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Dedicamos este livro à resiliência dos

Povos do Cerrado,

guardiões do conhecimento tradicional
associado ao uso sustentável
da biodiversidade local.
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Angá
Do antes
Vem a fome
Depois e talvez por questão de arte
Nasce o cozinheiro
Que reina maestro
Na oca e terreiro
Usando a alma do seu povo como tacho
E como tempero.

A comida
É filha da necessidade
Mas no Cerrado ou em Paris
É o passo primeiro
No caminho de ser feliz.

Vicente Sá
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Sua receita
Perfil do Chefs

Apresentação
É uma honraria para qualquer pessoa fazer a apresentação de um livro.
O fato implica na existência de condições de confiança e de afeto.
Este, com suas receitas e conceitos, oferece uma agradável leitura
para se conhecer um pouco da riqueza alimentar do Cerrado. Chega ao público
para reforçar a importância de se adotarem novas maneiras de pensar e de
fazer comida e de integrá-la em um conjunto cultural que considere a presença
da biodiversidade, no prato, como fator essencial para a prática de hábitos
alimentares mais saudáveis.

A ligação da cozinha com sua região, na atualidade, não se refere
apenas a questões de ordem prática, econômica ou cultural para pessoas e
restaurantes. É preocupação e exigência mundial! O livro reflete e reforça
essa premissa através de receitas que usam ingredientes extraídos da flora
local e instiga pesquisadores e curiosos a buscar riquezas alimentares ainda
ocultas no interior desse Bioma. Alguns desses insumos, a exemplo do
pequi, da cagaita, do cajuzinho, do baru... deixaram de ter uso restrito e são
incluídos na composição de requintados pratos em restaurantes que, seguindo
a tendência mundial, fazem com sucesso, a ligação de suas cozinhas com as
raízes regionais.
Por tudo isso, justifica-se o título escolhido para a obra: Livro de
Receitas Aqui tem Cerrado no Prato que se destina a estudantes e público
amador da gastronomia e a Chefs que, com suas habilidades profissionais e
inspirados por algumas das receitas, possam reelaborá-las, criar equilíbrios
inovadores e promover a difusão do valor cultural que está imbrincado nesse
uso equilibrado e identificador do Cerrado no Prato.

					

Ana Rita Dantas Suassuna

Prefácio
O Cerrado é o coração do Brasil. O bioma que domina o interior do país.
Mas qual é o Cerrado que o brasileiro conhece?
Aquele que move a agricultura industrial brasileira com seus plantios
de soja, milho e algodão, aquele dos latifúndios e pastagens para criação
extensiva de gado, aquele que mostra ano após ano recordes de produtividade
agrícola, aquele onde a tecnologia de máquinas, sementes e agrotóxicos é
manejada por poderosas empresas e empresários?
Esse é o nosso modelo de Cerrado? O que nos é vendido diuturnamente
pelacomunicação e pela economia. Um Cerrado que na verdade é um grande
deserto agrícola. Quilômetros e quilômetros quadrados de monoculturas
que expulsaram os seus povos, que queimaram sua vegetação, que
descaracterizaram um bioma riquíssimo, que destrói e coloca em risco dia a dia
espécies vegetais e animais. Sim, pois hoje resta apenas 50% da sua cobertura
nativa original.
Estamos trocando uma riqueza permanente e infinita calcada na sua
enorme sociobiodiversidade por uma riqueza finita que exaure a terra, afasta a
população, concentra riqueza e empobrece o meio ambiente.
Como a chuva que vem todo ano e faz brotar esse grande mosaico que
constitui o mais antigo bioma brasileiro colorindo de amarelo os ipês, de roxo
os cega machados, florescendo a mimosa, o chuveirinho, o guatambu e a quina
do campo e espalhando beleza e esperança, precisamos de iniciativas que
valorizem o cerrado e seus atores fortalecendo a luta pela conservação de sua
identidade e patrimônio natural.
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Cada receita do livro ”Aqui tem Cerrado no Prato” é em si um poderoso,
temperado e delicioso manifesto de luta e resistência recheado de cores,
sabores, texturas, e histórias desse maravilhoso bioma que tanto precisa ser
amado e cuidado. Para isso precisa ser conhecido e admirado.
Essa linda e oportuna iniciativa liderada por tantos atores da
gastronomia do Cerrado é um alento e uma ferramenta poderosa para
empoderar tanto os produtores quanto os consumidores e público em geral da
importância estratégica e econômica dos produtos, ingredientes e elementos
culturais ligados à alimentação.
Um livro de receitas e histórias, produzidos por cozinheiras e
cozinheiros reconhecidos e atuantes no mercado e conectados com suas raízes
e tradições, mas que olham com expectativas e foco no futuro é uma arma na
luta por um alimento bom, limpo e justo para todos os povos do Cerrado e para
os brasileiros que lutam por um Brasil mais inclusivo e diverso.
Quero mais Cerrado no meu prato e na minha vida. E você?

Georges Schnyder Junior

Presidente da Associação Slow Food do Brasil.

Introdução
Pequi, cagaita, baru, jatobá. Quando cheguei à Brasília, há cerca de
duas décadas, confesso que pouco sabia sobre essas e tantas outras espécies
nativas do Cerrado. Nasci nos Pampas gaúchos, o único bioma brasileiro que
não faz conexão com o Cerrado, e, embora tivesse morado em cidades da região
Centro-Oeste (CO), o segundo maior bioma brasileiro ainda era invisível no meu
imaginário. Passados quase vinte anos, me considero uma cerratense. O Cerrado
me proporcionou amigos e propósito. Amigos que estão reunidos nesse livro
com o propósito de contribuir para a valorização de sua sociobiodiversidade.
Confesso que meu encantamento e respeito pela sociobiodiversidade
do Cerrado despertaram com a gastronomia. Pouco a pouco, fui apresentada a
um amplo repertório de sabores constituído por frutos, raízes, castanhas,
sementes que historicamente forneceram segurança alimentar e nutricional
para as populações da região. Adentrar no Cerrado é dispor de 5% da
biodiversidade do planeta, grande parte desconhecida e menos ainda
aproveitada. Um privilégio para pesquisadores e um diferencial para chefs de
cozinha criativos e autorais que desejam inovar e conquistar seus comensais.
Para desvendar o potencial dessas espécies na gastronomia, é
preciso recorrer ao conhecimento tradicional dos Povos do Cerrado: saberes e
fazeres das mais de 80 etnias indígenas, quilombolas, sertanejos, geraizeiros,
quebradeiras de coco babaçu. É preciso ainda estabelecer protocolos de pesquisa
que assegurem a utilização sustentável dos recursos da biodiversidade nativa
e a repartição justa dos benefícios decorrentes desse uso com as comunidades
tradicionais.

