e 
fatias generosas de banana. A cober-
tura é um creme chantilly com notas 
super frescas e de especiarias. O ta-
manho pequeno (800g) é vendido a R$ 
65,90 e o grande (1,6 kg), a R$ 129,90.

As encomendas podem ser realiza-
das até 22 de dezembro, para entregas 
ou retiradas até o meio-dia do dia 24. 
Para o réveillon, podem ser feitas até 
dia 29, com entregas ou retiradas até 
o meio-dia do dia 31. A marca ofere-
ce 10% de desconto para clientes que 
optarem pela retirada.

Como pedir
Rua Jerivá, lotes 10/12, mezanino 2, Águas 
Claras. Telefone: (61) 98216-3967 (WhatsApp). 
Goomer: https://www.goomer.app/pan-
hen-tortas. Instagram: @pan_hen.

Fotos: Divulgação/Pan Hen
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UNIQUE EM CASA

Uma ceia completa e cheia de sabo-
res é o que propõe o serviço da chef 
Caroline Borges para a celebração de 
Natal e ano-novo em 2020. A opção 
é ideal para aqueles que desejam co-
modidade e praticidade, sem ter de se 
desdobrar na cozinha.  Lombo suíno as-
sado com champagne, tender acompa-
nhado por abacaxi grelhado e cereja, e 
chester recheado com pasta de queijo 
brie vão no menu completo. 

Para acompanhar as proteínas, a ceia 
montada pela chef conta com arroz de 
castanha de caju, salpicão de frango de-
fumado, musseline de batata e farofa de 
cream cracker com bacon. Quem ama 
massas vai se deliciar com o ravióli de 
mozzarella de búfala com limão siciliano 
e molho de espumante. 

A sobremesa já vem incluída nesta op-
ção de menu. A cheesecake de frutas 
vermelhas é uma das estrelas, juntamente 
com o brownie com calda de chocolate e 
as tradicionais rabanadas. A opção para 
seis pessoas sai a R$ 1.200 e para 10 co-
mensais, a R$ 1.750. 

Quem prefere montar a sua própria 
ceia, seguindo gosto pessoal ou a pre-
ferência de seus convidados, tem à dis-
posição uma série de itens escolhidos 

a dedo, que vão das entradas à última 
etapa da refeição. O box de frios, por 
exemplo, é ótima opção para receber a 
família com um brinde. É composto por 
queijos, frutas, mix de castanhas e pães 
artesanais (R$ 380, para seis pessoas).  
Outra opção é o brie folhado e servido 
com geleia de laranja e alecrim (R$ 180, 
para 10 a 12 pessoas). 

Nos principais, destaque para o peru ao 
molho de laranja recheado de farofa de 
pão com manteiga café de Paris (R$ 400, 
com pelo menos 4 quilos); o bacalhau em 
natas  (R$ 220, para seis pessoas) e para o 

lombo de porco recheado com farofa 
de bacon e molho de vinho e especia-
rias (R$ 250, para 12 pessoas). O arroz com 
castanhas e a farofa de pão australiano e 
bacon são as pedidas para acompanhá-los 
(ambos a R$ 70, para 10 pessoas). 

A torta banoffe (R$ 130), a cheesecake 
de frutas vermelhas (R$ 140) e a rabana-
das recheadas com doce de leite (R$ 85, 
por 12 unidades) são escolhas certeiras 
para adoçar a noite de festa.

As encomendas para o Natal podem 
ser realizadas até 18 de dezembro e, para 
o réveillon, até 27 de dezembro. A confir-
mação do pedido é feita após pagamento 
de 50% do valor total. As retiradas serão 
nos dias 24 e 31, das 12h30 às 15h, no Uni-
que Palace.

 É possível levar as próprias loucas para 
que a equipe arrume a apresentação dos 
pratos, mas o cliente também pode pedir 
embalagens descartáveis.

Como pedir
Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, 
conjunto 42. Telefones: (61) 99814-5989 
e 99639-5752. Funciona de segunda a 
sexta, das 9h às 18h; sábado, 9h às 12h. 
Instagram: @uniqueemcasa.

Divulgação/Unique
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COZINHA ALICE

DOCES

Para aquelas famílias que não pas-
sam o Natal ou o ano-novo sem uma 
boa receita de chocolate, a dica é pe-
dir um dos bolos da confeiteira Cecí-
lia Araújo, da Cozinha Alice. Formada 
pelo International Culinary Center 
(ICC), de Nova York, ela faz maravilhas 
difíceis de se encontrar em qualquer 
lugar de Brasília ou Goiânia. 

O Bolo Alice é uma homenagem à filha 
da profissional e tem massa fofinha e muito 
rica em cacau. As camadas de massa são 
intercaladas por um brigadeiro igualmen-

te leve, elaborado a partir de chocolate 
com graduação de 52%. Por cima, ainda 
vão granulados de chocolate belga. Essa é 
uma aposta certeira para agradar crianças 
e adultos. A versão com 800g rende de 6 a 
8 fatias e sai a R$ 80. A de 1,6kg serve de 12 
a 16 porções, a R$ 150.

