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1 INTRODUÇÃO 

 

A gastronomia pode ser definida como a arte de comer bem e em 

pequenas quantidades. A primeira ocupação dos seres humanos no planeta Terra 

foi o ato de cozinhar. A alimentação, de fato, acompanha o homem desde os 

primórdios das civilizações (PRATO FEITO, 2004). 

A alimentação cumpre com uma função biológica ao fornecer ao corpo 

as substâncias indispensáveis para sua subsistência, constituindo um processo 

consciente e voluntário, que se ajusta a diferentes normas segundo cada cultura e 

no qual o ser humano é socializado desde o seu nascimento (SCHLÜTER, 2003). 

Diferentemente dos animais, o homem não só partiu para a caça e a 

colheita, mas também aprendeu a cultivar plantas, criar seus animais e cozer 

alimentos, o que exerceu grande influência no desenvolvimento de uma série de 

técnicas relacionadas com a elaboração de recipientes e utensílios de cozinha, das 

normas para a utilização de talheres, jogos de mesa, etc., que por sua vez se 

traduziram em um elaborado sistema de regras de etiqueta conhecidas como boas 

maneiras (SCHLÜTER, 2003). 

Para o antropólogo brasileiro Roberto da Matta (citado por SCHLÜTER, 

2004), a comida não é apenas uma substância alimentícia, mas também um modo, 

um estilo e uma maneira de alimentação. Dessa forma, o modo de comer define 

não só aquilo que se come, mas também a própria cultura de um local, uma vez 
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que a gastronomia de uma sociedade constitui uma linguagem mediante a qual 

está expressa a sua estrutura de maneira inconsciente. 

O presente trabalho teve como objetivo relatar, através de uma 

cuidadosa pesquisa bibliográfica, a história da gastronomia como parte integrante 

e, por que não, fundamental, da própria história da humanidade ao longo dos 

séculos, mostrando como o modo de comer, os alimentos ingeridos e a forma de 

prepará-los traduz todo um simbolismo sociocultural da época na qual as pessoas 

estavam inseridas.  

Também foi objetivo deste estudo realizar um resgate histórico de dois 

grandes nomes da história da gastronomia mundial: François Vatel e Auguste 

Escoffier, que determinaram, cada um a seu modo, ou antes influenciaram e 

inspiraram com as lendas e mitos que se criaram em torno de seus nomes, o 

destino da gastronomia. 

Nas próximas linhas, o leitor encontrará alguns dados e informações de 

maior destaque na história da gastronomia mundial, iniciando desde a Pré-

história, passando pela Antiguidade, Idade Média e Modernidade, até a época 

contemporânea. Ao fim desse relato, são destacados os nomes de François Vatel, 

ou antes Franz-Karl Vatel, e Augusto Escoffier, respectivamente maître d’hotel e chef 

de cozinha, que influenciaram, cada um a seu modo, a forma como se pratica a arte 

culinária atualmente. Por fim, o grupo responsável pela elaboração deste estudo 

emite suas considerações finais e indica as referências utilizadas que tornaram 

possível a consecução dos objetivos propostos. 
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2 A HISTÓRIA DA GASTRONOMIA 

 
2.1 Pré-História: A Humanização das Condutas Alimentares 

2.1.1 Os alimentos 

 Durante alguns milhões de anos, frutas folhas ou grãos parecem ter 

fornecido ao homem pré-histórico o essencial das calorias de que necessitava. A 

preponderância da alimentação vegetal é sugerida pelas dimensões relativamente 

pequenas dos territórios explorados e pelo desgaste característico dos dentes dos 

fósseis humanóides, o que revela serem consumidores de grãos. Desde a origem do 

gênero humano, o homem praticou uma caça ativa, ainda que eventualmente 

roubasse as presas de outros predadores. 

 A partir da era paleolítica inferior, principalmente na Europa, a caça e 

o consumo de carne tiveram um aumento significativo. A caça ocasional, 

diversificada e sempre constituída de animais de grande porte (tais como ursos, 

rinocerontes e elefantes) é a mais freqüente no período do paleolítico médio 

(200.000 a 40.000 a.C.). No período paleolítico superior (40.000 a 10.000 a.C.), 

desenvolveu-se uma caça especializada de manadas de renas, cavalos, bisões, 

auroques ou mamutes, dependendo das regiões e dos recursos locais (FLANDRIN 

& MONTANARI, 1998). 

De acordo com os relatos de LEAL (1998), o fogo e a carne foram dois 

instrumentos importantes no desenvolvimento das habilidades artísticas do 

homem. Com o fogo, a carne deixou de ser comida crua, passando a ser assada ou 
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cozida. A gordura animal, cozida, misturada ao sangue, levou o homem a 

desenhar representações de animais e outras figuras. Essas figuras encontradas nas 

rochas, paredes e tetos das grutas, conservaram o colorido e o brilho durante 

milhares de anos. 

Figura 1 – Pintura rupestre representando animais caçados pelo homem pré-
histórico na Serra da Capivara, Piauí. 
 

 
 
Fonte: PROJETO HOMEM AMERICANO, 2004. 

 

Depois do resfriamento do clima europeu, o homem do período 

mesolítico deve ter-se voltado para os animais bem menores como cervos, javalis, 

pequenos carnívoros peludos, lebres, pássaros e até caracóis, dedicando-se cada 

vez mais à pesca e à coleta de frutas e cereais. 

 Foi no Oriente Médio que o homem, pela primeira vez, começou a 

desenvolver a agricultura e a criação de animais. Essas atividades estenderam-se 

rapidamente a outras regiões mediterrâneas, enquanto, mais ao norte, os produtos 

da coleta e da caça continuaram predominando até depois da era cristã, 
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favorecendo, aliás, uma alimentação mais equilibrada, com menos carências 

(FLANDRIN & MONTANARI, 1998). 

 No período mesolítico, a alimentação diversificou-se muito nas zonas 

temperadas. Para conseguir uma ração alimentar suficiente, foi necessário, desde 

então, empregar muito mais tempo que em épocas anteriores, seja caçando animais 

pequenos, seja colhendo grãos silvestres como lentilhas. 

 No período neolítico, a agricultura e a criação de animais constituem, 

dentre outras, formas de garantia contra azares climáticos, mas garantias não 

muito efetivas, como se pode ver pela história das sete vacas magras do Egito. 

Essas duas formas de produção de alimentos permitem um adensamento da 

população maior que o da caça e da coleta. Além disso, a agricultura, mesmo nas 

terras férteis aluviais bem irrigadas do Egito ou da Mesopotâmia, exige um 

trabalho mais árduo que as grandes caçadas do paleolítico superior. Finalmente, ao 

contrário dos caçadores-coletores do mesolítico europeu, os agricultores e 

criadores reduziram a variedade de sua alimentação, o que se revelou fonte de 

carências e, por conseguinte, diminuição da esperança de vida. 

 

2.1.2 A cozinha 

As mais antigas receitas de cozinha que se conhecem são mesopotâmicas 

e datam do segundo milênio a.C., de acordo com Flandrin & Montanari (1998). 

Não se pode concluir daí que os mesopotâmios inventaram a cozinha. 
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Simplesmente, eles tiveram seus motivos para escrever suas receitas e foram os 

primeiros, junto com os egípcios, a poder fazê-lo: sem escrita, não poderia haver 

receitas. Mas a ausência de receitas não exclui a eventualidade de preocupações 

gastronômicas e de uma arte culinária refinada antes disso. 

Há 500 mil anos, o homem teria dominado o fogo, diferenciando-se de 

forma definitiva de seus ancestrais hominídeos, que ainda viviam num estado de 

animalidade. Os historiadores da pré-história parecem admitir que, no início, o 

fogo foi utilizado para cozer os alimentos, como indicam as ossadas carbonizadas 

que acompanham os primeiros vestígios de fogueira, e só bem mais tarde foi 

empregado para outros fins. Ainda nesta época, usavam-se práticas de 

conservação de alimentos como a defumação e a secagem, embora outras tantas 

tenham surgido aparentemente mais tarde, como o salgamento e todo tipo de 

fermentação controlada que permitem obter produtos que se conservam por muito 

tempo, como a cerveja, o vinho, a sidra, o vinagre, os queijos, o chucrute e os 

pepinos à russa, etc. Todas essa técnicas, cujo objetivo principal era menos 

melhorar o sabor dos alimentos que torná-los comestíveis ou conservá-los, fazem 

parte do que, num sentido amplo, pode-se chamar de cozinha (FLANDRIN & 

MONTANARI, 1998). 
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2.1.3 A comensalidade 

Acredita-se, geralmente, que o comportamento alimentar do homem 

distingue-se do dos animais não apenas pela cozinha – ligadas, em maior ou menor 

grau, a uma dietética e a prescrições religiosas – mas também pela comensalidade e 

pela função social da refeições. Comer e beber juntos já servia para fortalecer a 

amizade entre os iguais, para reforçar as relações entre senhores e vassalos, seus 

tributários, seus servidores e, até mesmo os servidores se seus servidores. Da 

mesma forma, em um nível social mais baixo, os mercadores selavam seus acordos 

comerciais na taberna, diante de uma “panela”. 

 Surgiram, na mesma época, refeições servidas diariamente nos 

templos dos deuses: “grande refeição da manhã”, “pequena refeição da manhã”, 

“grande refeição da noite”, “pequena refeição da noite”. Para os homens, os 

horários eram menos estritos e as refeições menos numerosas: eles se contentavam 

com uma pequena refeição de manhã e uma grande à noite – a noite era também o 

momento adequado para os banquetes. 

 Alguns alimentos, condimentos e bebidas parecem ter sido 

indispensáveis nos banquetes mesopotâmicos, e encontra-se também a maioria 

deles nas festas de outros povos, em outras épocas. Em primeiro lugar, a carne 

fresca: esta poderia ser de carneiro, cordeiro, cervídeos, aves, ou poderia ser uma 

simples cabra. Qualquer que seja ela, a carne fresca parece indispensável ao 

banquete e essa associação estará presente em todas as épocas e regiões. O mesmo 
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vale para as bebidas fermentadas, cerveja, cerveja forte, bebidas preparadas com 

tâmaras fermentadas, vinhos, etc. Elas talvez sejam ainda mais características da 

festa e das relações de boa convivência. Há também o sal, partilhado durante as 

refeições, que é o símbolo das relações de amizade. Bem como o azeite, sempre 

presente em todos os banquetes: não para temperar os pratos, mas para dar o 

brilho aos cabelos dos convivas. Muitas vezes perfumado, e por isso mais 

apreciado, ele apresentava uma função estritamente cosmética. Depois vêm vários 

alimentos cujo caráter festivo é menos evidente – peixes, ovos, frutas, legumes, 

massas guarnecidas com frutas ou preparadas com mel, simples bolos, pães de 

cevada – e até mesmo, em certos banquete, cereais em estado quase bruto, em 

grãos ou farinha, celebrados como os mais excepcional dos alimentos (FLANDRIN 

& MONTANARI, 1998). 

 No Egito, como na Mesopotâmia, as festas obedeciam, já há muito 

tempo, a ritos precisos e a um cerimonial estrito – pelo menos no que se refere aos 

deuses e aos reis. 

  

2.1.4 O simbólico na origem da cozinha? 

Como respostas às necessidades individuais, a alimentação torna-se 

progressivamente elemento essencial da estruturação dos grupos, de expressão de 

uma identidade própria e origem de um pensamento simbólico. Se existem 

evidências de preparações culinárias muito complexas há bastante tempo nos 
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grandes impérios do Oriente Médio, elas são possivelmente ligadas à emergência 

dessas sociedades em que já havia Estado e a existência de uma nova categoria de 

especialistas, os cozinheiros. Os dados etnográficos demonstram, de acordo com 

relatos de Flandrin & Montanari (1998), que havia pouca pesquisa culinária ou 

cozinha elaborada nas sociedades de caçadores-coletores: a preparação dos 

alimentos era simples, a importância da cocção direta (assados ou cocção sob 

cinzas) limitava as possibilidades de misturar diferentes ingredientes para 

modificar-lhes o sabor, e os cardápios revelavam-se muito repetitivos. 

 Observa-se, em compensação, em muitas dessas sociedades, que já 

existia uma arte de combinar diferentes substâncias na farmacopéia e vários 

aspectos básicos da verdadeira cozinha: preparados complexos, utilização 

combinada de ingredientes, cujo papel principal não era o nutricional. 
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2.2 Idade Antiga: Os povos dos Grandes Banquetes 

2.2.1 Alimentos e bebidas no Egito antigo 

A saúde e a longevidade dependiam, no ponto de vista dos antigos 

egípcios, dos prazeres da mesa. Se os “ensinamentos morais” dos sábios 

recomendavam controlar a higiene alimentar, o senso comum, todavia, 

preconizava que a pessoa que comesse muito não poderia deixar de ter boa saúde. 

O papiro Westcar descreve, por exemplo, o mágico Gedi como um homem de 

cento e dez anos que comia todos os dias quinhentos pedaços de pão e meio boi, 

que engolia cem bilhas de cerveja e que, por isso, tinha grande vigor, nunca sofria 

de insônia e não tinha tosse. A inapetência, ao contrário, era sinal de doença, às 

vezes, até muito grave e fatal. (FLANDRIN & MONTANARI, 1998). 

Por vários séculos, o pão foi alimento sólido, de base, em todas as classes 

sociais da civilização ocidental. Começou a ser preparado há mais de dois mil anos, 

na Idade Antiga, pelo povo egípcio, que foi também o inventor da padaria artística. 

Na Antigüidade surgiu o pão ázimo, sem fermento, quando o povo hebreu, 

expulso do Egito, ficou vagando por quarenta anos. Ressalta-se, aqui, que o 

padeiro gozava de grande prestígio (LEAL, 1998). 

Além do pão, os egípcios também consumiam vinho, mel e um certo tipo 

de cerveja que surgiu em locais onde a vinha não florescia. E comiam cebola com 

respeito religioso. 
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Não se sabe se o consumo de bebidas alcoólicas, que tinha posição de 

destaque nas festas, precedeu o início da agricultura e da criação de animais. Mas 

se, por um lado, a arqueologia prova que já existia cerveja no Irã no sexto milênio 

a.C., por outro, não se descarta a possibilidade de festas sem o consumo de bebidas 

alcoólicas. Enfim, tende-se a admitir, mesmo que isto ainda careça de confirmação, 

que eles usaram plantas alucinógenas, bem antes da invenção das bebidas 

fermentadas, para provocar estados de embriaguez coletiva. De qualquer modo, no 

paleolítico superior estruturou-se uma organização sócio-econômica, que reunia 

várias famílias, para tocar rebanhos inteiros de grandes animais em direção a 

armadilhas. Isso necessariamente implicava uma partilha de carne entre as famílias 

que tinham contribuído para a caça, tarefa, sem dúvida, coletiva; em alguns 

momentos ao menos, depois da caça, por exemplo, é provável que grandes festas 

reunissem essas famílias para consumirem juntas uma parte da caça abatida. 

 

Figura 2 – O vinho e suas variações: vinho branco e champagne. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PRATO FEITO, 2004. 
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Muitas das grandes invenções do homem se deram por acaso. O vinho 

pode ter sido uma delas: mais do que invenção, foi uma descoberta. Quem sabe 

num belo dia, há 7 ou 8 mil anos no Egito ou algum outro país do Oriente Médio, 

alguém armazenou em um saco alguns cachos de uva. Esmagados e fermentados 

ao acaso, viraram vinho. Então, após o "acidente", a humanidade percebeu o valor 

do achado etílico: mais do que o sabor novo e diferente, uma bebida alcoólica 

simples de fazer. Não somente os egípcios, mas também os gregos e romanos, 

consomem essa bebida, muitas vezes considerada sagrada, desde os primórdios de 

suas civilizações.  

Já a cerveja assemelhava-se à bouza, ainda hoje produzida pelo mesmo 

método, no Sudão e no Egito, principalmente em alguns bairros populares do 

Cairo: põem-se para fermentar a quente, na água e no trigo triturado, pedaços de 

pão de cevada ou de trigo mal cozidos a fim de preservar as enzimas da 

fermentação; em seguida, filtra-se esse líquido espesso deixando-o descansar em 

jarros de cerâmica. Os textos egípcios distiguem a cerveja clara, mais comum, e a 

escura, talvez com maior teor alcoólico. 