Os Povos do Cerrado já ocupavam a região muito antes
do governo induzir a interiorização do Brasil e finalizar a nova
capital, Brasília, na década de 1960. Fatores que desencadearam
uma ruptura no modelo de ocupação sustentável do bioma os
tornou vulneráveis do ponto de vista econômico e social. Logo,
eles que demonstram uma incrível jornada adaptativa ao bioma,
estimada em mais de 13 mil anos, se tornaram vulneráveis
diante do atual modelo produtivo.
Nesse contexto, a gastronomia passa a ser entendida
como um elemento importante para dar visibilidade à
diversidade cultural e biológica do bioma. A gastronomia
recebe a incumbência de realizar a mediação entre o homem e
a sociobiodiversidade “esquecida”. A realidade que o Cerrado
enfrenta é desoladora. O bioma nem ao menos é reconhecido
como patrimônio nacional, como é o caso da Amazônia e Mata
Atlântica. Como signatário de compromissos internacionais
importantes, o Brasil deveria, no mínimo, proteger 17% de seus
biomas terrestres. Infelizmente, pouco mais de 8% do Cerrado
está protegido de alguma maneira em Unidades de Conservação
(UCs).
Quando digo que finquei minhas raízes no Cerrado não
estou sendo superficial. Ao contrário. Faço uma alusão ao bioma
que é considerado uma floresta invertida. Diferentemente da
exuberância da Floresta Amazônica, o Cerrado caracteriza-se
pela presença de árvores de porte baixo e médio com troncos
tortuosos e cascas grossas. As cascas grossas agem como
isolante térmico e visam assegurar a continuidade das espécies
nativas no período do fogo e seca. Abaixo da superfície, raízes
profundas e ramificadas são capazes de alcançar os lençóis
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freáticos a cerca de 20 metros de profundidade e realizar a
recarga dos nossos principais aquíferos.
No entanto, o berço das águas vem demonstrando
sinais de cansaço. Recentemente, a Capital Federal passou
por um longo racionamento d’água e viu seus reservatórios
atingirem níveis alarmantes. Estudos evidenciam as interações
entre a crise hídrica e os elevados índices de desmatamento,
bem como a contínua substituição das espécies nativas —
aquelas árvores com raízes profundas — por monoculturas de
soja, milho e cana de açúcar.
Estima-se que, atualmente, reste pouco mais de 49%
da área original do bioma Cerrado. O restante já foi desmatado
ou antropizado. Com isso, me pergunto: quanta biodiversidade
ainda será perdida sem nos darmos conta e sem que nos
apropriemos culturalmente desse patrimônio biológico? O
Distrito Federal é a única Unidade da Federação cujo território
é constituído integralmente pelo bioma Cerrado. Com orgulho,
podemos dizer que somos 100% Cerrado!
Sabe-se que o Cerrado oferece um amplo repertório de
espécies de uso alimentício atual e potencial como cajuzinhodo-cerrado, cagaita, castanha de baru, baunilha-do-cerrado.
Identificada sobretudo no território Kalunga, a baunilhado-cerrado (ou baunilha-banana) surpreende e encanta
quem tem a oportunidade de utilizá-la em suas preparações
gastronômicas pela alta concentração de vanilina. Um
patrimônio a ser salvaguardado! O uso gastronômico dessas
espécies vem contribuindo para ressignificar a percepção dos
brasilienses (e brasileiros) sobre os sabores do Cerrado. E a
colocar o bioma em evidência em nível nacional.
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É nesse contexto que a gastronomia passa a nos interessar enquanto
campo de pesquisa e de resistência. A decisão de trocar minhas referências
culinárias convencionais pela diversidade oferecida pelo Cerrado tem
sido uma trajetória de muitas descobertas e desafios. O movimento Slow
Food foi determinante nesse percurso. Essa rede internacional que reúne
pesquisadores, cozinheiros, produtores em contínua troca de saberes e
experiências, contribuiu para moldar minha personalidade como cozinheira,
ativista, pesquisadora e educadora.
O Cerrado tem a capacidade de unir pessoas de diferentes áreas
e formações em torno de uma causa. É o caso desta publicação. Ela firma
um manifesto entre cozinheiros que reconhecem o papel da gastronomia
como elemento estratégico para que a sociobiodiversidade do Cerrado seja
valorizada. Os convidados reunidos nas páginas deste livro estão dispostos a
somar esforços para contribuir para a conservação do bioma. Esse é o começo
(ou a continuação) de um movimento. Como tal, demanda muita energia, pois,
para reverter o atual quadro de perda da biodiversidade, somente será possível
com a adesão de novos cozinheiros que acreditam nesses ideais.
Neste livro, procuramos olhar para o Cerrado com a visão de terroir,
isto é, não apenas para sua biodiversidade nativa, mas também para sua
agrobiodiversidade, para o conhecimento e tecnologias agregadas pelo homem
e que somente diante das condições existentes no bioma se tornam possíveis
reproduzir. Nós, cozinheiros, deixamos nesta obra uma homenagem simbólica
ao Dia Nacional do Cerrado. Para manter o Cerrado em pé, vamos colocá-lo no
prato!