Recentemente, Cecília lançou o Bolo 
Romero, que ela também está oferecen-
do como opção para este Natal. A receita 
reúne um brigadeiro de pistache e outro 
de baunilha de Madagascar, que envol-
vem a massa de pão de ló bem molha-

dinha. Por cima, ela acrescenta pistaches 
inteiros e triturados. É uma sobremesa 
muito elegante e sincera, para ninguém 
botar defeito. O tamanho menor, com 
800g, custa R$ 130 e o grande, com 1,6kg, 
R$ 260. As encomendas devem ser feitas 
até 15 de dezembro, para retirada em en-
dereço indicado pela chef. 

Como pedir
Telefone (61) 99126-9612.
Instagram: @cozinhaalice.  

Fotos: Divulgação/Cozinha Alice
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DANIEL BRIAND PÂTISSIER
& CHOCOLATIER

Desde que abriu a sua confeita-
ria em Brasília, o chef pâtissier ofe-
rece o tradicional tronco de Natal 
para as festas de fim de ano. Cha-
mada na França de Bûche de Noël, 
a torta pode ter composições diver-
sas. Para 2020, Daniel Briand criou a 
versão tropical chamada de Exotis-
me. A receita tem base crocante de 
coco com chocolate branco e prali-
né de avelã; massa de pão-de-ló de 
coco, com farinha de caju e farinha 
branca; cubinhos de manga marina-
dos em suco de limão e mel; creme 
de manga, maracujá, coco e banana, 
creme de confeiteiro com chocolate 
branco e licor Malibu e uma cober-
tura de chocolate branco. 

A nova receita se junta a outras mais 
antigas para compor a série temática. 
A Dauphinoise tem base de biscoito de 
chocolate, creme de manteiga de cho-
colate e nozes caramelizadas. Já a Car-
min é composta por biscoito de cho-
colate, mousse de chocolate branco e 
recheio de frutas vermelhas. Para finali-
zar, a La Bûche Dorée tem creme de gra-
pefruit e chocolate com flor de sal numa 

base chocolatuda. O valor do quilo varia 
de R$ 105 a R$ 115, e a fatia ou tamanho 
individual sai a R$ 17,50.

O chef também criou uma edição li-
mitada de cestas especiais para compor 
a ceia ou oferecer como presente. Elas 
são compostas por pães (meia baguete, 
2 croissants, 2 pães integrais, 1 brioche 
de amêndoas), 4 canapés variado, 100g 
de petits fours sucré, caixinha com 6 
macarons variados, 200g de pâté de 
campagne, 2 troncos de Natal tamanho 
individual, 1 pote de geleia de framboesa 
e 2 fatias de queijo gruyère. Para acom-
panhar as comidinhas, as cestas incluem 
meia garrafa de espumante Chandon 
Brut. O valor é de R$ 415, por unidade. 

As encomendas podem ser feitas pelo 
WhatsApp 99104-1644 ou pelo telefone 
3326-1135, durante todo o mês de de-
zembro, com pelo menos dois dias de 
antecedência da entrega. Os clientes 
podem retirar os produtos no local ou 
agendar um delivery. A casa vai funcio-
nar para entregas e retiradas e até às 
17h, no dia 24/12, e até o mesmo horá-
rio, no dia 31/12. Nos dias 25/12 e 1º/1, o 
café estará fechado.

Como pedir 
CLN 104, bloco A, loja 26, Asa Norte. 
Telefone: (61) 3326-1135 / 99104-1644 
(WhatsApp). Funciona de terça a domingo, 
das 8h às 22h. 
Instagram: @cafedanielbriand.

Fotos: Lula Lopes
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DELICATUS

Panetones, tortas e rabanadas são as 
apostas dos chefs Lídia Nasser e Fabien 
Helleu para as festas de 2020. A receita 
do tradicional pão doce italiano, típico 
desta época do ano, ganha variações 
diversas na confeitaria. Tem a original 
com frutas cristalizadas e cobertura de 
glacê, a R$ 17 (pequeno) e R$ 49 (gran-
de); chocotone recheado com briga-
deiro gourmet e coberto com choco-
late meio amargo, a R$ 25 (pequeno) e 
R$ 69 (grande);  recheado com doce de 
leite, amêndoas torradas, coberto com 
chocolate branco, a R$ 25 (pequeno) e 
R$ 69 (grande).

Já o bolo natalino, composto por mas-
sa de pão de ló de chocolate, brigadeiro 
gourmet e nozes, é mais uma alternativa 
para a sobremesa e pode ser encomen-
dada em tamanho individual, para 5 a 6 
pessoas; ou para 8 a 10 pessoas, a R$ 89 
o quilo. Outros destaques são os troncos 
natalinos com massa genoise de choco-
late e creme amanteigado do mesmo 
ingrediente ou com massa de pão de 
ló, creme bavaroise de frutas vermelhas 
e geleia de framboesa. Ambos saem a 
R$ 89, o quilo. Prestígio, brigadeiro, leite 
ninho, morango, abacaxi e doce de leite 
com frutas são os sabores que compõem 
as tortas da marca e que saem a R$ 74,90. 
Podem ser montadas da forma tradicio-
nal ou em taças, caso o cliente deseje 
uma apresentação diferenciada.