Mais tarde estreitando relações com povos vizinhos, os egípcios 

ampliaram sua culinária, incluindo aves, peixes, ostras, ovos, frutos variados e a 

carne, que era um produto caro, reservado aos dias de festa, e que, venho 

substituir o pão depois de muitos séculos. 
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Assegurar a cada um uma quantidade suficiente de alimentos 

representava uma garantia de ordem social para um Estado “ético” como aquele 

no qual reinava o faraó. Um indício do caráter essencial dos alimentos no antigo 

Egito é o fato de que a crença em sua vida depois da morte, que existe desde as 

épocas mais remotas, insiste na necessidade de prodigalizar alimentos aos 

defuntos. As orações fúnebres requeriam pão e cerveja, aves e bois; os víveres eram 

depositados nas tumbas, e o morto sempre era representado sentado diante de 

uma mesa ricamente preparada com listas de oferendas alimentares como uma 

espécie de cozidos de cereais, pãezinhos de cevada, queijo, um peixe cozido e sem 

cabeça, dois rins cozidos, provavelmente de carneiro. 

 

Figura 3 – A princesa Nefertiabet diante de sua comida. 

 
Fonte: Museu do Louvre, França. 
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Devido à variedade de alimentos descobertos, o cardápio da refeição 

preparada para um faraó da décima-nona dinastia e para seu numeroso séqüito 

durante uma viagem oficial revela preferências, hábitos xenófilos e a 

disponibilidade de alimentos nos tempos de Ramsés: 10 mil biscoitos (ibiscet), 

1.200 pães asiáticos, 100 cestos de carne seca, 300 peças de carne (deghit), 250 

porções de vísceras de bois, 10 gansos depenados, 40 patos cozidos, 70 carneiros, 

12 espécies de peixes, codornizes gordas, pombos, 60 medidas de leite, 90 medidas 

de creme, 30 potes de grãos e de polpa de alfarroba, 100 pés de hortaliças, 50 

cachos de uvas comuns, mil cachos de uvas do oásis, 300 enfiadas de figos, 50 

potes de favos de mel, 50 potes de pepino, 60 cestos de bulbos ou de alho-poró, ou 

seja, 120 porções; óleo importado, para os soldados do carro de combate. Sem 

esquecer a bebida paur para os servos, a cerveja Síria e o vinho palestino 

(FLANDRIN & MONTANARI, 1998). 

Os egípcios faziam, pelo menos, três refeições por dia, o desjejum, 

almoço e jantar, segundo afirmam Flandrin & Montanari (1998). Eles comiam sem 

talheres, com os dedos. Todavia, a maneira de se portar à mesa evoluiu, pelo 

menos no que diz respeito às classes superiores. Durante o Alto Império, eles se 

acocoravam sobre esteiras ou almofadas diante de uma pequena mesa baixa que 

comportava dois convivas e sobre a qual se encontrava o pão, a carne assada e as 

frutas, embora os copos fossem colocados no chão, ao lado da mesa. Mais tarde, as 

pessoas das classes mais elevadas preferiam sentar-se em cadeiras, diante das 
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mesas altas, onde eram servidos por criados, que eram também encarregados de 

lhes derramar água sobre as mãos no final das refeições. 

Todas as casas, mesmo as mais modestas, possuíam em seu pátio interno 

um forno simples em terracota, quase sempre cilíndrico; cozinhava-se, em geral, 

sobre escalfadores baixos, instalados nos fundos da casa sob esteiras ou nas 

varandas. Nas construções mais espaçosas, havia, às vezes, um cômodo destinado 

à cozinha. Para cozinhar, os egípcios usavam panelas e frigideiras de cerâmica ou 

metal (de cobre, depois de bronze). Utilizavam facas de cobre, de bronze ou até de 

pedra para alguns usos, colheres, conchas e escumadeiras de madeira e metal. Os 

utensílios de mesa incluíam travessas, tigelas, taças de cerâmica ou faiança e, até, 

de ouro e de prata, no caso de reis e cortesãos, bandejas de madeira, metal ou 

fabricadas com fibras vegetais trançadas. O vinho era colocado nas taças com a 

ajuda de um passador de metal, para evitar mexer os resíduos do vinho e da 

cerveja, estes eram servidos com um sifão. 

 Nos edifícios importantes como palácios e templos, a cozinha era 

organizada e dividida, aparecendo a figura do padeiro, cervejeiro, açougueiro, 

psteleiros (“doceiros”), padeiros especializados em bolos sciat e degustadores de 

vinho. Além disso, havia o cargo de “diretor da casa da gordura de boi” 

(FLANDRIN & MONTANARI, 1998). 

Nenhum livro de cozinha do antigo Egito chegou até nós, no entanto, 

foram encontradas legendas em hieróglifos que comentam uma cena da tumba 
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tebana de Rekhmire, dando receitas de bolos especiais. As instruções, as 

quantidades, os utensílios e os procedimentos lembram as prescrições dos textos 

de medicina do tempo dos faraós, e a maioria das plantas, frutas e ingredientes 

empregados para alimentação, tempero e edulcoração são citados também no livro 

de remédios dos médicos egípcios, grande conhecedores dos segredos da 

farmacopéia e das propriedades das ervas medicinais. 

Esta ligação entre a dietética, a gastronomia e a terapêutica, segundo 

Flandrin & Montanari (1998), não deve causar surpresas, uma vez que ingredientes 

importantes que são usados no cozimento das carnes de pombos e ganso revelam 

propriedades medicinais: o funcho, com gosto agradável, que ajuda na digestão e 

combate as colites, a chicória, muito rica em substâncias depurativas e 

hepatoprotetoras, bem o lírio, que favorece a alimentação da bílis. Como se vê, foi 

na cozinha que começou e continuou a magia da terapêutica do Egito antigo. 

 

2.2.2 A gastronomia na Grécia Antiga 

Muitos outros povos, além dos egípcios, também viveram na 

Antigüidade, os quais se desenvolveram principalmente ao redor do Mar 

Mediterrâneo, como sumérios, babilônios, assírios, hebreus, feníncios, persas, 

hindus, chineses, gregos e romanos, além dos próprios egípcios. 

Entre os gregos da Antigüidade, a classe aristocrática mais rica levou a 

arte de comer a se associar à arte de receber, acarretando um refinamento da 
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cozinha. A comida era preparada por escravos, que tinham posição de destaque 

em relação aos demais escravos. 

Mais tarde, o trabalho do então cozinheiro passou a ser feito pelo 

padeiro, muitas vezes escravo. Tornaram-se famosos produzindo pães 

enriquecidos com sementes aromáticas, ervas, frutas e óleos vegetais. Com o 

tempo, evoluíram para chefes de cozinha, sendo auxiliados por outros serviçais. 

Mas quando os gregos recebiam convidados especiais, eram eles próprios que 

preparavam as refeições, com a ajuda dos amigos. Nessas ocasiões, sempre 

estavam presentes pratos variados como peixe, alho-poró , cebolinha, arroz e aveia 

condimentada com sálvia, boi, carneiro, alface, como calmante, entre outros. Bebia-

se muito leite, vinho e misturas à base de mel (LEAL, 1998). 

Por muito tempo, o principal alimento dos gregos foi o peixe, em 

conseqüência do extenso litoral do seu país. As caçarolas e os caldeirões utilizados 

pelos gregos eram geralmente feitos de bronze ou de metais preciosos, ricamente 

decorados. As vasilhas apresentavam desenhos marítimos, tendo em vista a 

importância da pesca para eles. 

Leal (1998) também conta que os gregos deixaram no livro “Vida de 

Prazer”, escrito por Arquestratos, os primeiros registros sobre cozinha. 

A riqueza trouxe hábitos exagerados de comer e de beber, tendo sido em 

vão os esforços contra esses excessos.  Para os gregos, o vinho e as uvas associavam 

o homem aos deuses e tinham poderes de recuperação (LEAL, 1998). Conta-se que 

os gregos costumavam misturar de tudo a seus vinhos: da água do mar até ervas e 
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mel, hábitos retomados na Idade Média, não se sabe se para conservá-lo ou 

disfarçar seu sabor. A região do Mediterrâneo foi, na verdade, o grande centro de 

cultura e difusão do vinho (PRATO FEITO, 2004). 

 

2.2.3 À moda de Roma 

Os gregos levaram os princípios da sua culinária para os romanos, 

quando eles se confrontaram em guerras de conquista. A cozinha de Roma, 

inclusive, progrediu muito depois que os romanos conquistaram a Sicília. Desse 

modo, o povo romano acabou criando uma cozinha variada e refinada, 

ultrapassando os gregos, mas guardando muitas semelhanças em relação às 

refeições e à hospitalidade (LEAL, 1998). 

Os seus jantares, por exemplo, de acordo com Leal (1998), eram 

geralmente divididos em duas partes. A primeira era dedicada à refeição 

propriamente dita, sendo feita em mesas retangulares e baixas, onde os convivas 

comiam reclinados e em silêncio. Tudo que havia para comer era colocado ao 

mesmo tempo sobre a mesa, para cada um escolher o que quisesse. Terminada a 

refeição, as mesas eram trocadas por outras menores e redondas, e começava a 

segunda parte do jantar, a que os gregos chamavam de simpósio e os romanos de 

comessatio.  Todos bebiam vinho e comiam frutas frescas e secas, nozes e azeitonas. 

Havia música, dança, canto, acrobacias, jogos e muita conversa nesses encontros, 

aos quais as mulheres jamais compareciam. 
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Durante séculos, o Império Romano foi acumulando conquistas e acabou 

dominando grande parte do mundo conhecido. O contato com outros povos, 

culturas, hábitos alimentares e produtos acabou por tornar a cozinha romana 

refinada e variada, levando a viver tempos de esplendor. 

Os 200 anos que seguiram ao nascimento de Cristo - séculos I e II – 

foram de estabilidade e de prosperidade. Mas, no século III, uma grave crise 

econômica, social e política tomou conta de todo o Império Romano, e as 

conquistas chegaram ao fim. Veio a decadência e a antiga moral acabou sendo 

destruída. 

Com essa crise, vários povos que viviam fora das fronteiras do Império 

foram entrando lentamente, atraídos pelas riquezas, e em busca de terras para a 

agricultura e o pastoreio. Eram os chamados povos bárbaros, que foram se 

estabelecendo em várias áreas do Império Romano, com suas línguas e costumes, 

organizando verdadeiros reinos. Acabaram depondo o imperador romano no ano 

dd 476, o que marcou o fim do Império Romano do Ocidente e, também, o fim da 

Idade Antiga. 

Entre os romanos,um gourmet de destaque foi Apício, que teria deixado 

suas experiências no livro Sobre Culinária . Contam que Apício teria se suicidado, 

apavorado com a idéia de um dia vir a morrer de fome (LEAL, 1998). 
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2.2.4 A função social do banquete nas primeiras civilizações 

Se realmente, como acreditavam os mesopotâmios, a sociedade divina 

reproduziu algumas características da sociedade humana, é sem dúvida nas 

descrições dos banquetes de que as divindades participam que este paralelo pode 

ser melhor estabelecido. 

Muitas vezes, a assembléia dos grandes deuses, em que são tomadas 

decisões importantes, acontece durante um banquete. O banquete aparece como 

uma das principais marcas da solidariedade que une esse grupo, ao mesmo tempo 

em que ilustra as delícias da vida divina segundo a concepção humana. Em geral, é 

o deus mais velho ou mais bem colocado na hierarquia que o organiza e faz os 

convites. Às vezes, as viagens que os deuses fazem de uma cidade para outra são 

uma ocasião para uma refeição de boas-vindas. 

A palavra banquete, conta Castelli (2003), parece originar-se de banco, 

parecendo indicar que os banquetes eram as ceias onde as pessoas se sentavam 

enquanto comiam. No banquete dos particulares, os grupos familiares se reuniam 

para a realização de uma refeição em comum. Ela simbolizava o acordo, a partilha 

da bebida e da comida, que constitui a contrapartida material da redação de um 

contrato. A refeição une os participantes, o que exprime em documentos do 

princípio do segundo milênio pela fórmula: “comemos pão, bebemos cerveja e nos 

untamos de óleo”. Esta prática evidencia-se, principalmente, nos contratos de 
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venda de bens e imóveis, sobre os quais pesam, muitas vezes, os direitos familiares 

de propriedade. 

O fato de beber na mesma taça estabelece, portanto, uma espécie de 

fraternidade e vale para as alianças entre todos, desde os simples particulares até 

os que ocupam o topo da hierarquia estatal. Do mesmo modo, a imagem do sal 

partilhado durante a refeição já é o símbolo do laço que une duas pessoas: na 

época neo-assíria, ela serve para falar da relação de amizade. Portanto, é sobretudo 

a partilha que importa, mais do que a própria composição da refeição, na medida 

em que se trata, no presente caso, dos alimentos e bebidas mais elementares. O que 

funda a refeição ou o banquete é esta comensalidade entre os participantes, que 

remete a uma das expressões da solidariedade básica do grupo familiar ou da 

comunidade. 

 Em um banquete real no antigo Egito, o soberano convidava para sua 

mesa um certo número de pessoas, em geral para celebrar um grande 

acontecimento: a inauguração de um palácio ou de um templo, a celebração de 

uma vitória, a recepção de uma delegação estrangeira. Tudo isso constituía a forma 

glorificada de uma prática costumeira: o rei deveria sustentar e recompensar os 

que trabalhavam para ele, tanto nas construções de prestígio quanto em ações 

militares. O banquete real era mais ou menos suntuoso segundo a época, mas é 

evidente que constitui um dos momentos privilegiados das relações entre o rei e o 

seu povo ou uma parte deste. 
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Quando cada um tomava seu lugar segundo sua classe, passavam os 

criados encarregados de apresentar a água para que todos lavassem as mãos; 

depois, cada hóspede recebia um frasco de óleo perfumado com cedro, zimbro, 

murta, para se untar no começo e no fim da refeição. Em seguida, era servida a 

carne, grelhada ou guisada, acompanhada de pão e legumes. A “sobremesa” era, 

em geral, composta de frutas e, sobretudo, de bolos adoçados com mel. Em alguns 

casos, produtos mais raros adornavam a refeição: peixes de água doce, ovos de 

avestruz, cogumelos, pistaches. A refeição era acompanhada ainda de vinho, 

cerveja (na verdade, uma mistura fermentada de cevada ou de tâmaras), de 

bebidas especiais, como o dizimtubbum ou kiziptubbum, bebida fermentada e 

perfumada com o “caniço aromático”, certamente o estoraque, o kikkirenum, o 

meimendro (FLANDRIN & MONTANARI, 1998). 

O banquete era geralmente acompanhado de música, cantos e várias 

diversões: bobos, saltimbancos, malabaristas, lutadores. Não se sabe em que 

proporção a família real assistia ao banquete, nem se as mulheres eram 

convidadas. Finalmente o banquete era seguido de uma distribuição de presentes,  

geralmente roupas luxuosas ou objetos em metal precioso, que o rei oferecia aos 

seus convidados. 

A refeição era servida pelos domésticos do palácio. Os copeiros tinham 

um encargo muito importante: o copeiro-mor responsabilizava-se pelo 

abastecimento de bebidas, pelas manipulações delicadas feitas com a cerveja ou o 
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vinho e, ao mesmo tempo, era ele que deve servir ao rei; por isso, era um dos seus 

homens de confiança mais próximos. 

No período neo-assírio, assiste-se à construção de um certo número de 

palácios reais, cuja inauguração constituía uma ocasião para grandes banquetes 

dados pelo rei aos seus súditos: foi assim que fez Sargão II para o palácio de Dur-

Sarrukin, Senaqueribe (705 a 681 a.C.) para o de Nínive, ou Assaradão (680 a 669 

a.C.). Desses banquetes, o mais gigantesco foi o que Assurnasípal II (883 a 859 a.C.) 

ofereceu após a conclusão do palácio de Kalhu, convidando 69.574 pessoas para 

um festim que durou dez dias. A lista dos víveres consumidos estendia-se por 

muitas dezenas de linhas e enumerava quantidades gigantescas, segundo relatam 

Flandrin & Montanari (1998): mil boi gordos, 14 mil carneiros, mil cordeiros, 

muitas centenas de diversos tipos de cervídeos, aves, 10 mil peixes, 10 mil cervos, 

10 mil ovos, sem contar as milhares de jarras de cerveja e outras tantas de vinho. 