Ana Paula Jacques

17

Ah, comer!
Por fome de verdade, por mero prazer, nossa interação com os alimentos
vai sempre além das necessidades biológicas, além de uma singela mordida.
Nosso aparato sensorial evoluiu historicamente e hoje tem a sofisticação
de captar as dimensões intangíveis por além da matéria. Cada molécula de
alimento armazena um conjunto de dados no volume do Big Data, cada porção
de alimento, cada fruto, cada receita, carrega sempre muita informação.
Cada vez mais nos interessamos sobre a forma como nossos alimentos
são produzidos, de onde vêm, de quais ingredientes são compostos, se são
parte de tradições, que causos e estórias estão a eles associados. Alimentarse é muito mais que um ato nutricional, social, é, também, um ato político, um
ato de escolhas. Esta publicação, apesar do apelo aos sabores, remete a todos
os sentidos, sobretudo aos ligados à nossa consciência e responsabilidade
enquanto cidadãos de um país continental biodiverso.
A gastronomia, ou o ato de cozinhar agregando valor a ingredientes
básicos, enquanto mediação técnica entre a produção e consumo, tem se
transformado numa atividade que oferece a possibilidade de conexão entre
alimentos e o território. Estes vínculos, inicialmente sensoriais, geram também
conexões que estimulam o engajamento em torno de boas causas. Neste caso,
a proteção do Cerrado, sua biodiversidade e diversidade cultural.
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Como atividade que ganhou recente luminescência, a gastronomia
tem sido responsável por tirar da invisibilidade um conjunto de produtos e
ingredientes antes restritos aos habitantes de certas regiões. Ela também
revela atores importantes, pessoas que manejam sustentavelmente o bioma
Cerrado, e comunidades e indivíduos que guardaram verdadeiros tesouros
alimentares. Uma memória essencial, portanto.
Num país megadiverso como o Brasil, a gastronomia é um dos vetores
de comunicação mais importantes. Ela pode canalizar este diálogo, fazer a
adequada mediação entre a invisibilidade do acelerado processo de remoção da
cobertura nativa do Cerrado e as inúmeras possibilidades de uso sustentável
do mesmo, de seus recursos.
O Cerrado é hoje um dos biomas brasileiros mais ameaçados por ter
sido o locus preferencial da expansão fronteira agrícola nas últimas décadas.
O gesto de repertoriar receitas a partir da sociobiodiversidade do Cerrado,
por mais singelo que seja, chama à atenção para os múltiplos usos desses
produtos. E tem a esperança de sensibilizar a sociedade para a necessidade
de preservação do Cerrado, pois nesse bioma encontra-se também uma
das maiores reservas hídricas do país, além de espaços de raríssima beleza
paisagística, recursos valiosos tanto cultural quanto econômico, pelo potencial
turístico que encerra.

Vinicius Lages

Engenheiro Agrônomo. Doutor em Socioeconomia do Desenvolvimento pela
EHESS (França). Ex-ministro do Turismo e Diretor de Administração e Finanças
do Sebrae Nacional.
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Bioma Cerrado
Recentemente, o Brasil e o mundo começaram a se dar conta da
importância do bioma Cerrado, um vasto ecossistema rico e vital para todos
nós, porém relegado e até mesmo sacrificado. Oficialmente ocupa quase um
quarto do país, além de áreas isoladas em outros biomas. Com outros nomes,
abrange parte de alguns países vizinhos. Sua importância supera seus limites
geográficos.
Além da água superficial nos rios e da água subterrânea nos aquíferos
que distribui para todos os lados, o Cerrado também mantém fluxos interregionais de umidade atmosférica. Essas chuvas recicladas são fundamentais
para a flora, a fauna, a agropecuária, o consumo humano e a energia elétrica,
não só dentro do bioma, como também em outras regiões e países.
O bioma localizado no Brasil Central garante a conectividade ecológica
entre a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. A biodiversidade
do Cerrado, que é a mais rica entre as savanas do mundo, é singular e seria útil
por causa de suas propriedades genéticas de resistência a calor e seca, algo
estratégico no contexto do aquecimento global.
Em termos de mudanças climáticas, a vegetação do Cerrado fixa
e estoca carbono, especialmente nas suas raízes profundas, atenuando o
aquecimento global devido às emissões de gases de efeito estufa.
Em suma, o Cerrado é importante por causa de ABC – água,
biodiversidade e clima – os quais são todos interdependentes. No entanto,
embora seja um hotspot global, é o bioma brasileiro mais ameaçado. Em
termos absolutos, ocorre mais desmatamento que na Amazônia, e muito mais

em termos proporcionais. O bioma já perdeu a metade da sua
área original.
Sem o Cerrado, o futuro do Brasil está ameaçado, se não
encerrado. Para evitar o colapso, com mais seca, calor e fogo e
menos água e vida, seria fundamental zerar os desmatamentos
novos para a produção de commodities. Seria perfeitamente
possível aumentar a produtividade agropecuária das terras já
desmatadas com inovação tecnológica e melhor aproveitamento
das vastas pastagens degradadas.
A solução seria manter metade do Cerrado em pé. Além
de conservar áreas protegidas, onde for possível, a forma mais
viável de alcançar a escala necessária para manter as diversas
funções ecológicas com justiça social seria manter paisagens
sustentáveis em mosaicos complexos ocupados por povos e
comunidades tradicionais e agricultores familiares convivendo
com a natureza.
O consumidor tem um papel fundamental nesta solução.
O consumo mais criterioso pode manter o uso sustentável da
biodiversidade. As espécies nativas oferecem rico e singular
leque de sabores do Cerrado, muitos dos quais apresentados
neste livro. O direito do consumidor de escolher uma diversidade
de alimentos não convencionais e não industrializados converge
com a sustentabilidade sistêmica em termos econômicos, sociais
e ambientais.

Donald Sawyer

Assessor Sênior do Instituto Sociedade, População
e Natureza (ISPN).
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Manifesto
Num momento em que os chefs de cozinha ganham visibilidade na mídia
nacional e internacional, acreditamos que a gastronomia pode desempenhar
um papel importante na

conservação da biodiversidade e na transição para um

modelo de desenvolvimento mais sustentável e inclusivo.

Cada um de nós ocupa uma posição diferente no cenário da
gastronomia (somos consultores, chefs, produtores, empresários, professores,
pesquisadores) mas, sobretudo,

todos somos cozinheiros.

Nosso propósito é

contribuir, por meio dos nossos trabalhos, para que a diversidade biológica e
cultural do

Cerrado brasileiro seja valorizada antes que desapareça para que,

com isso, não tenhamos de lamentar sem saber o que perdemos.
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Por meio dessas receitas, fazemos um chamado a todos os cozinheiros
que atuam nos mais de mil municípios em que há incidência do bioma Cerrado.

Façam do Cerrado seu pomar e sua despensa, busquem no conhecimento das
populações tradicionais inspiração para suas criações. Por fim, compartilhem
com essas comunidades que estão vulneráveis, em virtude do atual modelo
produtivo vigente, os benefícios que advirem desse processo.

Reconhecemos que existem lacunas nos processos produtivos das
espécies nativas e desejamos somar esforços para reduzi-las, respeitando
as

particularidades culturais e a sazonalidade dessa metade de Cerrado que,

ainda, nos resta.