Quem não dispensa as rabanadas, pode 
contar com a convencional (R$ 56), e ainda 
suas versões igualmente saborosas, com 
doce de leite (R$ 72,90) e com chocola-
te (R$ 76,90). Os valores são referentes ao 
quilo. Outra boa pedida é o pudim de leite, 
que sai a R$ 145, para até 10 pessoas. 

Os pedidos podem ser feitos até o dia 
23 para o Natal, e até 30 de dezembro 
para o réveillon, por telefone ou presen-
cialmente nas duas unidades do restau-
rante. As entregas serão realizadas das 
10h às 18h, nos dias 24 e 31. 

Como pedir
Avenida Castanheiras, Lote 1060, Ed. 
Vila Mall, Águas Claras. Telefone: (61) 
3436-0063. Funciona diariamente, das 
11h às 23h. CLSW 304 Bloco B, Ed. Oásis 
Center, Loja 66, Sudoeste. Telefone: (61) 
3451-4751. Funciona diariamente, das 
11h às 23h.
Instagram: @delicatusconfeitaria.

Fotos: Lula Lopes Fotos: Divulgação/Delicatus
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QUITUTICES

Quem sofre com restrições alimentares 
como intolerância ou alergia ao glúten e lei-
te pode contar com os produtos desenvol-
vidos pela chef confeiteira Inaiá Sant’Ana.
Ela elabora receitas com muitos sabores 
para este público desde 2014 e acaba de 
inserir itens sem açúcar ao cardápio. 

 Os panetones e chocotones podem 
vir recheados com ganache de chocola-
te escuro ou branco, creme de caramelo, 
de cappuccino ou no novo sabor brownie 
and cream. Saem a R$ 69,80 com 250g. Já 
os sem recheio saem a R$ 58, na mesma 
gramatura, ou a R$ 25, na versão de 100g.

Servidos em taças de acrílico, os pavês 
são elaborados com biscoito champagne 
artesanal, sem glúten e sem leite, e es-
tarão disponíveis nas variações bano-
ffee, tiramisù, chocolate com baunilha 
e morangos, e baunilha com morangos, 
a R$ 125. Já o de chocolate com nozes 
sai a R$ 130. Todos eles servem de 5 a 8 
pessoas. 

As taças também podem vir com mou-
sse de chocolate coberto com ganache 
do mesmo ingrediente e frutas verme-
lhas (R$ 120); Três Chocolates (R$ 135); 
brownie e creme de baunilha intercala-
dos (R$ 130) e Torta Holandesa (R$ 190). 

As tortas e bolos também fazem parte 

do universo da Quitutices, especialmente 
a que leva base de brownie, coberta por 
ganache e frutas vermelhas ou por geleia 
de frutas vermelhas. Sai a R$ 95 (10 a 12 
fatias) ou R$ 140 (20 a 25 pessoas). Ainda 
há versões de torta Dois Limões com me-
rengue e banoffee (R$ 120); de chocolate 
branco com frutas vermelhas (R$ 190); e 
os bolos Red Velvet (R$ 150 ou R$ 230) e 
o que leva miolo de mousse e cobertu-
ra de ganache de chocolates com frutas 
vermelhas (R$ 85 ou R$ 190). 

A linha sugar free tem itens adoçados 

com xilitol como o chocotone recheado 
por ganache de chocolate ou de creme 
de baunilha (R$ 85). Ele também pode ser 
simples, sem recheio, por R$ 75 ou R$ 
39,90 (a versão mini). 

Nas tortas, os sabores disponíveis 
para 10 pessoas são a Dois Limões (R$ 
180), baunilha com morangos (R$ 195) e 
chocolate cremosa com geleia de frutas 
vermelhas (R$ 175 ou R$ 250, na versão 
grande). Já a sobremesas na taça pas-
sam por baunilha com limão e morango, 
e tiramisù (R$ 150); Red velvet com geleia 
de frutas vermelhas (R$ 165) e baunilha 
com chocolate e morangos (R$ 180). A 
casa conta ainda com alguns produtos 
salgados, como tortas e quiches. 

As encomendas serão aceitas até 18/12 
por telefone ou presencialmente, até li-
mite da disponibilidade de agenda. A reti-
rada deve ser feita até 24/12. Nessa data, 
a confeitaria atenderá somente para a 
entrega dos pedidos. 

Como pedir
CLS 315, Bloco A, Loja 33, Asa Sul. Tel
CLS 315, bloco A, loja 33. Fones: (61) 
3543-5057 e (61) 98303-5396 (WhatsApp). 
Funciona de terça a sábado, das 10h às 
19h.  Instagram: @quitutices.