Enormes quantidades de pão, cestas de legumes e frutas, além de condimentos, 

também eram citados e detalhados, mostrando a contribuição de todos os recursos 

do império; havia principalmente azeitonas, vindas da Síria ocidental (FLANDRIN 

& MONTANARI, 1998). 

Apesar de toda essa suntuosidade, ninguém soube conferir mais 

grandiosidade aos banquetes do que os romanos. À medida que o tempo ia 

passando, os romanos iam conquistando mais terras, trazendo mais riquezas para 

Roma e mais prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros se tornavam escravos e 
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passavam a fazer quase todos os trabalhos, inclusive os culinários. E com o 

acúmulo de riquezas, também aumentaram os excessos à mesa, dando lugar aos 

famosos banquetes romanos. 

Nesses banquetes, conta Leal (1998), os convidados deviam chegar 

pontualmente, pois não se esperava pelos atrasados. Ao chegar, eles trocavam a 

roupa por outra mais leve, substituíam os sapatos, e depois se lavavam, como um 

dever religioso, para se purificarem. Quando, enfim, entravam na sala de refeição, 

cada um recebia uma guirlanda de flores ou folhas, como proteção contra os 

excessos da bebida. 

Os hábeis cozinheiros desses banquetes em Roma eram pessoas muito 

importantes, reconhecidas como artistas, e que recebiam altos salários. Ter um 

desses cozinheiros passou a ser até símbolo de ascensão social. Foi aí, inclusive, 

que começou a aparecer a figura do chef de cozinha . 

Com o tempo, os banquetes romanos foram se transformando em 

verdadeiras orgias, sob pretexto de comemorar as conquistas do Império. Já para 

os gregos, com algumas exceções, os banquetes eram mais usados para debater 

questões de literatura, filosofia, e política, embora não deixassem de lado a comida 

e a bebida. 

 Nos festins, a refeição era tão exagerada e demorada, que havia 

intervalos para os convidados tomarem banho e fazerem massagem. E também 

foram introduzidos os vomitórios, para possibilitar a continuidade dos excessos à  

mesa (LEAL, 1998). Isso, sem dúvida, marcou o início de uma decadência 
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gastronômica entre os romanos, pois a quantidade passou a ser mais importante 

que a qualidade. 

Em Roma, nas cerimônias de casamento, as noivas comiam um pão 

especial para a ocasião, significando a vida em comum, a responsabilidade que se 

iniciava. Com esse mesmo sentido, as noivas gregas usavam pão, frutos secos e 

bolo. É desse costume grego e romano que vem o bolo de casamento dos dias 

atuais, o qual é partido como primeiro ato da sua nova condição de casada. 
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2.3 Idade Média: A Tradição Gastronômica dos Mosteiros 

O vinho é puro prazer e todo povo possui seu vinho. Pode ser vinho de 

uva, de arroz, de leite azedo, de palmeira, de bagaço de uva, de cana-de-açúcar, de 

mandioca, de caju, de milho e até mesmo de pimenta. 

O vinho já era produzido por vários povos da Antigüidade. Mas foi nos 

mosteiros da Idade Média que ele aprimorou sua qualidade, com o 

desenvolvimento de videiras nobres. Era utilizado na Eucaristia, e também nas 

mesas dos monges e seus hóspedes (LEAL, 1998). 

Segundo Leal (1998), os mil anos da Idade Média foram marcados por 

grandes tempestades, invernos rigorosos, epidemias, muita ignorância e muito 

medo resultante dessa ignorância. Existiam grandes diferenças: o rico e o 

miserável, o senhor e o servo, quem tinha o poder político ou religioso e quem era 

dominado por esse poder. E havia muitas guerras e muita fome. A média de idade 

das pessoas era de 34 anos, pois a alimentação era insuficiente, e não havia 

conhecimento de remédios, ervas ou plantas. 

A Igreja da Idade Média possuía muitas terras, acumuladas em função 

das doações que recebia dos nobres. Ela era poderosa, influente e rica. E uns de 

seus importantes centros de cultura forem os mosteiros, os quais se multiplicaram 

bastante nesse período, chegando a quase 200 no século XII, e somente na Europa. 

Esses mosteiros medievais pertenciam a religiosos, os quais 

desenvolveram a arte da cozinha consideravelmente e desempenharam um 

importante papel na gastronomia. Os monges, de acordo com Leal (1998), 
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herdaram os conhecimentos da cozinha romana e transmitiram toda a tradição 

culinária para outros povos do ocidente. 

Também se atribui aos monges a responsabilidade por mudanças 

importantes que se operaram na cozinha medieval, simplificando a preparação dos 

alimentos e enriquecendo a qualidade dos produtos. Os mesmos cultivaram a uva 

para o vinho, a maçã para a sidra e o malte para a cerveja. Desenvolveram a 

jardinagem, levando legumes e frutas de volta para as mesas. Exploraram minas 

de sal, praticaram a pecuária, curtiram o couro e aprimoraram a conservação dos 

alimentos. 

Os mosteiros medievais também serviam de armazém de alimentos para 

as populações das redondezas e ofereciam hospedagem aos viajantes, sempre com 

mesa muito farta. Quando começaram a prosperar muito, expandindo suas 

propriedades e aumentando eua produção, passaram a vender os alimentos em 

feiras livres, as quais reuniam mercadores, camponeses, cantadores que iam lá 

vender desde carnes salgadas, seda e especiarias, até histórias e canções. Elas 

podiam durar até semanas e foram um marco importante para o início de uma 

economia internacional. 

Paralelamente a essas atividades, também crescia a pesca no Oceano 

Atlântico, principalmente a do arenque, e foi o comércio desse peixe que levou a 

prosperidade para diversas cidades, como Hamburgo, na Alemanha, a Amsterdã, 

na Holanda. O peixe foi um alimento muito valorizado na Idade Média. Ele era 
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barato, popular e a base da dieta dos cristãos, já que eles não comiam carne em 

inúmeros dias do ano (LEAL, 1998). 

 A cozinha da Idade Média, para Leal (1998), apresentava mais luxo 

do que sabedoria. Os ingredientes eram simplesmente justapostos, sem 

preocupação com a combinação. O que importava era a apresentação dos pratos, e 

não como os alimentos eram preparados. 

 Havia também um abuso exagerado de temperos e especiarias. O 

gosto pelas especiarias era tão grande que a noz-moscada e a pimenta-do-reino 

foram considerados produtos de primeira necessidade. Grande parte das 

especiarias, como o açúcar (um produto raro e caro na época) e o trigo sarraceno 

usados no Ocidente, foram trazidos pelas Cruzadas que a Europa enviava ao 

Oriente.  

A alimentação dos nobres e de suas famílias, embora abundante e 

substancial, não era variada nem apetitosa. Nos castelos dos reis ou nas mansões 

dos senhores feudais comia-se carne, peixe, queijo, couve, nabo, cenoura, cebola, 

feijão e ervilha. As frutas mais abundantes eram maçãs e pêras. A carne era 

preparada pura ou, então, com peixes ou frutas frescas, apesar das superstições 

que havia sobre não poder consumir a carne vermelha juntamente com o peixe 

(LEAL, 1998). 

Comer muito e com voracidade era vício comum nos tempos medievais. 

As pessoas cortavam a carne com o próprio punhal, comiam com as mãos, e os 

restos eram jogados no chão, para os cachorros. O protocolo ditava que o rei devia 
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ficar à mesa sem a dama. A rainha fazia suas refeições em aposentos separados, em 

cerimônias que podiam durar horas. A presença das damas, nos grandes jantares, 

só acontecia no final, para as sessões de música e poesia. Leal (1998) conta que foi 

nesse período que os molhos começaram a ser mais utilizados, sendo elaborados 

com inúmeros condimentos, inclusive pimenta e açúcar. 

Entre os povos do Oriente que viveram na Idade Média, o carneiro era 

freqüente nas mesas dos mais ricos, enquanto que os pobres só podiam saborear 

essa iguaria em ocasiões especiais. As tâmaras e outras frutas seca eram 

apreciadas, como também berinjela, iogurtes, sorvetes e melões. 

O café, doce e forte, era bastante popular entre os árabes muçulmanos, 

pois o vinho era proibido por sua religião, o Islamismo. Daí o café ser conhecido 

entre eles como o vinho do Islã (LEAL, 1998). 

Os orientais da Idade Média usavam o vinagre para preparar conservas, 

principalmente de pepino, pimentão, cebola e aspargo. Faziam geléias de pétalas 

de rosas, de violetas e de frutas, como também os doces e bolos com amêndoas e 

mel, e o nougat, uma massa doce folheada. Usavam a técnica de destilação de 

bebidas, o que mais tarde veio possibilitar o preparo de aguardentes e vinhos 

fortificados, como são o vinho do Porto e o Jerez. 

Também em pleno século XIII os chineses já preparavam uma massa de 

farinha de trigo ou de soja, que deu origem aos talharins e espaguetes. O arroz foi 

trazido da Ásia para o Ocidente na Idade Antiga e se espalhou pela Europa, 

juntamente com os povos árabes. 
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Durante quase toda a Idade Média, relata Leal (1998), pouco se escreveu 

sobre a evolução da gastronomia e os prazeres da mesa. Somente no século XIV é 

que surgiu uma obra simples e reduzida, chamada Le Ménagier de Paris, que reunia 

tudo o que havia de bom-comer naquela época. 
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2.4 A Idade Moderna: Grandes Inovações na Gastronomia Mundial 

2.4.1 As Expansões Marítimas 

A Idade Moderna é o período posterior à Idade Média, tendo início a 

partir do século XV, com a queda do Império Romano do Oriente, e finalizando 

com a Revolução Francesa ocorrida no século XVIII, mais precisamente em 1789. 

A Idade Moderna foi marcada, desde o seu princípio, pelas grandes 

expansões marítimas empreendidas por algumas nações européias, com destaque 

para Portugal e Espanha, que primeiro se lançaram ao mar durante os séculos XV e 

XVI. 

Como se sabe, as especiarias vindas dos continentes africano e asiático 

eram extremamente apreciadas pelos europeus na preparação dos alimentos, uma 

vez que apuravam seu sabor e também tinham a propriedade de conservá-los 

melhor. 

Com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, o comércio 

pelo Mar Mediterrâneo tornou-se inviável, uma vez que foram impostas elevadas 

taxas sobre as mercadorias vindas do Oriente, o que diminuía consideravelmente 

os preços dos artigos e o lucro dos comerciantes europeus. 

Dessa forma, era preciso encontrar um novo caminho para as Índias. 

Motivados pela necessidade de se obter as especiarias tão apreciadas pelos 

europeus na época a um custo mais baixo, mas também pelo desejo de encontrar 

ouro, prata e pedras preciosas, bem como de disseminar a religião católica pelos 

quatro cantos do mundo, as explorações dos portugueses e espanhóis pelo Oceano 
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Atlântico acabaram resultando em grandes feitos: Cristóvão Colombo descobriu a 

América em 1492; Vasco da Gama chegou à Índia em 1498; e Cabral chegou ao 

Brasil em 1500 (LEAL, 1998). 

A conseqüência principal da expansão marítima portuguesa para a 

gastronomia foi o intenso intercâmbio cultural entre os povos da Europa, Ásia, 

Américas e África, que revolucionou a forma de preparação de alimentos e os 

hábitos alimentares dos povos, mudando definitivamente os rumos da história da 

gastronomia no mundo. 

De acordo com Flandrin & Montanari (1998), o contínuo crescimento das 

cidades iniciado no século XV favoreceu a passagem de uma agricultura de 

subsistência para uma agricultura de mercado. No entanto, concomitantemente ao 

crescimento das cidades, observou-se uma explosão demográfica, mais acentuada 

a partir do século XVI que, juntamente com a ausência de progressos significativos 

das técnicas dos rendimentos agrícolas, acarretou um aumento das terras 

destinadas aos cereais e um aumento do seu consumo por parte das classes 

populares. Isso porque havia muita gente que alimentar e pouca comida. Assim, a 

solução encontrada na época foi a de aumentar a produção de cereais que fossem 

utilizados na fabricação de pão em grande quantidade para alimentar as massas 

famintas. 

Isso resultou em um quadro de desnutrição impressionante, 

principalmente dos homens do campo, que passaram a consumir uma dieta pouco 

variada, pobre em carnes e vegetais. Como forma de solucionar esse problema, os 
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novos produtos trazidos das Américas, África e Ásia foram introduzidos 

primeiramente para alimentar os rebanhos e criações de animais, mas 

posteriormente acabaram sendo adotados também para o consumo humano, de 

forma a variar a dieta alimentar os habitantes europeus da época e resolver o 

quadro reinante de desnutrição e de doenças relacionadas a carências de vitaminas 

e demais nutrientes. 

Foi dessa forma, por exemplo, que o tomate, a batata, o milho e outras 

espécies alimentares passaram a ter um papel importante na agricultura e no 

regime alimentar dos ocidentais, integrando-se tão completamente à cultura desses 

países como se sempre tivessem feito parte dela, como é o caso da batata, 

fortemente arraigada na gastronomia alemã e inglesa. No entanto, conforme 

destaca Flandrin & Montanari (1998), foram necessários três séculos para a adoção 

dessas novas espécies de alimentos, rejeitados duramente pelas populações, 

enquanto que outros produtos exóticos passaram muito mais rapidamente a fazer 

parte do regime alimentar dos europeus: o pimentão em algumas regiões e o peru, 

um pouco por toda parte; o café, o chá e o chocolate, bebidas novas que 

constituíam então uma parte considerável do grande comércio mundial; e o açúcar, 

conhecido havia bastante tempo, mas cuja produção, cada vez mais controlada 

pelos europeus, cresceu consideravelmente. 
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2.4.2 Os alimentos trazidos do além-mar 

A grande expansão marítima ocorrida no início da Idade Moderna, 

portanto, provocou um intenso intercâmbio cultural entre os europeus e aqueles 

povos com os quais mantiveram contato na Ásia, no Brasil e restante da América, 

na África. Os navegadores levavam sementes, raízes e cereais, e traziam de volta as 

novidades lá experimentadas. Assim, colonizadores e colonizados aprenderam 

juntos novas e diferentes formas de preparo de um mesmo alimento, o uso de 

novos temperos, a combinação de diversos sabores e o cultivo dos mais variados 

produtos (LEAL, 1998). 

Segundo Leal (1998) os portugueses levaram do Brasil vários produtos, 

como o milho, o agrião, a mandioca, a batata-doce, o repolho, o pimentão, o 

abacaxi, a goiaba, o caju, o maracujá, o mamão e o tabaco. Os principais produtos 

alimentícios de origem asiática foram a cana-de-açúcar, o arroz, a laranja, a manga, 

a tangerina e o chá. 

O açúcar fabricado da cana-de-açúcar era consumido já na Idade Média. 

No entanto, era considerado um artigo de luxo e de consumo exclusivo das elites 

por ser muito caro, já que tinha que ser importado no Oriente. Com a sua produção 

na América, controlada pelos portugueses e posteriormente pelos holandeses, ele 

foi tornando-se gradativamente mais acessível e barato, sendo aos poucos 

substituído pelo mel, visto que se adaptava melhor ao uso culinário, também 

sendo mais fácil de transportar e conservar. Surgiram, então, os primeiros doces 
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caramelados e bebidas açucaradas, que fariam enorme sucesso na época (LEAL, 

1998). 

A África exportou a banana, bem como o inhame, a pimenta malagueta, 

a erva-doce, a melancia, o coco, o quiabo, a galinha d’angola e a palmeira do 

dendê, que produz o famoso azeite de dendê, tão presente e marcante na cozinha 

baiana dos dias atuais. Já a América forneceu a batata, diversos tipos de feijão, 

abóbora, amendoim, pimentão, cacau, baunilha e abacate, contribuindo para uma 

dieta mais rica e variada. Desses alimentos, os mais importantes foram a batata 

(que teve grande rejeição no início por ser considerada comida de porcos, mas que 

acabou por constituir a base da alimentação de muitos países, como foi o caso da 

Alemanha, principalmente, e da Inglaterra), o tomate e o pimentão (ingredientes 

característicos das cozinhas mediterrâneas), e o peru, natural do México, que se 

tornou uma iguaria obrigatória nas mesas da nobreza francesa no século XVII, 

graças às criações desenvolvidas pelos jesuítas na região de Bourges, França. O 

mesmo não aconteceu com o milho e a mandioca, que não foram muito bem 

aceitos. 