Queremos ver o Cerrado
no prato do brasileiro
e do mundo!

Crédito © Rafael Facundo 2018

Receitas
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Ana Paula Jacques
Arroz Caldoso de Galinha Caipira com Pequi e Gema Curada

Rendimento: 4 porções

Para o fundo de ave e galinha caipira desfiada
INGREDIENTES
• 1 galinha inteira (orgânica, caipira)
• 200g de alho poró cortado em macedônia
• 200g de cebola cortada em macedônia
• 200g de cenoura cortada em macedônia
• 20g de sal
• 1 bouquet garni (folhas de salsa, louro, tomilho, salsão, alho poró)

MODO DE PREPARO DO FUNDO DE AVE
Retirar a pele, cortar a galinha em oitavos (reservar para o próximo preparo) e
separar a carcaça. Em uma panela com azeite, suar a cebola, a cenoura e o alho
poró. Adicionar sal e o bouquet garni. Acrescentar a carcaça e dourá-la bem.
Adicionar 3 litros de água e cozinhar o fundo de ave em fogo baixo por cerca de
duas horas. Peneirar e reservar.

MODO DE PREPARO DA GALINHA CAIPIRA DESFIADA
Temperar os pedaços de galinha com sal e reservar. Em uma panela com azeite,
dourá-los bem e acrescentar, se necessário, um pouco do fundo de ave para
cozinhar. Desfiar e reservar.
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Para a gema curada
INGREDIENTES
• 4 gemas orgânicas
• 30g de sal
• 10g de açúcar
• 30ml de óleo de pequi

MODO DE PREPARO
Misturar o sal e o açúcar, cobrir as gemas e deixar por 12 horas. Retirá-las e
lavá-las cuidadosamente em água filtrada. Em seguida, reservá-las no óleo de
pequi.

Para a conserva de jurubeba
INGREDIENTES
• 100g de jurubeba
• 100ml de vinagre de vinho branco
• 100ml de água
• 20g de açúcar
• 5g de sal

MODO DE PREPARO
Misturar o vinagre, a água, o açúcar e o sal e levar ao fogo até levantar fervura.
Verter esse líquido sobre a jurubeba (faça furinhos nos frutos com um palito) e
armazenar em um pote hermético por, no mínimo, 30 dias antes de usá-la.
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Para o gersal
INGREDIENTES
• 40g de gergelim Kalunga
• 10g de sal

MODO DE PREPARO
Tostar o gergelim com sal e passa-lo, ligeiramente, no pilão. Reservá-lo para
finalização.

Para o arroz caldoso
INGREDIENTES
• 400g de arroz crioulo da comunidade Quilombola Kalunga
• 100g de cebola roxa cortada em brunoise
• 50g de pasta de pequi
• 10ml de óleo de pequi
• Brotos de hortaliças

Finalização

Em uma panela, suar a cebola em óleo de pequi, acrescentar o arroz e nacarar
bem. Acrescentar o fundo de ave (fervendo) e cozinhar. Quando a textura
estiver al dente, acrescentar o frango desfiado, a pasta de pequi e o fundo
para manter a textura caldosa. Corrigir os temperos. No momento de servir,
finalizar o preparo com a gema curada, o gersal e os brotos de hortaliças para
decoração.
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André Castro
Choux craquelado de maracujá-do-cerrado,
creme de baunilha-do-cerrado e marmelada de Santa Luzia
Rendimento: 12 unidades médias

Para o creme diplomata de baunilha-do-cerrado
INGREDIENTES
• 200g de creme de leite fresco batido
• 500ml de leite integral
• 1/2 fava de baunilha-do-cerrado
• 125g de açúcar refinado
• 60g de amido de milho
• 1 ovo
• 4 gemas
• Açúcar de confeiteiro
• Cubinhos de marmelada de Santa Luzia

MODO DE PREPARO
Numa panela ferver o leite e a fava de baunilha. Numa tigela, misturar os
ovos, as gemas, o açúcar e o amido. Despejar metade do leite sobre a mistura
da tigela e emulsionar com o fouet. Voltar a mistura para a panela e bater com
fouet em fogo médio por, aproximadamente, 5 minutos. Despeja a mistura em
uma assadeira e cobri-la com filme plástico em contato direto. Resfriar. Bater
novamente esse creme até ficar liso e homogêneo e incorporá-lo ao creme de
leite fresco batido. Manter refrigerado.
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Para o craquelin
INGREDIENTES
• 100g de farinha de trigo
• 100g de manteiga sem sal
• 100g de açúcar cristal
• 1/2 maracujá-do-cerrado do Cerrado (usar a polpa com semente)

MODO DE PREPARO
Misturar tudo em uma tigela até ficar homogêneo, manter refrigerado.

Para a pâte à choux
INGREDIENTES
• 150g de farinha de trigo
• 180g de leite integral
• 90g de manteiga sem sal
• 10g de açúcar refinado
• 180g de ovos
• 50g de amêndoas laminadas
• 1 pitada de sal

MODO DE PREPARO
Pré-aquecer o forno a 180° C. Ferver o leite em uma panela, adicionar a
manteiga, o sal e o açúcar, despejar a farinha de trigo peneirada e misturar até
ficar homogêneo. Despejar o preparo na batedeira e bater com a raquete até o
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vapor da massa subir. Colocar os ovos aos poucos, um a um, até ficar
homogêneo. Com um saco de confeitar, pingar a massa em formato redondo
sobre um silpat, colocar as amêndoas sobre a massa, o craquelin e assar por,
aproximadamente, 25 minutos a 160° C.