Fotos: Divulgação/Quitutices 
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MAIS OPÇÕES

Pratos salgados
Alexandra Alcoforado
Peru completo (R$ 255, a unidade); tender 
bolinha (R$ 150, a unidade); gratin de bacalhau 
(R$ 180, o quilo) e filé mignon recheado (R$ 180, 
o quilo) são as opções para as ceias da chef 
Alexandra Alcoforado. As encomendas podem 
ser realizadas até 18 de dezembro e as entregas 
devem ser combinadas no momento do pedido. 

Telefone: 99628-4170
Instagram: @alexandraalcoforado

Chicago Prime
A casa de carnes aposta no pernil de cordeiro 
temperado com vinho branco, alho e alecrim, 
que sai a R$ 289, com aproximadamente dois 
quilos. Para acompanhar a proteína, as opções 
passam por farofa crocante com cebola (R$ 59, 
o quilo) ou a da casa, que leva azeitona preta, 
cebolinha, linguiça artesanal, cebola e ovos 
(R$ 69, o quilo). A batata rústica com páprica e 
alecrim é outra guarnição disponível, a R$ 29,90 
por porção. As encomendas podem ser feitas até 
dia 21 e a retirada entre 12h e 15h na unidade da 
114 Sul. 

Telefones: (61) 3256-2187
Instagram: @chcgcarnes

Chocolat Glacê
Há opções de ceias completas para 12 a 15 
pessoas, entre R$ 780 e R$ 1.790, a depender do 
número de pratos e complexidade das receitas. 
Também é possível encomendar porções avulsas 
de entradas, saladas, acompanhamentos e 
sobremesas, a partir de R$ 59,90. Os pedidos 
para encomendas serão aceitos mediante 
disponibilidade de produção. A retirada deve ser 
realizada nos dias 24 e 31, das 11h às 18h.

Telefones: 3226-2901 ou 99646-7632
E-mail: chocolatglace@chocolatglace.com.br 
Instagram: @chocolatglacerestaurante

Déia Barros
A chef oferece ceia completa para 10 pessoas 
(R$ 1.000) ou pratos avulsos, entre R$ 70 e  
R$ 300. A primeira opção vai com chester 
assado com farofa especial, pernil ao suco de 
laranja e cebolas carameladas, lombo suíno ao 
molho de ameixa, peru assado com batatas e 
cebolas, mais guarnições, massas e sobremesas. 
As encomendas podem ser feitas até 18 de 
dezembro e as entregas, até 17h do dia 24.

Telefone: (61) 99974-8478
E-mail: deiabarros68@gmail.com
Instagram: @chefdeiabarros 

Dom Francisco 
Um dos cozinheiros mais importantes da cidade, 
Francisco Ansiliero preparou várias delícias para 
o Natal, seja para quem vai comemorar em casa 
ou em seu restaurante. Saladinha de bacalhau 
com feijão manteiguinha de Santarém (R$ 110, 
o quilo); mini bolinhos de bacalhau ($ 250, o 
cento); peito de peru assado com mel (R$ 120, o 
quilo); e o tradicional bacalhau do chef (R$ 151, 
nas natas, e R$ 137, no forno) são algumas das 
opções disponíveis. as guarnições passam por 
arroz de brócolis e farofa de ovos da casa (R$ 55, 
o quilo) ou de frutas secas (R$ 65, o quilo). Para 

a sobremesa, tem a clássica torta de castanha 
do Pará e a novata cheesecake com calda 
jabuticaba e vinho do Porto (ambas a R$ 220 e 
preço aproximado de 2,5kg). Encomendas até dia 
18, para o Natal, e dia 26, para o ano-novo. 

Telefones: 3226-2005 (Asbac) e 3224-1634 (402 Sul)
Instagram: @domfranciscorestaurante

Nossa Cozinha Bistrô
O chef Alexandre Albanese desenvolveu duas 
opções de ceias: para 4 a 6 pessoas (R$ 740) ou 
8 a 12 pessoas (R$ 984). O menu conta com peru  
recheado por vegetais e miúdos; lombo de porco 
escoltado por compota agridoce de abacaxi em 
cubos e bacon; tender com conserva de manga 
em cubos e especiarias; cuscuz marroquino ao 
curry, com laranja, maçã assada e frutas secas, 
arroz com castanhas, farofa de ameixa e rabanada. 
Há ainda sobremesas, como o bolo natalino com 
frutas vermelhas e ganache de chocolate (R$125) e 
o pudim com frutas cristalizadas e calda de laranja 
(R$68). As encomendas podem ser feitas até dia 21 
e as entregas até as 14h do dia 24. 

Telefones: (61) 3326-5207 e (61) 98601-6517
Instagram: @nossacozinhab

Raquel Amaral - Personal chef
A chef está recebendo encomendas de ceias 
para 10 pessoas (R$ 1.500), com peru na manteiga 
de ervas, pernil ao molho de alecrim, limão e 
vinho; tender com melado; farofa de biscoito, 
arroz branco e salada de lentilha com figo, romã, 
lombo defumado, rúcula e tomates assados. É 
possível solicitar ainda o Bacalhau divino (R$ 400) 
com dois quilos. Os pedidos podem ser feitos até 
dia 18 e a retirada, a combinar. 