 

2.4.3 As bebidas coloniais 

Outras importantes contribuições para a gastronomia européia ocidental 

decorrentes do intercâmbio de alimentos durante os séculos XV e XVI foram o 

chocolate, trazido da América pelos espanhóis; o café, trazido pelos turcos da 

Etiópia e do Iêmen; e o chá, este último vindo da Índia e China. O café, o chá e o 
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chocolate, segundo Leal (1998) eram recomendados para combater doenças 

venéreas. No Brasil, o café sem açúcar era dado aos escravos como fortificante. 

Em meados do século XVII, os franceses descobriram o café, depois que 

um visitante oriental levou-o de presente para o rei Luís XIV. No século XVII, 

tornaram-se comuns as coffee-houses na Inglaterra e os cafés na França, que serviam 

essas bebidas acompanhadas de refeições ligeiras, bolos e tortas, bem como 

chocolate e chá. Na Inglaterra, inclusive, os cafés tornaram-se centros da vida 

política e cultural. No entanto, o hábito de tomar café neste país foi logo 

substituído pelo de tomar chá, devido à decisão do governo de promover o 

consumo desta última bebida e, conseqüentemente, intensificar o intercâmbio com 

a Índia e a China, colônias suas na época (FRANCO, 2001). 

O hábito de tomar café, chá ou chocolate no final da tarde transformou-

se em um ritual social ainda muito presente na cultura européia ocidental nos dias 

de hoje. Consta que o rei francês Luís XV, grande gourmet, tinha o hábito de beber 

café diariamente, preparado por ele próprio (LEAL, 1998).  

A história do chocolate começou no ano 600 a.C., nas regiões tropicais da 

América do Sul e na América Central, mais precisamente onde ficam atualmente o 

México e a Guatemala. Naquela época, o cacau já era cultivado pelos maias e usado 

para elaborar uma bebida fermentada e amarga. O chocolate não era só bebido por 

prazer, era também indicado como medicamento, afrodisíaco e antídoto da fadiga, 

além de ser utilizado como moeda de troca na época (PRATO FEITO, 2004). 
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Os maias deixaram descritas diversas maneiras de elaborar tal bebida e o 

modo de saboreá-la. A mais comum provinha do esmagamento das sementes de 

cacau, em seguida temperado com pimenta. Depois, a mistura era levada ao fogo e 

cozida, mexendo vigorosamente com uma pá, até ficar espumosa. Para acrescentar 

um sabor mais agradável, adicionava-se baunilha, urucum, pimentão, milho verde, 

cogumelos alucinógenos, frutas e, raramente, mel. Essas diversas preparações 

faziam do chocolate uma bebida entre o amargo e o doce, com um toque 

apimentado, realmente muito exótico. Não eram preparações doces. 

Por volta de 900 d.C., o império Maia desapareceu misteriosamente, 

surgindo, então, os toltecas, seguidos posteriormente pelos astecas do México, que 

ocuparam o mesmo território dos maias. Nesta época, as bebidas à base das 

sementes de cacau, batizadas pelos astecas portchocolath (bebida amarga) 

desempenhavam um importante papel nas cerimônias religiosas de Quetzacoalt, 

deus da sabedoria e do conhecimento. 

Conta a lenda que o deus Quetzacoalt perdeu seu reino e partiu para 

Yucatán em uma jangada de serpentes, mas prometeu voltar e retomar o seu lugar. 

Em função disso, havia uma previsão feita pelos astrólogos astecas para a chegada 

de um rei de rosto branco em 1519, que iria libertar seu povo. Coincidentemente, 

nesta época, desembarca em terras astecas o explorador espanhol Hernán Cortez. 

O imperador Montezuma II acreditou que Cortez era a reencarnação de 

Quetzacoalt, fato que facilitou a penetração do explorador, que foi recebido com 
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honras e um imenso banquete, regado com muito tchocolath servido em taças de 

ouro. Começa, então, a história do chocolate para o resto do mundo. 

Cortez não apreciou a bebida, considerando-a de sabor estranho, um 

tanto amarga e apimentada, porém ficou interessado no imenso valor do chocolate 

para os astecas. De volta à Espanha, o explorador convenceu o rei Carlos V a fazer 

uma vasta plantação de cacaueiro para trocar as sementes da fruta por ouro, já que 

esse metal precioso não tinha qualquer importância para os astecas (PRATO 

FEITO, 2004). 

Em 1527, Carlos V ofereceu aos nobres espanhóis sementes de cacau 

trazidas da América, para que preparassem o tchocolathe e avaliassem o sabor da 

bebida. Para decepção do monarca, a nobreza espanhola não se entusiasmou nem 

um pouco com ela. Assim, desistiu-se do cacau até 1585, quando chegou à Espanha 

um carregamento de sementes de cacau vindo do Brasil, na época denominado de 

Vera Cruz. 

No início do século XVII, conta Franco (2001), o italiano Antonio Carletti 

havia levado o segredo da preparação do chocolate da Espanha para a Itália, sendo 

prontamente adotado pelos cafés de Veneza e Florença. Na mesma época, exilados 

judeus e monges espanhóis divulgavam a receita do chocolate na França. Sua 

popularidade, porém, só cresceu no país quando a princesa espanhola Ana da 

Áustria, grande devota do chocolate, casou-se com o rei francês Luís XIII. 

Acreditava-se a tal ponto nas qualidades afrodisíacas do chocolate que alguns 
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teólogos opinavam que os monges deveriam ser proibidos de tomá-lo (FRANCO, 

2001). 

O último a chegar à Europa, o chá, é considerado por Flandrin & 

Montanari (1998) uma dádiva dos chineses. No século XVII, sua presença foi 

registrada na Holanda e na França, mas só conseguiu realmente se impor na 

Inglaterra, onde substituiu o café depois de 1730 e, rapidamente, tornou-se uma 

bebida nacional. De 1700 a 1797, o chá representou 81% do valor das mercadorias 

da Companhia das Índias Orientais. Somente a partir do século XVIII que o chá 

passou a ser consumido também na Rússia, enquanto que as outras nações 

preferiam o café (FLANDRIN & MONTANARI, 1998). 

Na Europa, todas essas bebidas coloniais eram consumidas, de acordo 

com Flandrin & Montanari (1998), com açúcar, enquanto que em seus países de 

origem, com exceção do café no Oriente Médio, nem o chá nem o chocolate eram 

adoçados. Isso indica, por um lado, que o grande aumento do consumo de açúcar 

deveu-se em parte ao sucesso obtido com essas bebidas, e em parte ao aumento da 

produção da cana-de-açúcar no Brasil e nas ilhas da Madeira, Canárias e Açores, 

controladas por Portugal e Espanha, e posteriormente nas Antilhas, dominadas 

pelos holandeses. 

 

2.4.4 A Renascença e as boas maneiras à mesa 

A Idade Moderna é recordada na história também como um período 

muito rico em termos de idéias e novos comportamentos, estimulada pelo intenso 
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intercâmbio cultural promovido pela expansão marítima comercial entre os povos 

da Europa e suas colônias recém-conquistadas. Os estudiosos consideravam que o 

intenso movimento intelectual e cultural existente na Antigüidade havia morrido 

na era medieval e renascido apenas nos tempos modernos. Por isso, deram-lhe o 

nome de Renascença ou Renascimento. 

O Renascimento surgiu na Itália e foi marcado pela beleza das músicas, 

pelo brilho e exuberância das artes plásticas e pela liberação dos prazeres, dentre 

os quais se encontravam os prazeres da mesa (LEAL, 1998). Naquele momento, a 

cozinha européia se tornava mais elegante e simples, opondo-se à ostentação dos 

banquetes da Idade Média. Os hábitos do cotidiano e a aparência das pessoas 

refletiam uma sociedade mais refinada, onde era observada e cultivada a atitude 

elegante à mesa, no hábito de lavar as mãos antes de comer e de usar o garfo e o 

guardanapo. 

Como se sabe, até a Idade Média, reis, príncipes e cardeais se serviam 

com os dedos, sem usar qualquer instrumento, como mandava o protocolo. Daí 

vem a expressão “de lamber o dedos” para se referir a uma iguaria gostosa. Foi 

somente na Idade Moderna que o uso de talheres, bem como o de guardanapo, 

generalizou-se. Embora o homem já usasse facas e colheres desde a Pré-História, o 

garfo só foi inventado nessa época, e mesmo inicialmente somente servia para fixar 

o alimento, e não para levá-lo à boca (LEAL, 1998). 

Luís XIV da França, apelidado por sua corte de Rei-Sol devido às 

constantes e luxuosas festas e recepções que costumava dar, comia vorazmente e 
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com as mãos, recusando-se a usar garfos. Tão pouco havia ainda uma distinção 

entre as facas utilizadas para caçar e para ir à mesa. Somente os nobres tinham 

instrumentos especiais para cortar a comida. Conforme cita Leal (1998), “os 

talheres eram considerados objetos de uso pessoal, e cada um tinha o seu próprio 

estojo levado no bolso para o caso de o anfitrião não ter talheres para os 

convidados. Esses estojos eram muito apreciados e significavam distinção”. 

Durante a Renascença, houve também um significativo desenvolvimento 

da jardinagem e do cultivo de árvores frutíferas, favorecendo o progresso da mais 

civilizada de todas as frutas, considerada a rainha dos pomares: a pêra. Com 

relação ao modo de preparar os alimentos, os temperos passaram a ser usados com 

maior moderação, enquanto que os aromáticos eram adicionados a ensopados, 

massas e bebidas. Aliás, a adição de ervas aromáticas às bebidas destiladas, com o 

intuito de melhorar seu gosto um tanto amargo, acabou por originar os licores, 

introduzidos na França em meados do século XVI (LEAL, 1998). 

Ainda segundo Leal (1998, p. 40), o Renascimento foi também a época 

das guloseimas, tendo os italianos e ingleses inovado na preparação de geléias, 

compotas, frutas cristalizadas e doces de frutas. Um livro francês sobre confeitaria 

da época é atribuído ao célebre profeta Nostradamus. 

O estilo e os padrões do renascimento italiano foram se espalhando para 

os demais países da Europa, apesar da resistência de alguns grupos franceses e 

ingleses. Da mesma forma, foi difundido o estilo da renascença na gastronomia e 

nos modos refinados à mesa. Um exemplo dessa influência, na França, é 
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encontrada na figura do famoso chef francês Taillevent, cozinheiro de reis, que 

escreveu o mais antigo livro de cozinha em francês: Le Viandier. Taillevent ficou 

famoso pela importância que deu aos molhos, engrossados com pão, e também 

pelas receitas de sopa, dentre as quais se destacam a sopa de cebola, iguaria típica 

da culinária francesa nos dias atuais, de mostarda, de favas e de peixe. Para Leal 

(1998, p. 36), a contribuição de Taillevent foi decisiva para o requinte e sofisticação 

da cozinha francesa, bem de acordo com as tendências da Renascença na época. 

No entanto, pode-se considerar que o Renascimento italiano finca a sua 

bandeira de conquista no tocante à gastronomia na ocasião da boda, ocorrida a 

princípios do século XVII, de Henrique II da França com a nobre Catarina de 

Médicis, de origem italiana. Catarina de Médicis levou consigo à França uma 

enorme comitiva de grandes pasteleiros e chefs de cozinha italianos, considerados 

os melhores do mundo, que ensinaram aos franceses muitas das receitas que hoje 

compõem a sua culinária. 

Dentre os chefs italianos da comitiva de Catarina encontrava-se La 

Varenne, o mais famoso de todos. Varenne posteriormente publicou um livro em 

francês, Le Cuisinier François, onde além de dar instruções sobre o modo de preparo 

de molhos e demais técnicas culinárias, estabelece regras para a seqüência dos 

pratos. Publicado na Inglaterra, Alemanha e Itália alguns anos depois da edição 

francesa, este livro é, na opinião de Franco (2001), um dos mais importantes livros 

de cozinha do século XVII. Consta que La Varenne ainda publicou as obras Le 



 47 

Pâtissier François, Le Confiturer François e L’École de Ragoûts. La Varenne foi também 

o criador da técnica de clarificar consommé com casca e clara de ovo. 

Ter um cozinheiro italiano, segundo Leal (1998), logo se tornou uma 

moda entre os nobres franceses, que passaram a consumir, sob a influência italiana, 

crepes de fígado, queijo parmesão ralado, alcachofras, trufas, massas diversas, 

carne de vitela e de veado. Nas sobremesas, era comum servirem biscoitos de 

amêndoas, pudins de ovos, sorvetes, melões, compotas, geléias e doces de frutas. 

Também se adotou a moda dos aperitivos gelados (LEAL, 1998). 

A chegada de Catarina de Médicis, portanto, constituiu um marco inicial 

da mais complexa e refinada cozinha do mundo ocidental: a cozinha francesa. 

 

2.4.5 Desenvolvimento e apogeu a mais tradicional culinária do mundo 

Em toda a Europa Ocidental, as cozinhas medievais apresentaram, 

segundo atestam as receitas daquela época, determinadas características comuns 

que as diferenciam das cozinhas européias dos tempos modernos. 

A modernização da culinária não é um processo que possa ser esboçado 

à escala da Europa inteira, uma vez que cada país desenvolveu técnicas próprias e 

adotou hábitos alimentares muitas vezes diferenciados entre si. No entanto, 

ressalta-se no presente trabalho o desenvolvimento e a modernização da arte 

culinária na França porque, neste momento, a história de sua culinária é mais bem 

conhecida, ao passo que foi uma cozinha dominante na Idade Moderna. 
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Conforme se viu nas linhas acima, a influência do Renascimento italiano 

foi fundamental para que a França se tornasse o país líder no segmento 

gastronômico em nível mundial, evidenciando-se desde os tempos modernos. 

Tanto foi que o vocábulo gastronomie apareceu pela primeira vez em francês, em 

1623, como título da obra de Arkhestratur, segundo relata Franco (2001). O sentido 

do termo gastronomie, continua o autor, evoluiu de estudo e observância das leis do 

estômago – acepção de uso na Antigüidade – para preceitos de comer e beber bem, 

além da arte de preparar os alimentos para deles obter o máximo de satisfação, 

conceito este que se generalizou no século XVIII. 

A gastronomia propriamente dita, portanto, nasceu sob o reinado de 

Luís XIII (1610-1643), célebre gourmet, a quem se atribui a responsabilidade por 

primeira vez tentar harmonizar os menus e estabelecer uma ordem na 

apresentação dos pratos, evitando-se as extravagâncias do século precedente, onde 

todos se serviam com as mãos e não eram observados rigidamente certos preceitos 

de higiene. Para Castelli (2003), Luís XIII da França eliminou o grande luxo dos 

banquetes e procurou uma harmonia na simplicidade. Mas isso não quer dizer que 

a grande quantidade de alimentos havia desaparecido dos banquetes; na verdade, 

eles chegavam a ter oito serviços, cada um com variadas especialidades. 

Assim, a nobreza francesa no século XV passou a interessar-se mais e 

mais pela gastronomia e pelos grandes cozinheiros. Como forma de demonstrar 

seu apreço e gratidão por esse interesse, os chefs davam o nome de seus patrões ou 

de pessoas ilustres aos pratos que inventavam. “Esse fato deu origem ao equívoco, 
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bastante comum, de se pensar que os pratos foram criados pelas pessoas que 

tinham seus nomes” (FRANCO, 2001, p. 159). Foi dessa forma que surgiu o molho 

bechamel, invenção de um dos chefs de Luís XIV, cujo nome faz uma homenagem ao 

financista Luís de Béchamel, marquês de Nointel. 

Na França, a modernidade dos gostos traduzia-se, sobremaneira, pela 

variedade e abundância de alimentos, que era tão grande que chegava a causar 

admiração aos estrangeiros. “Os franceses comiam pouco pão, pouca fruta, muita 

carne e apreciavam toda sorte de patês. O pobre comia carneiro e perdiz, assim 

como os ricos. E nos dias de menos dinheiro comia salmão, bacalhau e arenque 

salgado, trazido da Holanda em grandes quantidades” (LEAL, 1998, p. 41). 

No que diz respeito ao consumo de carne, adota-se geralmente como 

referência a chegada do peru, na primeira metade do século XVI, originário do 

México e popularizado pelos jesuítas da região de Bourges, pelo que inicialmente 

era conhecido como jésuite. 