Finalização

Cortar as massas obtendo uma parte inferior e uma tampa. Com o auxílio
de um saco e um bico de confeiteiro, recheá-las com o creme diplomata, um
pouco de marmelada e cobri-las com a tampa craquelada. Polvilhar açúcar de
confeiteiro e colocar pequenos cubinhos de marmelada no creme.
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Diego Badra
Costela do seu Zé, purê de mangarito e castanha de baru
Rendimento: 4 porções

Para a costela do seu Zé
INGREDIENTES
• 1kg de costela bovina

• 60ml de azeite

• 3l de fundo de vegetais

• 1 folha de louro

• 150g de cebola

• Alecrim a gosto

• 150g de pimentão vermelho

• Pimenta do reino a gosto

• 50g de alho

• Páprica defumada a gosto

• 330ml de cerveja escura

• Sálvia a gosto

• 300g de molho de tomate (de preferência caseiro) • Sal a gosto
• 300g de tomate italiano maduro

• Tomilho a gosto

MODO DE PREPARO
Cortar a cebola e o alho em cubos pequenos e reservar. Retirar a pele e as
sementes do tomate, cortá-los em cubos médios e reservar. Cortar, também,
os pimentões em cubos médios e reservar. Cortar a costela na junção dos
ossos. Temperá-la com sal, pimenta do reino e azeite.
Aquecer uma frigideira grande e selar as peças de costela dos dois lados até
fiquem bem douradas. Adicionar a cebola, posteriormente o alho, e deixá-los
dourar. Adicionar a páprica, mexer e acrescentar a cerveja. Deixar reduzir até
que o álcool evapore.
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Transportar o preparo para uma panela funda, acrescentar as ervas frescas
e cobri-lo com caldo de legumes. Cozinhar a costela até que esteja macia
Adicionar o molho de tomate, os tomates e o pimentão. Cozinhar até que o
caldo apure da tigela e emulsionar com o fouet.
Voltar a mistura para a panela e bater com fouet em fogo médio por,
aproximadamente, 5 minutos. Despeja a mistura em uma assadeira e cobri-la
com filme plástico em contato direto. Resfriar. Bater novamente esse creme
até ficar liso e homogêneo e incorporá-lo ao creme de leite fresco batido.
Manter refrigerado.

Para o purê de mangarito
INGREDIENTES
• 1kg de mangarito
• 100g de manteiga
• Creme de leite fresco a gosto
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Descascar o mangarito. Cozinhá-lo em água e sal até que esteja bem macio.
Escorrer a água. Levar o mangarito ao processador ainda quente, adicionar a
manteiga e processá-lo. Começar a adicionar o creme de leite e parar quando
a textura do purê permanecer com estrutura bem lisa e modelável. A textura é
a gosto, mas não a deixar muito líquida de maneira que vire um creme.
Voltar o preparo para uma panela, aquecer e corrigir o sal. Reservar.
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Finalização

• 150g de castanha de baru torrada
• Baby leafs para decoração

Cortar a castanha baru de forma rústica e reservar. Higienizar e reservar as
baby leafs. Adicionar o purê de mangarito no centro de um prato. Dispor os
cortes de costela sobre o purê. Salpicar a castanha de baru e as baby leafs.
Finalizar com o molho sobre a costela.
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Francisco Ansiliero
Nhoque de mangarito al burro e sálvia
Rendimento: 4 porções

Para o nhoque
INGREDIENTES
• 1 kg de mangarito in natura
• 200g de fécula de milho, ou quantidade suficiente para dar o ponto ao nhoque
• 2 ovos
• 15g de manteiga
• Uma pitada de noz moscada
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Cozinhar o mangarito no vapor até ficar macio. Descascá-lo, levemente,
retirando a película. Amassá-lo com o garfo e acrescentar os ovos, a manteiga,
o sal e a pitada de noz moscada. Continuar amassando até que fique homogêneo.
Acrescentar a fécula de milho aos poucos até que obtenha o ponto de enrolar.
Enrolar os nhoques sobre uma superfície lisa, inox ou granito, polvilhando a
fécula de milho. Cortá-los do tamanho tradicional (de 2 a 3 cm) e deixá-lo solto
por meio do polvilhamento da fécula de milho. Cozinhar os nhoques em uma
panela com 5 litros de água, sal e um fio de azeite. Quando os nhoques subirem,
aguardar cerca de um minuto para que fiquem bem cozidos, porém, firmes
(sem desmanchar).
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Para o molho
INGREDIENTES
• 100g de manteiga clarificada
• 50g de queijo parmesão ralado
• 30g de folhas de sálvia
• Sal e pimenta moída na hora a gosto

MODO DE PREPARO
Aquecer bem a manteiga sem deixá-la ferver, com o sal e a pimenta. Desligar
o fogo e colocar as folhas de sálvia para que se encharquem da manteiga.

Finalização

Em uma travessa ou em prato de massa, colocar ao fundo um pouco do queijo
parmesão ralado e o nhoque. Cobrir com o molho e acrescentar o restante do
parmesão.
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Leandro Nunes
Pato curado, mousseline de batata baroa, cebola queimada
e molho de manteiga de jatobá
Rendimento: 4 porções

Para o pato curado
INGREDIENTES
• 4 Peitos de pato
• 20g de grão de coentro
• 9g de cominho em grão
• 12g de tomilho seco
• 10g de pimenta do reino preta
• 10g de páprica doce
• 2 anis estrelados
• 70g de açúcar mascavo
• 100g de sal

MODO DE PREPARO
Juntar todos os ingredientes da cura e batê-los. Passá-los, generosamente,
nos peitos do pato. Deixar marinando no mínimo por 12 horas, enrolado em um
pano de multiuso. Retirar o excesso. Colocar o pato em uma frigideira ainda fria
com a pele para baixo. Levar ao fogo médio até a pele ficar crocante. Virar o pato
e retirá-lo do fogo.
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Para o purê de batata baroa
INGREDIENTES
• 600g de batata baroa
• 50g de manteiga
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Cozinhar a batata baroa até que fique bem macia. Processar a batata baroa
com um pouco da água de cocção e a manteiga até que fique com uma textura
lisa e homogênea. Corrigir o sal.

Para o mix de castanhas do cerrado temperadas
INGREDIENTES
• 8 castanhas de baru
• 6 castanhas de pequi
• 10ml de azeite de oliva
• 1g de orégano seco
• 4 tiras de pimenta de macaco cortada finamente

MODO DE PREPARO
Saltear as castanhas com o azeite de oliva, adicionar o orégano e a pimenta de
macaco. Corrigir o sal.
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Para o beurre monté de jatobá e vinho tinto
INGREDIENTES
• 20g de jatobá

• 1 folha de louro

• 50g cebola roxa cortada finamente

• 375ml de vinho

• 125g de manteiga gelada

tinto seco

• 1 ramo de tomilho

• Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Em uma panela, ferver o vinho com a cebola roxa, tomilho, louro até o preparo
reduzir a 50ml. Adicionar a manteiga em cubos gelados e bater sempre com
um fouet. Adicionar o jatobá e acertar o sal.

Para a cebola queimada
INGREDIENTES
• 8 cebolas (pérola)

MODO DE PREPARO
Cortar as cebolas ao meio. Colocá-las em uma frigideira ao fogo até queimálas. Separe as pétalas e acerte o sal.