Telefone: (61) 98450-8310
Instagram: @chefraquelamaral

Doces
Bem delicioso
Se essa confeitaria já é normalmente deliciosa, 
imagina no Natal. O meu está recheado de 
chocolate, Nutella e doce de leite, seja nos 
cookietones (R$ 110) rabanadas, bolos Bem 
Cookie de baunilha e brigadeiro (de R$ 75 a  
R$ 230) ou no bolo de amarena. As encomendas 
podem ser realizadas até dia 15 ou quando 
acabar a capacidade de atendimento. Retiradas 
nos dias 24 e 31 até as 17h.  

Telefone: (61) 99289-8440
Instagram: @bemdelicioso

Bruno Veloso Pâtisserie 
O chef confeiteiro está aceitando encomendas 
de chocotones com fermentação natural e gotas 
de chocolate belga (R$ 98), panetone com frutas 
desidratadas com crocante de amêndoa (R$ 89), 
além do Naked Cake de chocolate belga com 
frutas e macaron, com o mínimo de encomenda 
de 30 unidades por sabor disponível, que 
varia entre limão siciliano, caramelo salgado, 
meio amargo, entre outros. As fornadas com 
quantidades limitadas de produto, saem nos dias 
11, 18, 22 e 23 de dezembro. Os pedidos podem 
ser feitos com antecedência e o mais breve 
possível por conta da capacidade reduzida de 
atendimento.

Telefone: (61) 99975-8175
Instagram: @brunoveloso

Labecca Café 
A confeitaria está com diversas opções para o 
fim de ano, como o chocotone recheado por 
brigadeiro (R$ 100), árvore com 70% de cacau 
vegano (RS$ 50) ou ao leite (R$ 45), caixas de 
bombons (R$ 30 a R$ 90), entre outras delícias. 
Os pedidos devem ser realizados com a maior 
antecedência possível devido à capacidade de 
atendimento. As entregas serão feitas até as 11h 
do dia 24.

Telefones: (61) 99276-8153 e (61) 99271-3904
Instagram: @labeccacafe

Petit Sucrè Boutique
A coleção de Natal da confeiteira Eidra Kátia está 
imperdível. Os chocotones têm massa levinha 
graças à fermentação natural e levam gotas de 
chocolate e 500g de brigadeiro belga em seu 
interior (entre R$ 85 e R$ 115). Já as barras com 
mais de um quilo podem ser encomendadas 
por (R$ 150 ou R$ 195) e são boas opções de 
presentes, assim como a caixa de brigadeiros 
especiais de pistache, nozes, castanha, entre 
outros, com 20 (R$ 80) ou 30 unidades (R$ 120). 
Para a sobremesa, tem ainda o bolo Trovão, com 
massa densa e brigadeiro, ambos de chocolate 
belga (R$ 175, com 1,5kg) e o Red Velvet (com 
duas camadas de cream cheese e decorado 
com morangos frescos (R$ 130, com 1,3kg). As 
encomendas, por telefone ou pessoalmente, 
podem ser feitas até dia 22 e as retiradas, de 
acordo com a agenda da casa.

Telefone: (61) 9811-4144
Instagram: @petitsucreboutique

Divulgação/Dom Francisco
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Dos sabores clássicos aos inusitados
Sommeliers Marcos 
Rachelle e Frederico 
Benjamin dão dicas 
para harmonizar a ceia 
com vinho

Nos últimos meses, o consumo de vi-
nho aumentou 72% no Brasil, de acor-
do com a seção gaúcha da Asso-
ciação Brasileira de Sommeliers. 
A quarentena foi o principal fa-
tor para este comportamen-
to, que deve permanecer na 
rotina do brasileiro e contri-
buir para mais vendas no úl-
timo trimestre de 2020, por 
conta das tradicionais co-
memorações de fim de ano.

Afinal, vinho combina 
com as ceias, sejam elas 
mais tradicionais, com-
postas por peru, cortes 
suínos e bacalhau; ou 
exóticas, com receitas 
baseadas em pato, co-
dorna, avestruz e até 
javali. Para que você 
tenha uma melhor 
experiência, pedi-
mos dicas aos som-
meliers Marcos Ra-
chelle, da Rota do 
Vinho; e Frede-
rico Benjamim, 
da importadora 
Porto a Por-
to, e algumas 
sugestões de 
rótulos para 
cada receita.

Ergita Sela em Unsplash
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Cansou de comer sempre a mesma 
coisa no Natal e no réveillon? Para a 
sua sorte, a cidade tem casas que co-
mercializam diversos tipos de carnes 
exóticas e a internet está repleta de 
conteúdo sobre como prepará-las. 

Para fugir do bacalhau, Marcos Ra-
chelle sugere investir na lagosta ou no 
camarão, que são ótimas opções para 
abrir a refeição de forma mais leve. A 
carne dos pescados combina bastan-
te com o Cabriz Reserva Encruzado 
(R$ 107), um vinho português da região 
do Dão, especialmente se a receita ti-
ver um molho mais amanteigado para 
casar com as notas de avelã da bebida.