No entanto, apesar da predileção pelas carnes, principalmente nas mesas 

mais abastadas, nas mesas populares predominavam os vegetais. Na segunda 

metade do século XVI e durante todo o século XVII, de acordo com Flandrin & 

Montanari (1998), o número de pratos à base de legumes multiplicou-se nos livros 

de culinária, com destaque para os cogumelos, as alcachofras, os aspargos e demais 

brotos tenros. 

Outra mudança que se nota da Era medieval para a Era Moderna, na 

França, é a passagem dos molhos gordurosos e extremamente condimentados, à 
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base de vinagre ou agraço, para a utilização crescente da manteiga e menor uso de 

especiarias em favor das ervas frescas, zesto de laranja e limão, échalotes, cebola, 

anchova e trufa negra. Esta última se converteu em símbolo de luxo da haute 

cuisine. O desuso das especiarias pode ser explicado em parte pelo intenso 

comércio com o Oriente, que as tornou baratas e acessíveis a todas as camadas 

sociais. Usá-las com parcimônia era, então, considerado toque de distinção 

(FRANCO, 2001). 

Também já não se empregava mais o açúcar na preparação de molhos e 

pratos salgados, caindo em desuso a associação doce-salgado e os sabores 

agridoces, considerados até mesmo vulgares. A única exceção a essa regra dizia 

respeito às frutas e geléias, que acompanham algumas aves e caças. Predominava, 

portanto, o molho branco, como o bechamel, que permanece até os dias atuais 

como uma marca distintiva da culinária francesa. Franco (2001) ainda conta que a 

generalização do uso da manteiga representa o triunfo dos padrões culinários do 

norte da França sobre a tradição mediterrânea de cozinha à base de azeite. 

Foi na época e Luís XIV que se iniciou o uso do garfo e, em conseqüência 

disso, surgiram novas formas de se colocar os alimentos à mesa e também novas 

atitudes a serem observadas (CASTELLI, 2003). Apesar disso, o Rei-Sol era 

considerado um glutão, comendo vorazmente e com as mãos. De acordo com 

Castelli (2003), apesar de o rei seguir, para as suas refeições, prescrições minuciosas 

de etiqueta, o fato é que ele se permitia determinadas brincadeiras à mesa, como a 
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de jogar bolinhas de frutas ou pão às damas, enquanto que estas lhe retrucavam de 

forma semelhante. 

 

Figura 4 – Retrato de Luís XIV 

 
 
Fonte: Hyacinthe Rigaud, Museu do Louvre, Século XVII 
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Foi, contudo, durante o reinado e Luís XIV que emergiu uma nova 

cozinha francesa, de acordo com Franco (2001). As refeições do Rei-Sol constituíam 

verdadeiros espetáculos, das quais o monarca era o protagonista principal. 

As refeições na época voltaram a ser condimentadas e apimentadas. Os 

doces, que a princípio só eram servidos em dias de festa, passaram a vir todos os 

dias para as mesas, sendo produzidos em grandes variedades pela pastelaria 

francesa. Uma novidade que revolucionou a sobremesa da época foi o sorvete, que 

logo se tornou popular na França. Também foi em terras francesas, à época de Luis 

XIV, que o café tornou-se popular, difundindo-se por toda a Europa (LEAL). 

A trajetória de sucesso do sorvete parece ter tido início na Judéia, onde o 

doce gelado refrescava as tardes do Rei Salomão. Era conhecido também na antiga 

China, uma preciosidade culinária que misturava neve, frutas e mel para agradar o 

paladar de seus imperadores. Foi de lá que Marco Polo trouxe para Veneza a 

novidade, que logo se espalhou pela Europa (PRATO FEITO, 2004). 

Um dos principais obstáculos para a produção de sorvete nos verões da 

Antigüidade era a falta de gelo; a descoberta do efeito combinado de gelo e sal no 

resfriamento abriu caminho para a produção industrial e futura democratização da 

iguaria. Como se sabe, já se havia provado sorvete na França ao tempo de 

Henrique II e Catarina de Médicis. Seu consumo, porém difundiu-se quando o 

siciliano Francesco Capelli, cognominado Procópio, começou a vender sorvete em 

Paris, por volta de 1660, em um café que aceitava mulheres como freqüentadoras e 

que afixava nas paredes as notícias diárias, criando assim o primeiro café-littéraire. 
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Atualmente, no mesmo endereço e decorado com retratos de seus célebres 

freqüentadores, como Voltaire, Diderot, Danton e Huysmans, Le Procope é o café 

mais antigo da Europa (FRANCO, 2001). 

As refeições de Fouquet e do príncipe de Condé, contemporâneos do 

Rei-Sol, eram igualmente grandiosas. Relata a história que em uma das suntuosas 

festas oferecidas por Fouquet, em seu novo castelo de Vaux-le-Vicomte, Luís XIV 

demitiu-o do cargo de superintendente das finanças, alegando que não deveria 

existir tamanho esplendor fora das residências reais. 

Quando Vatel, que havia estado a serviço de Foquet em Vaux-le-

Vicomte, foi trabalhar para o príncipe de Conde no castelo de Chantilly, fez de sua 

mesa uma das mais requintadas da França, desenvolvendo preparações culinárias 

bastante sutis e elegantes, como o próprio creme chantilly. Maiores detalhes sobre 

este importante nome da gastronomia francesa e mundial são explorados com 

profundidade mais adiante. 

Em 1668, a França contempla o mundo com outra inovação 

gastronômica: a invenção do champanhe. Pode-se dizer que o champagne nasceu 

como solução de um problema. As primeiras uvas na região de Champagne, na 

França, foram plantadas pelos romanos no século IV, visando à produção de vinho 

tinto. Mas foi no século XVII que a grande descoberta aconteceu. O abade 

beneditino Dom Pérignon veio do sul da França resolver um problema que o norte 

enfrentava. Como exportavam muito vinho para a Inglaterra, as garrafas 

explodiam inexplicavelmente no meio do caminho. O abade descobriu que o 
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açúcar fermentava dentro da garrafa e a fazia estourar. Percebeu também que o 

resultado dessa fermentação no vinho era delicioso. Tomou então algumas 

providências, armazenando o vinho em garrafas mais grossas e importando cortiça 

para fabricar rolhas, dando origem, então, a este vinho branco gaseificado. 

Sob o reinado de Luís XV, no século XVIII, o prazer da mesa também 

conheceu seu esplendor. Chamado por alguns de o Rei-Gourmet, Luís XV gostava 

de elaborar alguns pratos, tendo criado muitos dos molhos apreciados na 

atualidade. Ele tinha o hábito de beber café diariamente, preparado por ele próprio 

(LEAL, 1998). 

Luís XV instaurou um estilo de cozinha elegante, sensivelmente mais 

discreta que a do período anterior. Generalizava-se, na França, o interesse pela boa 

mesa, criando-se a distinção entre a cozinha de cozinheira ou popular, feita de 

conhecimentos práticos e de tradição familiar, e a cozinha de chef, com ênfase na 

invenção e na reflexão (FRANCO, 2001). 

O rei apreciava tanto as refeições íntimas que às vezes nem mesmo os 

empregados eram admitidos nas salas em que comia. Para garantir o desenrolar de 

uma refeição com um mínimo de serviçais, de acordo com Franco, foram criados 

móveis tais como aparadores e pequenas mesas. Além disso, com a valorização da 

intimidade, desenvolveram-se recursos capazes de reduzir o número de serviçais 

durante uma refeição, ou até mesmo de dispensá-los por completo, através da 

introdução de elevadores de prato entre a cozinha e a sala de refeições e de um 

tubo acústico, através do qual se transmitiam as ordens. 
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Outra conseqüência da valorização da intimidade foi a criação do hábito 

do petit souper, ou pequeno jantar, uma ceia na qual o rei podia desfrutar com seus 

convidados dos prazeres da mesa sem a rigidez protocolar. Esses pequenos 

jantares, na opinião de Castelli (2003), foram extremamente benéficos para o 

progresso da cozinha, dando origem a uma espécie de charte gourmade, que 

objetivava ordenar as leis culinárias. 

Ao contrário da simplicidade que vigorou no reinado de Luís XV, seu 

sucessor, Luís XVI, voltou a adotar as refeições suntuosas, apesar da crise política e 

econômica que assolava a França na época. Entre as novidades estrangeiras 

assimiladas pelos franceses naquele então, destacam-se a utilização de utensílios 

de porcelana à mesa, até então trazida da China a alto custo, o caril indiano, o 

roast-beef e o caviar. 

Um destaque ocorrido nesse momento da História foi a criação da 

maionese, atribuída ao duque de Richelieu que, depois de conquistar Mahon em 

1576, na ilha espanhola de Minorca, teria dado o nome mahonnaise ao molho de sua 

invenção. Segundo outros, Richelieu teria simplesmente trazido de Mahon a receita 

de tal molho. Outra invenção do século XVIII, sob o reinado de Luís XVI, foi o 

fogão potager, dotado de várias bocas, que permitiu o cozimento dos alimentos de 

forma lenta e controlada (FRANCO, 2001). 

Atribui-se também a esse período histórico o surgimento do termo 

restaurante, ou restaurant em francês, por um indivíduo chamado Boulanger, 

proprietário de um estaminet da rua Poulies (atual rua do Louvre) em Paris, em 
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1765. Boulanger, também conhecido como Champ d’ Oiseaux, servia sopas quentes 

anunciadas como restaurants, ou seja, restauradores ou restaurantes. Ao lado do 

anúncio de suas sopas, Boulanger escrevia: “Venite ad me omnes qui stomacho 

laboratis et ego restaurabo vos” (“vinde a mim, vós que trabalhais, e restaurarei vosso 

estômago”). (FRANCO, 2001, p. 196; LEAL, 1998, p. 48). 

A própria Revolução Francesa, que tiraria Luís XVI posteriormente do 

poder, segundo Franco (2001), daria ao país muitos de seus restaurantes e estes, ao 

colocarem a haute cuisine ao alcance de quem tivesse dinheiro para freqüentá-los, 

iniciaram o processo de democratização da culinária. 
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2.5 A Gastronomia na Idade Contemporânea 

A idade contemporânea é o período da história que se segue a Idade 

Moderna; ela começa em 1789, o ano da Revolução Francesa, e vai até os dias 

atuais. É caracterizada pela revolução industrial, pelo êxodo rural e a incrível 

expansão das cidades, pelo domínio total da economia de mercado sobre a 

economia de subsistência e pelo desenvolvimento dos transportes e do comércio 

mundial. 

 

2.5.1 A Gastronomia durante os reinados 

Na França, Napoleão Bonaparte foi uma das figuras que se destacaram 

no início da Idade Contemporânea pois, preocupado com a boa alimentação do seu 

exército, forneceu um alto prêmio a quem criasse uma técnica para conservar 

alimentos por um longo tempo.  

Depois de Napoleão, a França viveu um período chamado de 

Restauração, durante o qual governaram dois reis, Luís XVIII (amante das refeições 

demoradas e abundantes) e Carlos X, um grande gourmet. 

Durante a Restauração Francesa, os menus, cada vez mais luxuosos e 

artísticos, começaram a se espalhar pelos restaurantes com o intuito de informar 

aos clientes o que havia para comer e beber, e não mais para registrar os pratos que 

seriam servidos aos convidados, como acontecia no século anterior. 
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Ainda no período da Restauração, os grandes chefs foram para Paris para 

trabalhar em restaurantes ou abrir os seus próprios, pois eles haviam perdido seus 

empregos nos palácios da nobreza, já que essa ficara enfraquecida com a 

Revolução. A partir disso, cada restaurante francês passou a ter um homem que 

desenvolvia os prazeres da boa mesa, com sofisticação e arte, o que levou a cozinha 

francesa a evoluir tanto. 

No período seguinte à Restauração, a França foi reinada por Luís Filipe, 

um amante da boa mesa. O seu reinado foi marcado por avenidas asfaltadas, 

iluminadas a gás, com calçadas e restaurantes elegantes e pela atuação de grandes 

chefs, gourmets, cozinheiros e escritores da mesa, como Grimod de la Reynière, um 

gastrônomo profissional requintado que implantou um tipo de serviço conhecido 

no Brasil como serviço à francesa (LEAL, 1998). 

 

2.5.2 A Revolução Industrial 

De acordo com Leal (1998), A Revolução Industrial afeta a história da 

alimentação em inúmeros aspectos, principalmente no desenvolvimento das 

indústrias de alimentação. Vários produtos, como açúcar, farinha, óleo, que 

antes eram fabricados de maneira artesanal, passaram a ser produzidos por 

poderosas usinas. 

Em decorrência da Revolução Industrial, um grande número de 

mulheres foi trabalhar em fábricas e escritórios, fazendo com que tivessem 
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menos tempo de executar as tarefas domésticas; daí a necessidade de se ter 

aparelhos que ajudassem-nas na manutenção da casa e preparação das refeições. 

Essa necessidade contribuiu consideravelmente para o desenvolvimento dos 

eletrodomésticos e das indústrias alimentares. 

 

2.5.3 A Conservação dos alimentos 

Leal (1998) conta que foi Nicolas Appert o homem responsável pelo 

aperfeiçoamento do sistema de conservação, fundamentado na esterilização das 

substâncias a serem conservadas, a fim de matar não só os microorganismos vivos, 

mas também seus germes. Com o sucesso de sua técnica, Appert abriu uma fábrica 

para produzir sua descoberta em escala industrial. 

Algumas décadas depois, Louis Pasteur formulou a teoria dos germes, 

estabelecendo assim os fundamentos científicos que permitiram interpretar 

corretamente o método de Appert. Ao mesmo tempo, ele elaborou a teoria da 

esterilização dos alimentos, definindo suas leis. O processo dito de “pasteurização” 

encontra-se, agora, generalizado na indústria de conservas, que o utiliza com os 

mais diversos objetivos, tais como a conservação do vinho e do leite (LEAL, 1998). 

Assim surgiu a conserva em vidro, que evoluiu para os enlatados, dando grande 

impulso à indústria. A conservação de alimentos com o uso do gelo só aconteceu 

mais tarde, primeiro com gelo natural e depois com o artificial. 
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2.5.4 A tecnologia da refrigeração 

O homem sempre soube que o frio é um agente natural de conservação; 

ao lado das adegas, as moradias da nobreza dispunham de compartimentos no 

subsolo nos quais eram depositados o gelo e os alimentos. Durante a primeira 

metade do século XIX, tais compartimentos continuaram sendo a única solução 

para os problemas da conservação dos alimentos em baixa temperatura. 

O primeiro refrigerador a recorrer à compressão e à expansão do ar era 

movido por máquina a vapor, segundo Leal (1998). Patenteado em 1851, nos 

Estados Unidos, por John Gorrie, destinava-se a refrigerar os corredores de um 

hospital. Mas foi no pós-guerra que a tecnologia da refrigeração passou a ser 

utilizada por serviços coletivos, como os matadouros municipais, e, nos anos 50, 

começou a ser instalada nas casas.  

 

2.5.5 O Restaurante moderno 

Conforme mencionado anteriormente, em 1765 Boulanger abre uma 

butique perto do Louvre e passa a vender “restaurants” ou “caldos restauradores” 

feitos à base de carne que serviam para restaurar as forças dos clientes. Para atrair 

esses clientes, Boulanger colocou na fachada do seu estabelecimento a seguinte 

frase: “Venite ad me omnes qui stomacho laboratis et ego vos restaurabo”. Mas ele 

não se contenta em servir apenas caldos; ele passa a servir também pés de carneiro 

ao molho branco, deixando os traiteurs furiosos, pois eles eram os únicos que 

podiam vender carne cozida ao público. Os traiteurs movem um processo contra 
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Boulanger, no qual acabam sendo derrotados, pois um juiz do parlamento dá razão 

a Boulanger (FRANCO, 2001). 

A partir daí, multiplicam-se os restaurateurs, que servem em porções 

pratos requintados, em mesas cobertas (individuais ou reservadas para um grupo 

de clientes) e onde, ao final da refeição, a “nota a pagar” é apresentada ao cliente. 

Ainda não se falava de restaurante para designar o estabelecimento do 

restaurateur; isso só aconteceu no ano de 1835, quando o Dictionnaire da Academia 

oficializou a utilização da palavra nesse sentido. 

 

2.5.6 O Surgimento da cozinha internacional. 

Para Leal (1998), no século XX ocorreu o nascimento da cozinha 

internacional. Os grandes chefs passaram a utilizar seus conhecimentos 

gastronômicos e sua criatividade para adaptar pratos de diferentes regiões, de 

modo a criar refeições novas e originais, usando o que lhe oferecia o local. É uma 

cozinha muito mais voltada para a inovação, sem se afastar dos aspectos regionais. 