Finalização
Em um prato, servir a mousseline de batata baroa e o pato cortado ao meio.
Espalhar as pétalas de cebola e finalizar com o molhe de manteiga de jatobá e
folhas verdes precoces
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Leo Hamu
Almôndegas de lata com salada de mangarito e ora-pro-nóbis
Rendimento: 4 porções

Para as almôndegas
INGREDIENTES
• 1Kg de carne suína (preferencialmente utilizar copa lombo)
• 200g de toucinho da barriga defumado (bacon)
• 100g de banha
• 1 dente de alho triturado
• 1 colher de café de cúrcuma moída
• 1 colher de café de pimenta da Jamaica
• 1 colher de chá de sal
• Banha para fritar

MODO DE PREPARO
Numa vasilha, misturar o alho triturado, a pimenta do reino, a cúrcuma moída e
o sal. Em seguida, passar a carne e o bacon na máquina de moer, juntando a
mistura dos temperos e a banha. Misturar bem os ingredientes. Em seguida,
fazer pequenas bolas de, aproximadamente, 50g cada, e reservá-las. Numa
panela, aquecer a banha para fritura. Fritar as almôndegas até ficarem
douradas. Acondicionar as almôndegas em uma vasilha, despejar sobre
elas a banha usada para fritura, até que fiquem submersas. Reservá-las, de
preferência por, pelo menos, vinte dias. No momento de usar, aquecer as
almôndegas na própria banha em que estiveram conservadas.
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Para a salada
INGREDIENTES
• 300g de favas verdes
• 300g de mangaritos
• 1 maço de folhas e brotos de ora-pro-nobis
• 1 cebola pequena
• 20ml de água de flor de laranjeira
• 50ml de azeite de babaçu
• 20ml de sumo de limão galego
• 1 colher de chá de pimenta rosa em grãos
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Em uma panela com água, cozinhar as favas até que fiquem macias, porém,
firmes, escorrê-las e reservá-las. Repetir o mesmo processo com os
mangaritos com a casca (cozinhar em água até que fiquem macios, porém,
consistentes). Escorrer, descascá-los, cortá-los em metades e reservá-los.
Cortar as cebolas em finas lâminas. Juntar as favas, os mangaritos às lâminas
de cebolas e às folhas de ora-pro-nobis. Regá-las com o azeite de babaçu,
suco do limão, água de flores de laranjeira e uma pitada de sal.

Finalização

Colocar no prato cinco almôndegas e uma porção da salada. Finalizar
acrescentando brotos de ora-pro-nobis, distribuindo algumas sementes de
pimenta rosa sobre a salada.
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Lui Veronese
Tributo ao Cerrado

Rendimento: 4 porções

Para o crumble fino escuro
INGREDIENTES
• 3g de cacau em pó
• 10g de farinha
• 7g de açúcar
• 10g de manteiga

MODO DE PREPARO
Juntar os ingredientes em uma tigela e misturá-los bem. Estirar em uma
assadeira e assar em forno à 150ºC, mexendo de 7 em 7 minutos até ficar
crocante e seco. Deixar esfriar e bater em processador até ficar uma terra fina.

Para o creme de pequi
INGREDIENTES
• 20g de polpa de pequi
• 30g de cajuzinho-do-cerrado
• 15g de açúcar
• 5g de limão siciliano espremido

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes em liquidificador e peneirá-los. Reservá-los em geladeira.
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Para o ganache de maracujá
INGREDIENTES
• 30g de chocolate branco
• 20g de creme de leite fresco
• 10g de suco concentrado de maracujá-do-cerrado

MODO DE PREPARO
Derreter o chocolate. Acrescentar o creme e o suco. Guardar em geladeira.

Para o sorvete de cagaita
INGREDIENTES
• 65g de polpa de cagaita
• 12g dextrosa
• 50g de açúcar
• 5g de açúcar invertido
• 8g de glucosa atomizada
• 1,7g estabilizante para sorvetes

MODO DE PREPARO
Em uma panela, aquecer a polpa de cagaita com a dextrosa até atingir 60ºC.
Adicionar o açúcar, o estabilizante, a glucosa e o açúcar invertido. Aquecer até
85ºC, mexendo sempre. Passar pela máquina de sorvete e guardar em um
recipiente próprio no congelador.
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Para a árvore
INGREDIENTES
• 60g de chocolate amargo

MODO DE PREPARO
Derreter o chocolate e colocá-lo em um saco de confeiteiro. Preparar uma
tigela funda com muito gelo e água. Fazer tiras de chocolate com pontas
múltiplas diretamente na tigela com água gelada. Moldá-las com os dedos em
forma de árvores retorcidas. Guardar, cuidadosamente, as tiras em um prato
com papel absorvente na geladeira.

Finalização
INGREDIENTES
• 80g de sorvete de cagaita
• 70g de creme de pequi
• 60g de ganache de maracujá
• 60g de árvore de chocolate
• 30g de crumble
• 15g de castanha de baru picada
• Uma folha de manjericão
• Uma folha de hortelã
• 60g de garnacha de maracujá-do-cerrado
Gelar os pratos fundos que serão utilizados. Colocar o sorvete no fundo de
forma plana. Inserir, em pontos separados, o ganache e o creme de pequi e
a castanha de baru picada. Cobrir tudo com o crumble. No centro, colocar a
árvore fincada no sorvete. Queimar a folha de hortelã no forno e colocá-la
abaixo da árvore. Finalizar com a folha de manjericão.
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Mara Alcamim
Pamonha frita com creme de pequi
Rendimento: 15 unidades

Para a pamonha frita
INGREDIENTES
• 500g de milho ralado

• 20g de creme de pequi

• 50g farinha de trigo

• 10g de cebolinha picada

• 1 ovo caipira

• 1g de sal refinado

• 100g de queijo curado ralado

• Gordura para fritura

MODO DE PREPARO
Bater todos os ingredientes no liquidificador e acrescentar o azeite em fios.

Para o creme de pequi
INGREDIENTES
• 200g de pequi
• 100ml de creme de leite
• 20ml de azeite de oliva virgem
• 8g de glucose de milho
• 5g de pimenta dedo de moça
• 3g de sal refinado
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MODO DE PREPARO
Processar o milho no liquidificador. Colocá-lo em um bowl, acrescentar o
queijo, farinha, sal e ovo. Misturar bem. Fazer bolinhos e fritá-los na gordura
quente (180° +/-).