Se a ideia for começar o jantar com 
um espumante, é possível sair do óbvio 
com o argentino Domaine Bousquet 
Brut Rosé (R$ 55), com as uvas Pinot 
Noir e Chardonnay. De acordo com 
Rachelle, o vinho é ideal para acom-
panhar um corte de salmão grelhado 
ou assado e até mesmo uma ave mais 
delicada, como a codorna. O mesmo 
produtor tem ainda o Virgen Red Blend 
(R$ 69), um corte de uvas Malbec, Ca-
bernet Sauvignon e Cabernet Franc 
que combina com os tradicionais bife 
ancho e chorizo, mas que ainda pode 
ir bem com avestruz e pato.

Carnes fortes e geralmente prepa-
radas com mais condimentos, como 
o javali e o cordeiro, pedem vinhos 
mais encorpados. O primeiro pode 
combinar com o Monte da Cal Reser-
va (R$ 109), elaborado a partir de uvas 
Syrah, Petit Verdot, Touriga Nacional 
e Alicante Bouschet no Alentejo (Por-
tugal) e com passagem de nove meses 
por barrica de carvalho francês. Já o 
cordeiro vai bem com o Laura Hartwig, 
seja o Cabernet Sauvignon (R$ 85), com 
sua estrutura robusta e notas de café, 
tabaco e chocolate amargo, ou com o 
Carmenère (R$ 85), que apresenta no-
tas herbáceas e taninos macios. 

Onde encontrar

Rota do Vinho

SCLS 410, bloco C
(61) 3526-6168
Funciona na segunda, das 11h às 20h, e 
de terça a sábado, das 10h à 0h

 @rotadovinhobsb

MENU EXÓTICO

Sugestões de 
Marcos Rachelle

Virgen 
Red Blend

(R$ 69)

Monte da Cal 
Reserva
(R$ 109)

Domaine 
Bousquet 
Brut Rosé
(R$ 55)

Laura Hartwig 
(Cabernet Sauvignon 

ou Carmenère)
(R$ 85)

Cabriz 
Reserva 

Encruzado
(R$ 107)
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Para quem passa o ano inteiro espe-
rando o Natal e o réveillon chegar só para 
comer todas as receitas clássicas desta 
época, a dica é seguir os conselhos de 
Frederico Benjamim. Os vinhos sugeridos 
por ele saem a menos de R$ 100 e são 
produzidos por vinícolas bastante respei-
tadas em todo o mundo.

O salpicão de frango nunca mais será o 
mesmo depois que você prová-lo na com-
panhia da Cava Don Román Brut (R$ 50). 
Produzido na região de Penedès (Espanha) 
com as castas Macabeo, Parellada e Xarel-
-lo, o espumante é fresco e persistente, o 
que traz uma nova percepção para a untuo-
sidade do prato. A acidez elegante do rótulo 
também combina perfeitamente com petis-
cos fritos como o bolinho de bacalhau. 

Para as carnes suínas, a exemplo do 
pernil temperado regado àquele mo-
lho que se forma na própria assadeira, a 
dica é o Nuestro 8 Meses (R$ 80), rótulo 
da Premium Fincas, produzido com uvas 
Tempranillo da Ribeira del Duero, que re-
vela aromas herbáceos e de frutas ver-
melhas e algumas notas levemente ama-
deiradas devido ao estágio de oito meses 
em barrica de carvalho.

Já o lombo ao molho de ervas pode ser 
combinado com o blend de Tinta Barroca, 
Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga Franca e Tou-
riga Nacional do Quinta do Cachão (R$ 60). 
As uvas cultivadas na região do Douro pela 
Cave Messias estagiam por 6 meses em bar-
rica de carvalho francês. Vai bem ainda com 
carnes grelhadas e queijos macios.

Para as sobremesas da época, a suges-
tão de Frederico é o Porto Messias Tawny 
(R$ 80), vinho fortificado com aromas de 
frutas vermelhas e toques de baunilha. 
Versátil, combina tanto com uma torta de 
chocolate ou mousse com nozes quanto 
com aquele pudim de leite com calda de 
ameixas que já marcou o fim de ano de 
muita gente. Panetone e rabanada tam-
bém são boas pedidas para acompanhar 
este vinho, que remete ainda a uma boa 
conversa em torno da mesa.  