Nesse período, no qual as viagens de lazer tomaram amplitude em toda 

Europa e já não se restringiam à alta aristocracia, mas a toda burguesia, e no qual 

também ocorria um aperfeiçoamento dos transportes, os profissionais experientes 

decidiram abrir grandes hotéis de luxo, onde a mesa (alimentação, louça, serviço) 

revelou-se à altura da decoração. Um dos pais dessa fórmula hoteleira foi o suíço 

César Ritz, que se associou a um dos melhores chefs da época, o francês Auguste 

Escoffier (WALKER, 2002). 
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Esses grandes restaurantes e hotéis luxuosos que se espalharam por toda 

a Europa no início do século XX foram os grandes multiplicadores da cozinha 

internacional pelo mundo. Dentre esses hotéis estavam os fundados por César Ritz, 

como o Savoy de Londres, freqüentado pelas classes mais ricas, para apreciar a boa 

mesa e os bons vinhos. Nos hotéis de Ritz, o grande sucesso da cozinha devia-se a 

Escoffier. Ele foi um dos maiores cozinheiros da virada do século e um chef que 

revolucionou a cozinha francesa, promovendo sua modernização. Dentre suas 

várias obras, encontra-se o livro Guide Culinaire e uma sobremesa conhecida 

internacionalmente, o pêche-Melba. 

 

2.5.7 A Nouvelle Cuisine 

Na segunda metade do século XX, relata Leal (1998), surgiu um 

movimento chamado nouvelle cuisine, onde muitos chefs e gastrônomos passaram 

a defender uma culinária que realçasse mais o sabor natural dos alimentos pois, 

para eles, o importante era dar um tratamento inteligente aos alimentos, sem 

destruir o trabalho feito pela natureza. Não há excesso de temperos e os                                           

molhos são mais leves e menos gordurosos. 

 

2.5.8 A Era da comodidade  

Após a Primeira Guerra Mundial, os materiais de cozinha sofreram um 

grande aperfeiçoamento; o gás e a eletricidade entraram na cozinha, fazendo 

funcionar fogões, liquidificadores e equipamentos que possibilitavam a 
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conservação de alimentos por mais tempo. Entre 1946 e 1963, as questões de saúde 

que permeavam a gastronomia cederam lugar à comodidade; isso marcou o início 

do que os fabricantes de alimentos industriais designaram por “pronto-a-servir” 

(FRANCO, 2001). 

Nos Estados Unidos, a procura por refeições do tipo fast-food , self-

service e restaurantes que produziam alimentos em massa (como as pizzarias) 

crescia cada vez mais. Os americanos gastavam rios de dinheiro comendo fora. 

Em geral, a paternidade do fast-food e do primeiro McDonald’s é 

atribuída a Ray Kroc. Na realidade, o mérito cabe aos dois irmãos Dick e Mac 

MacDonald’s que criaram o conceito. Todavia, foi Ray quem o desenvolveu e o 

impulsionou para sua atual dimensão mundial (LEAL, 1998). 

 Porém, esses produtos consumidos em massa e que se expandiram por 

todo o mundo possuem diferenças em alguns países. A Coca-Cola é praticamente a 

mesma em todos os países, porém seu estatuto não é o mesmo em toda parte, pois 

na França é raro bebê-la durante as refeições. Quanto ao MacDonald’s, populares e 

baratos nos Estados Unidos, são considerados restaurantes de luxo em Moscou e 

Pequim. 
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3 VATEL & ESCOFFIER 

 

3.1 Vatel (1635 – 1671) 

De origem suíça, tendo seu nome Franz-Karl afrancesado para François, 

como era costume da época, Vatel foi na realidade um maître d’hôtel na época do 

reinado de Luís XVI da França, e não um grande mestre da culinária, como atestam 

as lendas que perduram sobre sua pessoa há três séculos.  

Inicialmente um intendente de Fouquet, ele foi posteriormente 

promovido ao serviço do Palácio de Chantill, onde ficou a cargo da organização, 

compra, suprimento e tudo o mais relacionado ao “serviço de boca” do castelo. 

Não existe nenhuma evidência de que Vatel tenha sido de fato um 

cozinheiro ou chef de cuisine. No documento histórico "L'Etat de la Maison du Roi et 

des Maisons des Princes du sang" (citado por CHEF SIMON, 2004), não consta 

nome de Vatel ente os cozinheiros do rei e dos príncipes de então. 

Apesar da falta de documentos históricos que atestem a sua real 

existência, quase todos os grandes cozinheiros deixaram registrados em seus livros 

a principais contribuições de Vatel para a arte culinária. Em Chantilly, sob a 

orientação de Vatel, desenvolveram-se preparações culinárias muito mais sutis que 

a dos mestres de Florença, os então considerados melhores chefs do mundo. A 

tecnologia e criatividade empregadas nas apresentações feitas para o deleite visual 

e auditivo da corte francesa são magníficas e inovadoras para a época, mas a 

verdadeira poesia de Vatel era exalada na cozinha e derramada sobre os alimentos, 
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para depois ser declamada em aromas e sabores que arrancavam suspiros ao 

paladar. Atribui-se a ele a invenção do creme chantilly, quando misturou leite (que 

era bem mais consistente naquela região) com açúcar, cujo nome se deve à região 

onde ele se encontrava. Ele também criou a abóbora como um objeto decorativo, 

que serviu de luminária em uma das festas do castelo de Chantilly, muito utilizada 

nas festas de haloween que conhecemos atualmente (CHEF SIMON, 2004). 

O único documento autêntico onde o nome de Vatel aparece registrado é 

em uma carta escrita no dia 24 de abril de 1671 por Mme. de Sévigné à Mme. de 

Grignan, onde ela diz: “Mas o que eu aprendi durante o período que aqui 

permaneci, do qual eu irei então recordar, e que faz com que eu já não saiba mais o 

que vos mando: é finalmente Vatel, o grande Vatel, maître d’hotel de Monsieur 

Fouquet, que agora encontra-se a serviço do Príncipe” (CHEF SIMON, 2004). Em 

tal carta,  Mme. de Sevigné diz com todas as letras a palavra “maître d’hotel” o que 

naquela época referia-se a uma posição intermediária entre o chefe do serviço de 

mesa, o atual maître, e o “oficial da boca” ou chef de cozinha. Contudo, o engano 

de classificar Vatel como um cozinheiro foi transmitido através da história pela 

publicação da carta de Mme. de Sevigné por Luois Nicolardot, autor do livro 

L'Histoire de la Table" (citado por CHEF SIMON, 2004). 
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Figura 5 – Trecho da carta de de Madame de Sevigné a Madame de Grignan, 
onde relata a morte do grande Vatel, maître d’hotel do Príncipe de Condé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHEF SIMON, 2004. 

 

A História reporta ainda que de fato em abril de 1671 o Príncipe de 

Condé confiou a Vatel a tarefa de organizar o festival em homenagem a Luís XVI, 

acompanhado e uma comitiva de 3 mil convidados. A recepção começou em uma 

quinta-feira à noite e foi marcada por alguns incidentes. Por exemplo, o prato de 

assado faltou em diversas mesas devido ao número de convidados inesperados. 

No dia seguinte, pela madrugada, Vatel foi informado da chegada do menu do dia 

onde se exigia peixe, e apenas havia duas cestas de peixe no castelo. Depois de ter 

declarado “eu não sobreviverei a essa afronta aqui” ele corre para seu quarto, 

coloca sua espada contra a porta e se atira contra ela, que lhe atinge no coração. 
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Poucos minutos depois chega o suprimento de peixes. Após uma 

procura incessante pelo oficial da boca por todas as dependências do castelo, 

encontram-no por fim morto e ensangüentado. Acredita-se que Vatel tenha 

morrido à idade de 36 anos. 

 

3.2 Escoffier (1846 – 1935) 

Auguste Escoffier, filho de um ferreiro da Provença, nasceu em 1846. Sua 

carreira gastronômica iniciou-se aos treze anos, quando foi aprendiz no restaurante 

de seu tio em Nice. Escoffier é considerado o patrono dos cozinheiros profissionais; 

ele é tido como modelo de referência por todos os chefs (FONDATION 

ESCOFFIER, 2004). 

Escoffier teve a seu cargo a direção da cozinha do Hotel Carlton de 

Londres até 1921. Teve ainda a incumbência de dirigir o serviço de mesa do 

imperador alemão Guilherme II, que lhe conferiu o título de “imperador dos 

cozinheiros”. Era aliás na altura designado como “o rei dos cozinheiros e o 

cozinheiro dos reis” (WALKER, 2002). 

Quando Ritz convidou Escoffier para ser chef do Grand Hotel em 

Montecarlo, ambos já eram nomes conceituados. As mudanças da culinária 

profissional verificadas no final do século XIX devem-se em grande parte a 

Escoffier, pois poucas figuras contribuíram de forma tão decisiva para a fama da 

cozinha francesa a nível internacional.  Suas obras escritas, como o livro Guide 
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Culinaire tornaram-se obras indispensáveis na haute cuisine, sobretudo para o 

treinamento de cozinheiros profissionais. 

De acordo com Walker (2002), Escoffier racionalizou o trabalho na 

cozinha profissional, dividindo-a em cinco setores interdependentes: o do garde-

manger, responsável pelos pratos frios e pelo suprimento de toda a cozinha; o do 

entremettier, incumbido das sopas, legumes e sobremesas; o do rôtisseur, 

encarregado dos assados e dos pratos grelhados e fritos; o do saucier, responsável 

pelos molhos; e o do pâtissier, que responde pelo preparo da pastelaria necessária 

aos vários setores da cozinha. 

É autor de pratos famosos como o “quente-frio Jeannete”, em memória 

de um barco aprisionado nos gelos do pólo; o “pêche-Melba”, sobremesa feita em 

homenagem a Nellie Melba, uma famosa soprano australiana a quem Escoffier era 

grande admirador. Essa última consistia em um pêssego regado com xarope de 

baunilha, colocado sobre uma taça de sorvete também de baunilha e coberto com 

framboesas esmagadas. Tal sobremesa tornou-se moda na cidade de Londres e 

ficou popular em todo o mundo (FONDATION ESCOFFIER, 2004). 

Escoffier foi o criador do primeiro menu que se tem notícia, a 16 de 

dezembro de 1897, exercendo grande influência na sua simplificação. A maneira 

como se estrutura hoje uma refeição reflete, igualmente, suas propostas divulgadas 

em seu Livre de Menus (WALKER, 2002). 

Em uma entrevista feita pela revista Home Chat, em março de 1902, 

Escoffier definiu chef e cozinheiro. Segundo ele, um cozinheiro, mesmo sendo 
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capaz e experiente, não possui necessariamente as qualidades de um chef, pois para 

Escoffier, o chef  é um artista e um administrador. As funções de um chef 

compreendem determinar compras, planejar os menus, distribuir o trabalho entre 

o pessoal da cozinha e ainda supervisionar a execução dos pratos. Necessita, 

portanto, além de sensibilidade artística e paladar apurado, de conhecimento 

amplo de tudo o que se relacione com a cozinha (FONDATION ESCOFFIER, 2004). 

A respeito da difusão da cozinha francesa no mundo, Escoffier diz em 

suas memórias ter “semeado” cerca de 2 mil cozinheiros pelo mundo. Iniciava-se 

no final do século XIX um verdadeiro nomadismo dos cozinheiros, fato que 

facilitaria a divulgação dos princípios da haute cuisine. 

O grande chef trabalhou continuamente até 1920, retirando-se para 

morrer em casa, em Mônaco, no dia 12 de fevereiro de 1935, aos 89 anos. A casa 

onde nasceu é atualmente um Museu de Arte Culinária. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o que foi exposto no presente trabalho, evidencia-se que, 

no ato da alimentação, o homem biológico e o homem social ou cultural estão 

estreitamente ligados e reciprocamente implicados, já que nesse ato pesa um 

conjunto de condicionamentos múltiplos, unidos mediante interações complexas: 

condicionamentos e regulagens de caráter metabólico ou psicológico; pressões de 

caráter ecológico; modelos socioculturais, preferências e aversões individuais ou 

coletivas; sistemas de representações ou códigos; entre outros. 

Muitas vezes determinando as próprias preferências e aversões pessoais, 

o contexto sócio-cultural constitui a principal influência sobre a gastronomia de 

uma sociedade, uma vez que o modo como as pessoas se alimentam depende não 

só do acesso a diversos tipos de alimento, como também se deve a um certo 

modismo que permeia a escolhas destes mesmos alimentos e as maneiras de se 

portar à mesa. 

Atualmente, verifica-se uma verdadeira invasão da cultura do fast-food, 

disseminado pela potência dominante dos nossos tempos, os Estados Unidos, que 

incita à glutania e à voracidade no consumo de alimentos de baixo teor nutritivo e 

ricos em calorias, pelo que aumenta a cada dia o número de pessoas obesas e acima 

do peso, em contraposição ao quadro de desnutrição que reinava em muitos países 

algumas décadas atrás, como é o caso do Brasil. O fast-food se contrapõe 

veementemente à haute cuisine difundida pela França nos séculos passados, e que a 
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tornou tão célebre no meio gastronômico. Vatel e Escoffier ficariam profundamente 

desgostosos se vissem os rumos que a arte que eles ajudaram a criar está tomando. 

No entanto, se por um lado a globalização padroniza costumes nem 

sempre saudáveis ou elegantes, por outro o local é cada vez mais valorizado. E é 

assim que da cultura local e popular se refletem em seus pratos regionais, elevados 

à condição de verdadeiras iguarias da alta culinária. Que o diga a enorme 

quantidade de restaurantes de comida regional que são inaugurados a cada ano. 

A haute cuisine não morreu, apesar da proliferação do fast-food. É 

verdade que esta está cada vez mais acessível, o que retira um pouco o seu caráter 

distintivo e elitista que a torna haute (elevada), graças aos avanços experimentados 

nas tecnologias de comunicação e informação (com destaque para a Internet), que 

tornam acessíveis a uma grande parcela da população muitas das receitas 

inventadas e tornadas célebres por Vatel, Escoffier e outros grandes nomes da 

cozinha internacional. No entanto, devido justamente a essa acessibilidade, ela 

consegue continuar sendo praticada pelos verdadeiros amantes da gastronomia e 

passada adiante às gerações futuras. A haute cuisine foi e sempre será clássica, 

elegante e atual. 
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ANEXO: DICIONÁRIO DA ALTA GASTRONOMIA1 

 

Achiote - Urucum. Fruto do urucuzeiro, nativo da América Latina e de vasto uso 

na Índia, Ásia e Espanha. Sua substância corante (amarelo-laranja) é utilizada para 

tingir alimentos (como queijos e peixes defumados); seu fruto moído é usado como 

especiaria.  

Açorda - Prato português, espécie de papa ligeiramente elástica, feita de pão e 

freqüentemente também de ovo, e misturada com ingredientes como carne ou 

peixe (por exemplo, açorda de camarões). 

Alheiras – Tipo de embutido típico da cozinha portuguesa, as alheiras são feitas da 

mistura de várias carnes como coelho, frango ou porco, com uma pasta de pão 

temperada, e colocadas no fume depois de prontas. 

Amarena - Nome italiano de uma variedade de cereja de cor vermelho vivo e sabor 

bastante ácido, razão pela qual é utilizada principalmente na indústria, para 

confecção de conservas, xaropes e licores. 

Aneto - Também conhecida como endro ou dill, esta erva aromática pode também 

ser encontrada em sementes. Fresca, entra como condimento de vegetais, molhos e 

peixes – como nas receitas escandinavas de salmão. Em grãos, o aneto é mais forte 

e utilizado em marinadas e picles. 

À la niçoise - A expressão, que significa "à moda de Nice" (cidade da Riviera 

Francesa), designa a preparação de pratos quentes ou frios que contêm tomates 

                                                 
1 Fonte: PRATO FEITO, 2004 
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picados e salteados em azeite de oliva com alho, alcaparras, anchovas e azeitonas 

pretas. 

À la provençale - Termo que designa pratos preparados à moda da Provence, 

região do sul da França. Azeite de oliva e alho são dois dos ingredientes mais 

comuns nestes pratos, que podem ter também legumes como tomates, cebolas e 

berinjelas. 