Finalização

Servir com creme de pequi.
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Marcos Lelis
Pamonha cremosa, tempurá de ora-pro-nobis e bacon
Rendimento: 4 porções

Para o bacon
INGREDIENTES
• 200g de bacon

MODO DE PREPARO
Cortar o bacon em quadrados bem pequenos (brunoise) e levá-los para a
frigideira, em fogo baixo, até que fiquem crocante. Peneirar, deixar escorrer
num papel absorvente e guardar a gordura.

Para o tempurá de ora-pro-nobis
INGREDIENTES
• 30 folhas de ora-pro-nobis
• 300g de farinha de trigo
• 100g de amido de milho
• 100ml de água
• 1 ovo

MODO DE PREPARO
Misturar a farinha de trigo e o amido, acrescentar o ovo e a água. Empanar as
folhas na farinha de trigo, mergulhá-las na massa líquida, e fritá-las. Reservá-las
em papel absorvente.
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Finalização
INGREDIENTES
• 500g de milho ralado fresco
• 500ml de água (ou leite)
• 80g de queijo curado (Canastra)
• 50g de manteiga (sem sal)
• Pimenta de macaco
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Numa panela, acrescentar a gordura do bacon, o milho ralado e a água (500
ml). Cozinhar em fogo brando até que vire um creme denso. Corrigir o sal,
acrescentar o queijo ralado, a manteiga e a pimenta de macaco. Trabalhar bem
a massa e empratar.
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Simon Lau
Queijo Tomme empanado com confit de cajuzinho
e baunilha-do-cerrado
Rendimento: 1 porção (individual ou para compartilhar)

Para o queijo Tomme empanado
INGREDIENTES
• 1 queijo Tomme da Queijaria Alpina
• 1 colher de chá de sementes de baunilha-do-cerrado
• 1 colher de sopa de farinha de trigo
• 1 ovo orgânico inteiro
• 3 colheres de farinha de rosca
• Óleo de canola para fritar

MODO DE PREPARO
Perfurar o queijo com um garfo e esfregar a baunilha nos dois lados. Embrulhálo em papel manteiga e fechá-lo bem. Deixar o queijo curar por cerca de 15
dias até que a baunilha tenha penetrado e marinado o interior cremoso deste.
(Obs: caso não seja possível esperar 15 dias, o processo pode ocorrer em tempo
inferior, mas a parte cremosa do queijo ficará menos perfumado de baunilha).
Empanar o queijo com ovo, farinha de trigo e fritá-lo em óleo (por imersão) até
que ele esteja dourado e o seu centro comece a borbulhar.
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Para o confit de cajuzinho com baunilha-do-cerrado
INGREDIENTES
• 500g de cajuzinho-do-cerrado
• 375g de açúcar orgânico
• 1 colher de sopa água
• 1 fava de baunilha-do-cerrado
• 1 ovo

MODO DE PREPARO
Retirar as castanhas dos cajuzinhos. Colocar os cajuzinhos e o açúcar em
camadas intercaladas na panela e salpicá-los com a água. Deixá-los descansar
por 2 a 3 horas. Levar a panela ao fogo baixo até que o preparo atinja o ponto de
fervura (obs: tempo estimado entre 1 a 2 minutos). Retirar a espuma surgida
na fervura. Selecionar os cajuzinhos inteiros e reservar. Reduzir o caldo do
preparo até que adquira uma consistência de xarope. Ao final, retirar o xarope
do fogo, peneirá-lo e incorporar novamente os cajuzinhos. Guardar em potes.

Finalização
Servir o queijo com o confit de cajuzinho-do-cerrado. Esta receita pode ser
apresentada como uma sobremesa, um aperitivo ou uma entrada. Também
pode ser acompanhado de uma salada de folhas verdes.

68

69

Sua receita
Agora é com você, chef!

Qual sua receita para potencializar o uso sustentável da sociobiodiversidade
do Cerrado na gastronomia?
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Faça parte desse movimento de valorização do segundo maior bioma brasileiro
por meio da gastronomia. Encaminhe sua receita para o projeto Cerrado no Prato.
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Mensagem do produtor
“Nós ficamos sozinhos aqui no mato cuidando do Cerrado, colhendo e
consumindo os frutos no tempo deles. Com essas iniciativas nos sentimos mais
próximos e motivados a continuar preservando porque as pessoas descobriram
que o Cerrado tem valor. É muito bom saber que esse mato alimenta gente
da cidade. Mas as pessoas ainda precisam aprender a esperar a natureza. O
cajuzinho agora só vai ter no ano que vem. É assim. Acabou.”

Ana Maria Romeiro (Do Cerrado)
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Lista de produtores:

www.cerradonoprato.com
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Perfil dos chefs
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Ana Paula Jacques

Doutoranda em desenvolvimento sustentável e mestra em turismo pela
Universidade de Brasília, Ana Paula Jacques, é pesquisadora em gastronomia,
turismo e sustentabilidade. Gaúcha de nascimento e brasiliense de coração,
há mais de 15 anos ‘fincou’ raízes no Cerrado onde trabalha pela valorização
das espécies nativas do bioma na gastronomia e no turismo como alternativa
para preservação da sociobiodiversidade local. Já atuou como chef de cozinha e
empresária no setor de food service. No setor público, atuou como coordenadora
de projetos na Secretaria de Turismo do DF e assessora especial do Fórum
Nacional de Secretários de Turismo. É professora efetiva de gastronomia
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) e
idealizadora do food lab Comida pra Pensar.

André Castro

Há 21 anos André Castro trabalha no segmento de alimentos e bebidas, com
passagem por diversos países, atuando em redes hoteleiras e restaurantes. É
sommelier internacional e degustador profissional de azeites. Sua gastronomia
plural tem foco nas técnicas de países banhados pelo mar Mediterrâneo,
sem perder a forte influência da culinária nacional e pesquisa sistemática
dos ingredientes brasileiros. Atualmente é chef-proprietário do restaurante
Authoral, em Brasília.

Diego Badra

Formado em Gastronomia e Turismo, Diego Badra percebeu a cozinha

como um espaço de criação e inovação. Adepto das técnicas de preparo e
apresentação da alta gastronomia, trabalha em busca das novas tendências
da cozinha no mundo. Tem como assinatura a peculiar forma de apresentar os
pratos, transformando as louças em painéis de pintura. Com essa influência,
produz projetos que motivem as pessoas a quebrar paradigmas.