Onde encontrar

Os vinhos da importadora Porto a 
Porto podem ser encontrados na Super 
Adega, Dona de Casa, Dia a Dia, Bellavia, 
Empório Caprichoso e Empório Vitalia.
Mais detalhes:
www.portoaporto.com.br

 @portoaporto

MENU TRADICIONAL

Sugestões de 
Frederico Benjamim

Nuestro 
(R$ 80)

Quinta do 
Cachão 
(R$ 60)

Cava Don 
Román Brut 
(R$ 50)

Porto 
Messias 
Tawny 
(R$ 80)
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Confira as apostas:

Simplicidade
Enquanto os restaurantes se recu-

peram financeiramente, a clientela terá 
à disposição cardápios limitados, que 
usam ingredientes mais simples e lo-
cais, trabalhados de forma mais cria-
tiva. Os salões também continuarão 
despojados, sem toalhas de tecidos 
nas mesas e equipes reduzidas. A mo-
vimentação de entregadores de comida 
também deve continuar, afinal é preciso 
gerar receita extra com delivery. Será 

possível observar ainda uma interação 
menor entre clientes e atendentes. 

Menos restaurantes
Para a Baum + Whiteman, no futuro pró-

ximo vamos ter menos restaurantes. Assim 
como os shopping centers, há muitos esta-
belecimentos buscando atrair um público 
limitado e a covid-19 deixou isso mais claro. 
A aposta é o fechamento de muitas opera-
ções, desde lojas de grandes empresas até 
pequenos empreendimentos. O resulta-
do deverá ser experiências mais exclusivas 
com preços mais altos, obviamente.

Refeição ao ar livre, elaborada com muitos vegetais e temperos, é a 
principal aposta de empresa de consultoria internacional

É inegável que a covid-19 mudou bas-
tante o comportamento do ser humano 
em relação à comida e a interação em 
espaços que oferecem alimentação aos 
consumidores. O ano de 2020 foi marcado 
pela resiliência, com um olhar mais inter-

no, seja de si mesmo, seja dos negócios. 
Mas o que podemos esperar do futuro? 

A consultoria internacional Baum+Whi-
teman, com sede em Nova York, acaba 
de publicar o seu relatório anual com 
as tendências de 2021. “Para a previsão 

deste ano, prometemos não usar a ex-
pressão Novo Normal”, destaca a publi-
cação. A empresa esclarece ainda que 
algumas previsões dependem em certo 
ponto da vacina em massa contra o novo 
coronavírus. 

Tendências para 2021

Para a previsão 
deste ano, 

prometemos não 
usar a expressão 

Novo Normal

Pablo Merchan Montes em Unsplash



32 Na Mesa

Sem papel
Os menus impressos devem sumir das 

mesas. O QR Code estará mais presente 
no dia a dia do consumidor. A razão tem 
a ver com menor risco de contágio, cla-
ro, mas também livra o estabelecimento 
do custo de impressão que, na maioria 
das vezes, é bastante alto. É possível que 
vejamos mais interação para pedidos e 
pagamentos, também via código, assim 
como mais automação nas cozinhas.

Chefs nômades
Com muitos restaurantes fechados, 

chefs conhecidos passarão a desenvol-
ver projetos pop-up, com duração limita-
da, ocupando espaços menos onerosos e 
oferecendo, até mesmo, experiências em 
suas próprias casas ou em restaurantes de 
amigos. Ao mesmo tempo, vão se concen-
trar em fazer o melhor com menos.

Cozinha africana 
e afro-americana

O estudo aposta numa ascenção das 
culinárias da África Ocidental e afro-
-americana, a partir da relevância que 
chefs negros têm alcançado no mundo 
gastronômico. Este destaque passa pela 
abertura de seus próprios restaurantes e 
lançamento de livros, como Rise, de Mar-
cus Samuelsson, e In Bibi’s Kitchen, de 
Hawa Hassan e Julia Turshen.

Dieta flexitariana
Embora a porcentagem de veganos ou 

vegetarianos nos EUA permaneça está-
vel, o consumo de produtos sem proteí-
na animal está em alta. Isso mostra que há 
uma tendência a repensar a alimentação e 
buscar mais equilíbrio. No entanto, o es-
tudo questiona o movimento de adesão 
aos alimentos processados que imitam 
hambúrgueres, nuggets, queijos, ovos, en-
tre outros. Esta tendência tem chamado 
a atenção de grandes redes, tanto que o 
McDonald’s já testou um menu totalmen-
te baseado em plantas em Hong Kong e o 
KFC já está adicionando nuggets de fran-
go alternativo e hambúrgueres na China. 
Chefs famosos, também estão estudando 
formas de reduzir o uso da carne em seus 
menus. O inglês Heston Blumenthal ado-
tou uma carne falsa australiana, baseada 
em shiitake no The Fat Duck, de Londres. 
Aqui em Brasília, os chefs Kaká Silva e Ro-
drigo Sanchez investem na criação de uma 
startup de produtos desse estilo, mas sem 
tanto processamento. 