Anis-estrelado - Originário da China e mais utilizado na cozinha oriental, é uma 

pequena vagem marrom-escura em forma de estrela, com uma semente em cada 

ponta. Tem o mesmo óleo aromático do anis (com o qual não tem parentesco). É 

utilizado como especiaria em salgados e doces, e como aromatizante de chás. 

Aquavit - Bebida típica da Escandinávia, obtida pela destilação de cereais ou 

batata e aromatizada com especiarias, principalmente sementes de erva-doce. 

Azedinha - Planta de folhas verdes e ácidas, utilizadas principalmente cozidas, 

seja como guarnição de pratos de peixe e vitela, seja como condimento de omeletes 

e legumes. É preparada como o espinafre. 

Aspic - Gelatina salgada feita com caldo de carne, peixe ou legumes, normalmente 

clarificados para darem um aspecto transparente. O aspic pode ser um prato, com 

recheios; pode servir para recobrir carnes, peixes e aves; ou para acompanhá-los, 

picado em cubinhos. 

Baba-de-moça - Doce brasileiro feito de gemas de ovos e leite de coco, engrossados 

com calda de açúcar. 
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Batata rösti - Prato típico da Suíça, originário de Berna, consistindo de batata crua 

ralada e depois frita em manteiga, na forma de uma panqueca aberta. O termo rösti 

refere-se também a produtos que, uma vez preparados, ficam dourados e 

crocantes. 

Bar - Unidade de medida de pressão, correspondendo aproximadamente a uma 

pressão da água do mar a 10 m de profundidade. É utilizada para descrever a 

pressão de vinhos espumantes dentro da garrafa. 

Bisque - Sopa de crustáceos (lagosta, caranguejo, pitu etc.) preparada com um 

caldo feito com as carapaças, engrossado com creme de leite e servido com suas 

carnes. Utiliza-se vinho branco e conhaque entre seus ingredientes. 

Blanquette - Prato tradicional francês, consistindo num cozido de carnes 

(particularmente vitela, mas também aves ou cordeiro, e às vezes peixes firmes e 

legumes) tendo como molho o caldo do cozimento enriquecido com creme de leite 

e gemas de ovos. 

Blinis - Pequenas panquecas redondas originárias da Rússia, preparadas com 

farinha de trigo sarraceno e fermento, e servidas com creme azedo e caviar. 

Bouillon - Caldo do cozimento de carnes ou legumes que pode ser utilizado como 

base de cozimento de outros ingredientes, ou para o preparo de molhos. Designa 

também este caldo quando servido como um consommé. 

Brandade - Prato francês da região da Provence, a brandade de morue é um purê 

feito com bacalhau, alho, leite, creme de leite e azeite de oliva. Normalmente é 

servido com torradas, e às vezes com trufas negras picadas. 
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Bresaola - Carne bovina seca e curada com sal durante alguns meses. Cortada em 

finas fatias, normalmente é servida como antepasto (com azeite e limão) ou como 

recheio de sanduíches.  

Brunoise - Palavra francesa que designa uma mistura de vegetais finamente 

picados (geralmente em cubinhos) e lentamente refogados em manteiga. Serve 

para adicionar sabor a molhos, caldos e sopas. 

Canjiquinha - Em algumas regiões do país, também conhecida como canjica ou 

curau, é um creme feito com milho verde ralado, leite (ou leite de coco) e açúcar, 

depois polvilhado com canela. Em outras regiões, também conhecido como 

mugunzá, é um preparado doce de milho branco em grãos cozidos com leite (ou 

leite de coco), açúcar e polvilhado com canela. 

Capim-santo - Um dos nomes atribuídos à erva-cidreira. Porém, o capim-santo (ou 

capim cheiroso) é uma planta diferente, de aroma semelhante ao da erva-cidreira. 

Na culinária, tem suas folhas utilizadas no preparo de chás e refrescos, e suas 

raízes como ingrediente de pratos do sudeste asiático. Ver receitas: hanoy ou frango 

com amendoim e barreado paranaense. 

Caponata - Prato italiano típico da Sicília, composto de legumes (como berinjela, 

abobrinha, cebola e tomates) refogados em azeite de oliva e adicionados de 

alcaparras, azeitonas e pinoli (pinhõezinhos). Normalmente é servida como salada 

ou guarnição, à temperatura ambiente. 
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Cappuccino - Café com leite à maneira italiana, de tonalidade marrom escura que 

lembra a cor do hábito dos capuchinhos. O leite é adicionado quente e batido 

espumante, sobre o café, e eventualmente coberto por chocolate amargo em pó. 

Capucine - Nome francês do nastúrcio (ou capuchinha), planta originária da 

América e levada para a Europa após o descobrimento. Suas flores, de cores que 

vão do amarelo ao vermelho, ganharam recentemente uso culinário, 

principalmente misturadas às saladas verdes. 

Carciofini - Alcachofrinhas, em italiano. Sendo jovens e mais tenras, podem ser 

comidas praticamente inteiras, e se prestam à preparação de conservas para 

utilização fora da estação.  

Cardamomo - Especiaria de origem indiana, da família do gengibre, encontrado na 

forma de pequenos frutos secos contendo sementes aromáticas, ou ainda em pó. 

Seu sabor picante e levemente adocicado é muito utilizado na cozinha indiana.  

Carré - Palavra francesa que designa a peça das costelas incluindo a carne e a 

seqüência de ossos; termo aplicado principalmente ao cordeiro e ao porco. O carré 

é normalmente servido assado, com molhos preparados com os sucos de seu 

cozimento. 

Cèpe - Nome francês do fungo porcino. 

Cerefólio - Erva aromática nativa da Rússia e do Oriente Médio, semelhante à 

salsinha, mas de sabor mais próximo ao do anis, de largo uso na cozinha francesa 

(onde compõe o bouquet-garni) e européia. Utilizada em sopas, omeletes, molhos e 

peixes.  
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Chanfana - Também chamada de lampantana, é um prato típico da região da Beira 

Litoral (Portugal), presença obrigatória nas festas de casamento da Bairrada, 

consistindo num cozido de carne com vinho preparado numa panela de barro 

(caçoila) que é levada, tampada, ao forno de lenha. Pode ser de bode (o mais 

comum) ou de carneiro ou boi, normalmente feito de véspera. 

Chicória do Norte - Erva aromática típica da Amazônia, usada como tempero em 

pratos regionais. 

Chinois - Peneira metálica de malha muito fina, em geral no formato de cone, 

utilizada para produzir cremes de legumes ou filtrar molhos e caldos. 

Cogumelo de Paris - Uma das espécies mais conhecida no Brasil, é também 

chamado de champignon de Paris. Este cogumelo cultivado possui copa 

arredondada, é pequeno e tem cor branca. Como é facilmente perecível, encontra-

se bastante em conserva. Quando cru, compõe saladas; já cozido, tem presença em 

molhos, sopas e cremes.  

Cogumelo pleurote - Cogumelo silvestre abundante no outono e inverno europeus, 

podendo também ser cultivado com bons resultados. Sua copa é uma continuação 

do pé, aberta, lembrando metade de uma ostra. Tem carne firme e saborosa. 

Cogumelo straw - Cogumelo cultivado no Oriente em palha de arroz. 

Especialidade de Pequim, é muito saboroso e caro, só é encontrado no Ocidente em 

conserva, seco ou em lata. 

Colorau - Condimento vermelho, de sabor acre, preparado com urucum ou outros 

ingredientes da mesma cor. Utilizado principalmente para dar cor aos alimentos. 
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Coquillage - Termo genérico que se refere a um conjunto de pequenos moluscos, 

excluindo-se as ostras, vieiras e mexilhões. São geralmente colhidos na costa, e não 

cultivadas. 

Coriandro - Denominação genérica das plantas entre as quais se inclui o coentro, 

erva picante, fortemente aromática, muito comum nos países do Oriente Médio e 

no litoral brasileiro, também utilizada na forma de grão seco para aromatizar 

pratos salgados e licores. 

Cottage - Tipo de queijo fresco feito com leite de vaca pasteurizado, de 

consistência macia mas granulada. É encontrado em vários tipos, com maior ou 

menor grau de acidez, e também com sabores (como cebolinha ou abacaxi). 

Coulis - Purê líquido ou quase líquido, cru ou cozido, preparado com legumes, 

frutas ou crustáceos. No caso de legumes, é geralmente cozido, mas nem sempre 

(como no caso dos tomates, por exemplo); no caso das frutas, são geralmente crus, 

ou apenas ligeiramente cozidos. 

Court-bouillon - Caldo preparado com o cozimento de vegetais, ervas e, 

eventualmente, também vinho, limão ou vinagre. É utilizado para o cozimento de 

frutos do mar, peixes ou outros legumes.  

Crépine - Palavra francesa que designa a membrana (peritônio) com aparência de 

rede que reveste as vísceras do porco e de outros animais. Em culinária é utilizada 

para envolver carnes ou outros ingredientes que serão cozidos. 
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Croûtons - Pequenos cubos de pão de miga dourados na manteiga ou no forno até 

ficarem crocantes, entrando como composição de saladas, guarnição de sopas ou 

em outros preparados. 

Curcuma - Também chamada popularmente de açafrão ou açafrão-da-terra no 

interior do Brasil, a curcuma é uma especiaria de cor alaranjada e sabor amargo, 

utilizada como componente do curry ou como condimento em pratos de carnes, 

aves e vegetais. 

Dente-de-leão - Erva comprida e de bordas recortadas, encontrada em ambiente 

selvagem, e de sabor agradável quando ainda jovem e tenra, podendo compor 

saladas com outras verduras. No interior, também é utilizada no preparo de 

bebidas. 

En Bellevue - Termo francês que se refere a preparados de peixes, crustáceos ou 

aves servidos frios e revestidos de uma camada de gelatina, que serve para 

proteger sua superfície e dar brilho ao prato.  

En croûte - Termo francês que designa os alimentos (crus ou já parcialmente 

cozidos) que são embrulhados em massa folhada e assados. 

Endro - Ver aneto.  

Engaço - Ramo e hastes do cacho da uva, hoje em dia quase sempre separado dos 

frutos antes do processo de esmagamento e fermentação para produção de vinho. 

Esparregado - Nome genérico dado em Portugal ao prato de legumes (como 

vagens, favas, couve e espinafre) que são primeiro picados e cozidos com água e 

sal, e em seguida espremidos e refogados em azeite com um pouco de farinha. 
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Fermentação malolática - Fermentação secundária do vinho, processo no qual o 

ácido málico se converte em ácido lático e gás carbônico, diminuindo a acidez da 

bebida. 

Fiocchetto - Frio italiano, semelhante ao presunto cru, mas feito com um pequeno 

pedaço localizado na parte anterior do pernil de porco. Sendo de peso menor  

(entre 1 e 1,5 kg), seu tempo de maturação é também mais curto: no mínimo 3 

meses. 

Fond - Designação, em francês, do caldo resultante do cozimento em água e 

temperos, de legumes, carnes ou peixes – como os caldos de carne, de frango, de 

peixe, etc. São a base para sopas, molhos ou, então, substituem a água como meio 

de cozimento de outras carnes, peixes ou legumes. 

Fontina - Queijo italiano da região do Piemonte, feito com leite de vaca. De 

consistência intermediária, tem um delicado paladar amendoado. Sua capacidade 

de fundir-se por igual torna-o ingrediente adequado para a fonduta, prato italiano 

em que o fontina é derretido com ovos e trufas.  

Fouet - Instrumento de cozinha feito de fios de aço (atualmente, também de 

plástico) curvos e entrelaçados, formando o desenho de uma grande gota. Usado 

para bater ingredientes como cremes, clara em neve, molhos e ovos. 

Fougasse - bolo ou pão redondo de origem francesa, existente na forma de doce ou 

salgado. Também conhecido como fouace. É dos mais antigos tipos de pão da 

França, onde conta com diferentes receitas em cada região. Geralmente doce, faz-se 

com massa de brioche. 



 83 

Frikadeller - Prato dinamarquês composto de carnes moídas (de porco e vitela) 

misturadas com migalhas de pão e cebolas. A mistura é moldada na forma de 

hambúrgueres e frita na manteiga. Em sueco, frikadeller são almôndegas, o mesmo 

que frikadellen em alemão. 

Ganache - Creme preparado com manteiga, creme de leite e chocolate, utilizado 

como recheio ou cobertura de doces. 

Génoise - Bolo leve e úmido, feito com farinha, ovos, açúcar, manteiga e 

eventualmente aromatizado com baunilha, raspas de frutas, amêndoas moídas etc. 

Criado em Gênova, na Itália (daí seu nome), depois adaptado e divulgado pelos 

franceses. 

Girolle - Cogumelo de carne firme e sabor levemente picante, também conhecido 

como chanterelle, colhido na natureza (não pode ser cultivado) e bastante 

consumido na Europa, seja fresco, seco ou em conserva.  

Grana Padano - Tipo de queijo produzido, com leite de vaca, em 27 províncias 

com denominação de origem demarcada na planície Padana, na Itália. Tem massa 

dura e granulada, semelhante ao do queijo parmigiano, ao qual também se 

assemelha nos usos culinários. 

Gravlax - Prato nórdico de salmão curado. O salmão fresco, cru, é temperado com 

sal, açúcar e pimenta. Depois, é prensado por alguns dias entre ramos de dill 

(aneto) e servido em fatias finas. 

Grenadine - Xarope adocicado e vermelho, normalmente sem álcool, aromatizado 

originalmente com romã na ilha de Granada, no Caribe. Hoje também é feito em 
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outros locais, e também com outras frutas. Usada principalmente em coquetelaria, 

e secundariamente em sobremesas. 

Jambu - Erva de uso culinário no Pará, onde entra na composição de pratos como o 

pato no tucupi. Tem a característica de amortecer a língua.  

Kirsch - Aguardente de cerejas aromatizada com os caroços da fruta, comum na 

Europa Central (Alemanha, Suíça, França). É preparada em recipientes de cerâmica 

ou revestidos com parafina; por isso, não adquire qualquer cor, mantendo-se 

translúcida. Tem 43% de álcool. 

Kümmel - Palavra alemã também usada no Brasil para descrever a alcaravia, cujas 

sementes são utilizadas em pães, bolos, biscoitos e queijos. Na Alemanha, elas são 

também utilizadas em pratos salgados com repolho. Seu sabor é adocicado e ao 

mesmo tempo picante. 

Langoustine - Lagostim. Crustáceo do tamanho de um camarão grande mas 

semelhante a uma pequena lagosta, provido de 2 pinças compridas. Sua carne é 

mais delicada que a destes.  

LevÍstico - Erva citada em antigos tratados de culinária, encontrada hoje em 

jardins botânicos e viveiros. Seu sabor lembra a combinação dos sabores do aipo e 

da salsinha, podendo ser substituído pela mistura destes dois. 

Lotte - Nome francês do peixe-diabo (monkfish, em inglês), comum no 

Mediterrâneo e no Atlântico, de cabeça e boca descomunais. Sua carne, comparada 

à da lagosta, é branca, magra e suculenta, podendo ser preparada de múltiplas 

maneiras. 
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Luganega - Lingüiça originária do norte da Itália, e hoje também encontrada no 

resto do país (também chamada de luganiga, lucanica e outras formas). Tem formato 

longo e fino, sendo preparada tradicionalmente com carne de porco.  

Maître de chais - Em francês, "mestre de adega". É o nome dado, em algumas 

regiões da França, ao responsável pela vinificação e envelhecimento do vinho 

numa cantina ou empresa vinícola. Também chamado na França de "caviste". 

Maître tonnelier - "Mestre tanoeiro", em francês. Artesão responsável pela 

confecção dos tonéis de madeira que servirão para a produção e envelhecimento 

dos vinhos. O termo "tonnelier" também se aplica, na França, ao comerciante que 

estoca vinho comprado a granel para depois engarrafar. 

Mandarina - Variedade de tangerina originária da China. Na Itália, com o nome de 

mandarino, tem grande prestígio. Ultimamente, porém, vem perdendo terreno 

para seus híbridos mandarancino e clementina. Com a mandarina e as diferentes 

variedades de tangerina são produzidos xaropes (para uso em confeitaria e 

coquetelaria) e licores (como o belga Mandarine Napóleon ou o italiano 

Mandarinetto). 

Maple syrup - é um xarope proveniente da seiva da planta maple, conhecida no 

Brasil como bordo. Lembra um melado, calda doce com cor de caramelo. 