Francisco Ansiliero

Francisco Ansiliero é um chef autodidata. De natureza italiana, desde

menino cozinhava. Já morou no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rondônia
e Amazônia. Em Brasília, conduz o Dom Francisco Restaurante há 30 anos.
Hoje, a grife conta com quatro pontos: 402 sul, ASBAC, Park Shopping e
Shopping Pátio Brasil. Incentivador da agricultura familiar, Francisco tem o
hábito de frequentar o CEASA, continuamente pesquisando produtos locais,
os quais utiliza na criação dos pratos da casa. O tambaqui, o bacalhau e a
picanha, que são fruto de suas andanças pelo país, figuram ao lado de pratos
típicos do cerrado, como o Frango ao molho de pequi e cajuzinho-do-cerrado.
Com espírito inovador, trouxe a cultura dos bons azeites e vinhos à mesa. Só
o restaurante da Asbac conta com três adegas, uma específica para rótulos de
vinho tinto do novo mundo, outra para tintos do velho mundo e outra exclusiva
para brancos e espumantes.

Mara Alcamim

Foi numa viagem a Nova York para fazer um curso de fotografia que

Mara Alcamim apaixonou-se definitivamente pela gastronomia e trocou o
hobby pela profissão. Autodidata, ela está sempre em busca do novo e comanda
uma cozinha criativa, com temperos marcantes e mesclas inesperadas de
sabores, que agregam ingredientes regionais e importados, elaborados com

técnicas da alta cozinha. Atualmente, dedica-se exclusivamente à cozinha do
Restaurante Universal, em Brasília, que está completando 21 anos. Em sua
cozinha, a cada dia, Mara busca se aproximar da simplicidade dos sabores
afetivos, que costuma chamar de “Comida de Verdade”. Ela é participante do
movimento chamado “Panela Candanga”: projeto de valorização do Cerrado
e descoberta da gastronomia brasiliense.

Marcos Lelis

Professor do IESB há 11 anos, Marcos Lelis é titular das cadeiras

de Cozinhas Internacionais e Cozinha Brasileira. Estudioso da formação da
culinária do Brasil, ele é também especialista em Gastronomia e Saúde e em
Docência em Ensino Superior. Antes de se dedicar às salas de aula, passou
por renomados restaurantes, como D.O.M, de Alex Atala, em São Paulo, e
Eleven Madison Parl, de Daniel Humm, em Nova York.

Leandro Nunes

O chef Leandro Nunes é o responsável pelas panelas do Leo

CozinhaContemporânea. A casa o lugar do Jambu, restaurante aclamado na
cidade por ser referência em culinária paraense. De ambiente jovem e
descontraído, o Leo é um reflexo da identidade do cozinheiro Leandro Nunes,
que já participou do reality de culinária “The Taste Brasil”, transmitido pelo
canal GNT. O currículo do chef inclui ainda passagens por restaurantes
renomados como Noma, na Dinamarca, e estudos na consagrada escola Le
Cordon Bleu, em Paris. Ainda na França, Leandro trabalhou com Christian
Constant, no premiado Café Constant, na época, com duas estrelas no Guia
Michelin. Na capital, Leandro foi sous-chef no Bottarga, passou pelo Patú
Anú, Oscar (sob consultoria de Laurent Suaudeau) e comandou o Liv Lounge.

Leo Hamu

Em Brasília desde os 5 anos, Leo Hamu (60 anos) é neto de sírios e

libaneses que imigraram para o Brasil no final do século IXX. Formado em
Zootecnia, desde muito cedo dividiu o tempo entre sua fazenda, a profissão
e a cozinha. Durante 15 anos ajudou a mãe, Lenita, e a irmã Fátima, no
comando do restaurante árabe Lagash, hoje transformado na rotisseria Lagash
Mediterranée. Do pai Alberto, herdou o gosto pela cozinha tradicional do
interior do Brasil.

Lui Veronese

Amante da cozinha desde a infância, Lui Veronese deu os primeiros

passos de sua carreira ainda em Brasília, até que há cerca de 10 anos foi
convidado para cozinhar na Amazônia ao lado de grandes chefs do mundo,
como Juan Mari Arzak, Alex Atala e o catalão Ferran Adrià. Dalí, conquistou
a chance de estagiar nos restaurantes desses renomados cozinheiros. Em
seu currículo estão passagens por casas como El Bulli, Arzak e El Celler de
Can Roca. Depois de fazer pós- graduação em gastronomia criativa pela
Universidade de Barcelona, Lui foi para o D.O.M, em São Paulo, Le Manoir aux
Quat Saisons, na Inglaterra, e De Kromme Watergang, na Holanda, também foi
auxiliar do chef Alex Atala em ocasiões como o Congresso Gastronômico Madrid
Fusión, na Espanha. De volta ao Brasil, Lui idealizou e foi chef-executivo do
extinto Cru Balcão Criativo, onde conquistou 7 prêmios. Hoje, o chef brasiliense
tem preferência pela cozinha de vanguarda com conceito próprio e chefia o
badalado restaurante Sallva, no pontão do Lago Sul.

Simon Lau

Simon Lau nasceu em 1965, em Copenhague, Dinamarca.

Chegou ao Brasil pela primeira vez, em 1986, vindo de Caracas,
cruzando a Amazônia e descendo a BR-101 até ao Rio, numa viagem
de seis meses... de bicicleta ! Durante esse trajeto, ficou fascinado
pela cultura brasileira, suas tradições e culinária, e pelo exotismo
e qualidade dos produtos da terra. Em 2004, abriu o inovador
restaurante Aquavit, em sua casa, em Brasília. O chef e o restaurante
tornaram-se uma referência nacional na utilização de produtos típicos
do cerrado brasileiro na gastronomia, como por exemplo a baunilhado-cerrado. Recebeu diversos prêmios locais e nacionais entre
outros as 3 estrelas da Guia 4 Rodas em 2013 colocando-o entre os
únicos seis restaurantes assim avaliados. Os cinco demais ficavam
nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Foi eleito Chef do Ano no
Brasil pela revista Veja em 2011. Desde 2006 ele realiza anualmente
a famosa festa Festa de Babette do Aquavit, onde cinema, literatura e
gastronomia se reúnem num evento realmente muito especial.
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