Foco em casa
A pandemia fez com que as famílias passassem a se reunir mais em torno da mesa 
e voltando-se à comida caseira e a receitas antigas. Para 2021, a tendência é que 
restaurantes e lojas on-line ofereçam ainda mais ingredientes ou receitas especiais, 
acompanhados de orientações para que o cliente possa concluir o prato em casa. 
Misturas de especiarias, bolinhos, macarrão e molhos para massas, pães criativos, 
bolos de assinatura, queijos extravagantes, charcutaria, carnes e peixes frescos 
porcionados e até já temperados são boas apostas. Os utensílios usados na cozinha 
e nas mesas de restaurantes, como a louça e os talheres, podem virar artigos de 
desejo e outra fonte de renda para marcas gastronômicas.
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A imunidade é a 
nova sustentabilidade

Diante da covid-19, a imunidade é a 
palavra da moda. Os consumidores que-
rem estar mais fortalecidos para repelir 
ataques infecciosos. Diante desta rea-
lidade, alimentos considerados fortale-
cedores de imunidade, como cúrcuma, 
gengibre, chá verde, mel especial, co-
gumelos, semente de chia, ervas curati-
vas e fermentados, como kimchi e kom-
bucha, serão mais vistos em rótulos de 
produtos e nos menus de restaurantes, 
embora estes estabelecimentos ainda 
não tenham se atentado a descrever e 
ressaltar os benefícios dos ingredientes 
em seus cardápios.

Aventuras globais e temperadas
“Enquanto evitam os espaços públicos, os cozinheiros domésticos procuram emoções 
culinárias explorando ingredientes exóticos”, diz a Baum + Whiteman. Entre os sabo-
res mais populares para o ano, o estudo destaca temperos típicos de vários países, 
inclusive do Brasil. Veja os mais populares:

 A nova guerra 
contra o desperdício

Os americanos desperdiçam cerca de 
40% dos alimentos e 60 bilhões de quilos 
de alimentos em aterros sanitários por 
ano. Com a pandemia e a crise econô-
mica causada por ela, esta realidade se 
tornou mais gritante aos olhos dos con-
sumidores. As famílias estão mais cien-
tes de que desperdiçar comida é ideo-
logicamente amoral e financeiramente 
dispendioso. As sobras estão se trans-
formando em pratos ao invés de irem 
para o lixo. Muitos hotéis e restaurantes 
também estão enviando seus exceden-
tes a bancos de alimentos e a tecnologia 
tem ajudado nesta conexão para matar a 
fome de quem precisa. 

Enquanto evitam os 
espaços públicos, os 

cozinheiros domésticos 
procuram emoções 

culinárias explorando 
ingredientes exóticos 
de lugares distantes

 Dukkah, uma mistura egípcia 
salgada e defumada com sementes 
de gergelim, oleaginosas, cominho, 
coentro, erva-doce e outras 
especiarias.

 Jerk seasoning, que reúne cominho, 
noz-moscada, pimenta da Jamaica, 
páprica defumada, canela, alho e muita 
pimenta.

 Tempero baiano, mistura afro-
portuguesa-brasileira de salsa, pimenta, 
orégano, louro, noz-moscada e açafrão.

 Tajin, típico do México, é composto 
por limão, pimenta, sal marinho e, 
algumas vezes, açúcar. 

 Berbere é uma mistura bastante 
aromática da Etiópia, que junta 
pimenta, cardamomo, canela, gengibre, 
noz-moscada, pimenta da Jamaica e 
coentro.

 Chili Crunch, um condimento chinês 
oleoso que mistura flocos de pimenta, 
alho, às vezes açúcar ou vinagre ou 
sementes de gergelim. 
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Ocupação da rua
Comer ao ar livre é tendência e a ocu-
pação de calçadas, estacionamentos e 
outros espaços públicos estará ainda 
mais na pauta. Daí é compreensível 
uma migração de operações antes ins-
taladas em lojas e shoppings, com alto 
custo de locação, para foodtrucks e 
outros meios móveis como bicicletas, 
ou mesmo o surgimento de pequenas 
lojas com pátio externo e serviços de 
take out para consumo no próprio lo-
cal. O chef Gil Guimarães inaugura em 
breve este conceito na 309 Norte. No 
inverno ou período chuvoso, é possí-
vel que as empresas invistam no uso 
de bolhas ou cabines. Este movimento, 
no entanto, depende da administração 
pública, que precisa autorizar e regu-
lamentar a ocupação em determina-
das regiões, olhando para a segurança, 
o bem-estar da comunidade e a sus-
tentabilidade desses negócios. 

 Maior inclusão em publicações 
editoriais, 

 Macarrão de arroz cozido no vapor

 Algas marinhas em snacks, 
suplementos dietéticos e produtos à 
base de plantas

 Arroz jollof africano

 Restaurantes apenas online

 Comida caseira

 Pratos principais veganos

 Cursos em lojas de alimentos

 Telemedicina em supermercados 

 Grão-de-bico em farinha, 
salgadinhos cobertos de chocolate, 
macarrão e comidas plant based

 Jantar em bolhas

 Produtos com marcas de 
restaurantes e chefs, de camisetas a 
gordura de frango 

 Menus pop-up com divulgação e 
venda pelo Instagram 

 Celebridades fazendo vinhos caros

 Consumidor mais exigente

 Açúcares derivadas de frutas e 
vegetais

 Gins coloridos

 Questionamento sobre altas taxas 
cobradas por apps de entrega

Regina Victorica em Unsplash

Buzzwords para 2021
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