Produzido na parte leste da América do Norte durante os meses de março e abril, 

deve ser congelado à noite e descongelado durante o dia. É muito utilizado pelos 

norte-americanos e canadenses em panquecas, waffles e outras sobremesas em 

geral. 
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Marinière - Refere-se à expressão francesa "à la marinière", ou à marinheira, 

descrevendo pratos de moluscos preparados com vinho branco e ervas, ou pratos 

de peixe assim preparados, ou guarnecidos com estes moluscos. O molho marinière 

é feito com caldo de mariscos engrossado com manteiga ou gema de ovos. 

Marron - Nome francês da castanha européia (Castanea sativa), abundante na 

Europa a partir do final do outono. No sul do Brasil, é chamada castanha-

portuguesa. Pode ser comida como doce ou salgado. Seu sabor lembra inicialmente 

o da nossa batata-doce, embora seja mais leve e delicado. É matéria-prima do 

marron glacé. 

Mascarpone - Laticínio italiano preparado com a adição de ácido cítrico ao creme 

de leite que, depois de separado do soro, resulta numa massa alva, cremosa e 

ligeiramente ácida. Deve ser guardado no frio e consumido rapidamente; é 

ingrediente de doces e salgados. 

Mélanger - Misturar, em francês. 

Melissa - Erva-cidreira, planta aromática de sabor cítrico utilizada para infusões, 

ou como ingrediente de pratos salgados no sudeste asiático e de doces na cozinha 

européia.  

Método Charmat - Criado pelo francês Eugène Charmat em 1910, é um método de 

produção de vinhos espumantes, em que o vinho passa por sua 2ª fermentação 

(quando se forma o gás que será engarrafado com o vinho) dentro de grandes 

cubas. Difere do método clássico, ou Champenoise, em que esta 2ª fermentação 

acontece na própria garrafa. 
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Mirepoix - Termo francês que designa a mistura de legumes (cenoura, cebola, 

salsão) picados e rapidamente refogados na manteiga. O mirepoix é acrescentado 

durante o cozimento de caldos, molhos e assados, agregando-lhes o sabor vegetal e 

corpo. 

Molleja - glândula do vitelo, chamada timo ou animela. Muito disputada pelos 

gourmets. Na França, é conhecida com ris de veau. 

Morilles - Cogumelo francês de chapéu cônico e cheio de alvéolos, típico da 

primavera, difícil de encontrar. Já está à venda no Brasil, principalmente 

desidratado. Devem ser bem limpos e cozidos, para utilização em molhos. 

Moussaka -. Um dos pratos notáveis da cozinha do Oriente Médio. Consiste 

basicamente de camadas de vegetais e carne de cordeiro prensadas e assadas no 

forno. Apresenta versões como a libanesa, turca, grega, hebraica etc., que se 

diferenciam pela carne, pelos vegetais e pelo molho. 

Paella - Risoto espanhol em que o arroz é feito com carnes e frutos do mar (numa 

composição que varia a cada região do país) e temperado com açafrão, alho, cebola 

e tomates. Paella é, originalmente, o nome da larga frigideira de dois cabos em que 

é feito o prato. 

Panaché - Termo francês que se refere a misturas de ingredientes de diferentes 

cores. Pode ser usado para descrever saladas mistas, saladas de frutas, sorvetes ou 

mesmo pratos salgados. Panaché é também o nome dado à mistura de cerveja com 

limonada (ou refrigerante), em partes iguais, servida nos bistrôs franceses. 
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Pancetta - Espécie de bacon italiano, em que a gordura da barriga do porco é 

curada com sal e especiarias, mas não defumada. É vendida na forma de um rolo 

(como um rocambole), e serve para condimentar diversos tipos de pratos e molhos 

— como o spaghetti à carbonara. 

Panna cotta - A expressão significa "creme cozido" em italiano. Espécie de pudim 

originário da região do Piemonte (Itália), confeccionado com creme de leite e 

açúcar, além de leite, gelatina e ingredientes para dar sabor (baunilha, café etc.). 

Panzanella - Antepasto italiano de origem toscana, composto por uma fatia de pão 

umedecida e coberturas. Rústico na origem, é hoje difundido em toda a Itália, com 

infindáveis variações na cobertura, que pode levar ingredientes como tomate cru 

em fatias, manjericão, azeite, alice, orégano, além de sal e pimenta. 

Pastiera di grano - Doce italiano de ricota e trigo típico de Napoli. No passado, era 

preparado antes da Páscoa 

Pastillage - Massa dura, preparada com açúcar, gelatina ou amido, e modelada à 

mão ou com rolo enquanto endurece, podendo também ser pintada para realçar 

seu efeito decorativo. 

Pastrami - Carne bovina, salgada e temperada, curada a seco, defumada e cozida. 

Tem a aparência de uma carne seca, sem gorduras, compacta e aromática. Pode ser 

consumida quente ou fria, normalmente fatiada, sobretudo em sanduíches. 

Paupiette - Fatia de carne (bovina, de ave etc.) ou peixe recheada, enrolada (como 

um rocambole), presa com palitos ou barbante e assim cozida ou frita. 
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Perlage - Palavra francesa que designa as borbulhas dos vinhos espumantes (como 

o Champagne). O perlage é produzido pelo gás carbônico resultante da 2ª 

fermentação por que passam estes vinhos. Bolhas finas e abundantes são sinais de 

uma boa vinificação do espumante. 

Persillade - Palavra francesa que designa uma mistura de alho e salsinha (persil, 

em francês) picados. Na maioria dos casos, a mistura é adicionada aos pratos já no 

final do seu cozimento. 

Pimenta-caiena - Originária da Guiana Francesa, é hoje o nome genérico da 

pimenta vermelha em pó. De sabor forte e pungente, é preparada com vários tipos 

de pimenta vermelha tropical tipo chilli (como malagueta, dedo-de-moça etc.). 

Pimenta-de-cheiro - Pimenta amarela, de formato arredondado e pele brilhante, 

típica do Pará. 

Poissonnière - Panela de formato longilíneo adequado para o cozimento de peixes 

(poisson, em francês). Costuma ter uma grade em seu interior, para que o peixe, 

submerso no caldo do cozimento, não encoste no fundo da panela. 

Polpettine - Pequenas polpette (no singular, polpetta). São bolinhos de carne, peixe 

ou verdura, preparados com diferentes receitas regionais na Itália. Podem ter 

ingredientes crus ou já cozidos, geralmente ligados com ovo, e serem fritas, 

assadas ou cozidas.  

Porcino - Nome em italiano dos cogumelos silvestres Boletus edulis, conhecidos na 

França como cèpe. De sabor e aroma lembrando a terra e consistência carnuda, é 

apreciadíssimo e de larga utilização na culinária italiana e francesa. O tamanho de 
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seu chapéu pode chegar a 25 cm. No mercado são encontrados frescos (no outono), 

em conserva ou secos (neste caso devem ser reidratados em água morna antes do 

uso). 

Queijo Caciocavallo - Queijo do sul da Itália, feito com leite de vaca. Logo depois 

de pronto, apresenta textura e sabor suaves. A seguir, vai adquirindo com o tempo 

um sabor mais pungente e corpo mais granulado. Também é encontrado em versão 

defumada. 

Quenelle - Bolinho de massa leve, composto de uma base de ovos e um ingrediente 

principal (principalmente peixe, mas também ave ou vitela). É cozido por imersão 

em caldo e servido com molhos densos. 

Quenga - Guisado de galinha, típico da Bahia. Em todo o nordeste brasileiro, é 

como se chama a vasilha feita com metade do coco. 

Quibebe - Prato brasileiro preparado com abóbora refogada em cebola e óleo, 

depois cozida até quase desfeita, temperada finalmente com salsinha ou outras 

ervas. Às vezes é passada na peneira de legumes para ser servida como um creme 

homogêneo. 

Ragoût - Cozido de carnes (normalmente com legumes) de molho espesso, 

abundante e substancioso. Por extensão, aplica-se a cozidos de aves, peixes e 

vegetais. 

Ragu - Do francês ragoût, um cozido de carnes (normalmente com legumes) de 

molho espesso, abundante e substancioso. Por extensão, aplica-se a cozidos de 

aves, peixes ou vegetais. 
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Ratatouille - Refogado de vegetais cortados em cubos (berinjela, tomates, 

abobrinha, cebola) em azeite de oliva. Típico da Provence francesa, pode ser 

comido quente ou frio. 

Ribollita - Sopa de feijão e repolho, típica da região italiana da Toscana. É 

finalizada no forno, para gratinar, mas sem queijo, apenas com uma camada fina 

de cebola. Os grandes apreciadores da ribollita dizem que ela fica muito mais 

saborosa quando consumida no dia seguinte. Daí o nome da sopa, ribollita, ou seja, 

“refervida”. 

Ris-de-veau - Timo. Glândula encontrada na garganta e próximo ao coração do 

boi, mas também presente no carneiro e no porco. Ris-de-veau, em francês, é o 

timo do vitelo (veau), considerado o melhor pelo gourmets, por seu sabor delicado 

e consistência firme mas macia. 

Rouget-Barbet - Nome francês da trilha. 

Roux - Termo francês que designa a mistura de farinha e manteiga cozidos juntos e 

utilizados depois para engrossar molhos e sopas. 

Sambuca - Licor italiano preparado com óleos essenciais de aniz, que lhe dão o 

sabor característico. Pode ser branco ou negro (aromatizada com café ou 

chocolate). 

Sangria - Bebida nacional da Espanha preparada geralmente com vinho tinto que 

lhe dá a coloração avermelhada lembrando o "sangre" (sangue, em português). Daí 

o nome. A sangria, entretanto, também pode ser feita com vinho branco. A receita 

básica leva gaseosa (a soda limonada espanhola) e açúcar. Seus ingredientes 
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adicionais variam. Podem ser frutas cítricas como a laranja e o abacaxi, ou apenas o 

pêssego, Cointreau, Curaçao triple sec ou ainda um bom conhaque. 

Sardella meridionale - Sardella, em italiano, significa sardinha. Com o nome de 

sardella ou sardella meridionale (meriodional) os imigrantes italianos do sul da 

Itália, que se estabeleceram em São Paulo, preparam uma saborosa pasta ou creme 

picante à base de alice, tomate, pimentão vermelho, alho, louro, peperoncino 

(pimenta dedo-de-moça), óleo de oliva, erva-doce e sal. Servem-na como 

antepasto. 

Savarin - Bolo cozido em forma de grande anel, com massa semelhante ao do baba, 

e igualmente banhado em rum. O centro do bolo é recheado de creme chantilly ou 

de confeiteiro. Criado na França, foi batizado em homenagem ao gastrônomo 

Brillat Savarin. 

Segurelha - Erva aromática de origem européia, de folhas pequenas, estreitas e 

pontudas, sabor picante e uso freqüente em temperos de aves e legumes - 

especialmente feijões. 

Shimeji - Pequeno cogumelo de cor acinzentada, que brota em tufos, cultivado em 

estufas e muito empregado no Brasil em pratos da cozinha japonesa. 

Shiitake - Difundido no Brasil pelos imigrantes japoneses, o shiitake é um 

cogumelo cultivado que pode ser utilizado de várias formas – fresco, em saladas, 

cozido, em sopas e molhos, e refogado ou grelhado, como entrada ou guarnição. 

Quando seco, o shiitake precisa ser passado em água para se reidratar antes de usá-
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lo em arroz ou como acompanhamento. Sua coloração é marrom-escura e tem 

sabor bem diferente dos outros cogumelos —- é bem aromático. 

Sorbet - Espécie de sorvete que, diferentemente deste, não contém leite na sua 

composição, podendo ser feito com bebidas alcoólicas e frutas. Serve como 

sobremesa ou para limpar o paladar entre pratos salgados. 

Spätzli – Prato originário do sul da Alemanha, que se constitui em pequenas 

porções de massa de farinha cozidas em água fervente, servidas assim mesmo ou 

passadas na manteiga. Costuma acompanhar carnes assadas com molho. 

Sucre vanillé - Açúcar aromatizado com baunilha, para uso na confecção de doces. 

Obtém-se pilando a baunilha com o açúcar. Uma variante mais simples: guardar 

uma fava de baunilha no açúcar, para transmitir-lhe o aroma. 

Suppli - Croquete de arroz muito popular em Roma e na Itália central em sua 

versão com recheio de queijo (chamada suppli al telefono). O croquete, composto de 

arroz, manteiga, ragu e queijo parmigiano, é empanado e frito. 

Tabule - Salada da cozinha árabe e libanesa cuja base é o trigo fino —trigo em 

grãos previamente passados por um rápido cozimento e depois quebrados. O 

tabule é uma mistura deste trigo (o mesmo utilizado em quibes) com tomates, 

cebola, salsinha, hortelã, azeite e suco de limão. 

Tajine - Pasta de sementes de gergelim, de uso freqüente na cozinha libanesa e de 

todo o Oriente Médio. Usada como tempero de vários pratos frios, como o homus 

(pasta de grão de bico) e o babaganuj (pasta de berinjela). 
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Tapenade - Pasta típica da região francesa de Provence, utilizada como 

condimento ou acompanhamento de pratos, ou simplesmente para passar no pão. 

É composta de azeitonas, alcaparras, anchovas em conserva, azeite de oliva, limão 

e temperos. 

Tartufo - Nome italiano da trufa, que é um fungo subterrâneo encontrado em 

bosques de carvalho durante o outono. Possui pele áspera e grossa e sua cor varia 

do preto ao branco. Ficam a 30 cm da superfície do solo, junto às raízes das árvores 

de carvalho. Na sua busca, é utilizada a ajuda do faro de cães e porcos. Dentre os 

70 tipos do fungo, as melhores são as trufas negras, da região do Périgord (França), 

e as trufas brancas, das regiões de Alba, no Piemonte (Itália). Tem vida curta e 

ainda não foi descoberta uma forma de cultivo. 

Tiramisù - Sobremesa italiana de criação recente, feita na forma de pavê que 

alterna camadas de um creme feito com mascarpone e zabaione com camadas de 

bolachas embebidas em café. O doce é polvilhado com chocolate amargo. 

Trou normand - Hábito de tomar uma dose de alguma bebida destilada no meio de 

uma refeição, para estimular o apetite para os pratos que se seguirão. Na 

Normandia, usa-se o Calvados, destilado de maçãs típico da região. Hoje o termo 

se aplica também para sorbets banhados em destilados e servidos entre os pratos da 

refeição. 

Urucum - Ver achiote.  
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Vacherin glacé – Sobremesa feita de anéis de merengue formando uma coroa e 

recheados com sorvete e chantilly. Seu nome se deve à semelhança de formato e de 

cor com o queijo vacherin. 

Viennoise - Carnes ditas à viennoise são os filés de boi, de aves ou de peixe 

empanados e fritos, opcionalmente servidas com lâminas de limão, alcaparras e 

batatas. 

Vin Jaune - Vinho francês de denominação de origem controlada da região do Jura. 

As uvas para sua produção, da variedade Savagnin, são colhidas tardiamente - 

somente em novembro, não em setembro, como as demais. O Vin Jaune tem pelo 

menos 16 graus de álcool, cor amarelada e sabor adocicado de nozes.  

Zaatar - Condimento salgado da cozinha árabe e libanesa, uma mistura de ervas 

(como hissopo) e especiarias (como o gergelim e o sumagre ou summac). 

Zabaione - Creme denso e espumoso feito com gema de ovos, açúcar e vinho 

Marsala (ou outro vinho fortificado, como Madeira, Porto etc.). É utilizado como 

acompanhamento ou ingrediente de doces, de musses e pudins.  

Zampone - Prato italiano de Modena, preparado com um pé de porco desossado e 

recheado. Normalmente é vendido já cozido, mas também se encontra cru. É 

servido quente em fatias, com purê de maçã, lentilha ou outros legumes. 

Zeste - Termo francês que se refere à parte externa da casca das frutas cítricas, 

onde se concentram cor, perfume e óleos aromáticos. Para sua utilização, deve ser 

retirada com faca pequena ou com um descascador apropriado, de forma a não 

trazer junto a parte branca e amarga da casca. 
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Zimbro - Fruto aromático, na forma de pequenos bagos, da planta de mesmo 

nome. São utilizados na confecção do gim ou como tempero de pratos e conservas. 

Zuppa inglese - Sobremesa italiana, provavelmente originária do trifle (popular 

preparação inglesa), feita com fatias de pão-de-ló embebido em rum ou licores, 

intercaladas com creme, frutas cristalizadas e amêndoas, servida gelada. 


