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Gênios da cozinha
A feira Madrid Fusión chega à terceira edição com êxito e reúne alguns dos mais importantes nomes da gastronomia

Em sentido
horário, os
re s p o n s á ve i s
pelas
d e m o n s t ra ç õ e s
mag istrais:
Ferran Adrià,
Mar tín
B e ra s a t e g u i ,
Paco Roncero e
Lourdes Plana,
uma das
diretoras da
feira Madrid
Fusión

ARNALDO LORENÇATO
de Madri

De notável elegância, o logo-
tipo do Madrid Fusión 2005
compõe-se da silhueta de

um garfo entrelaçada a de um hashi,
o talher de madeira asiático. Esse
emblema anuncia com precisão o
encontro entre Ocidente e Oriente,
tema desta que é uma das feiras de
gastronomia mais importantes do
mundo. Assim, durante três dias, en-
tre 18 e 20 de janeiro, o Palácio de
Congressos na capital espanhola
tornou-se palco para uma série de
apresentações do que se faz de mais
moderno em cozinha hoje nos dois
extremos do planeta.

Além da demonstração magistral
de Ferran Adrià, chef reconhecido
como o número 1 em sua arte, uma
platéia de 500 pessoas pôde assistir
atentamente às conferências de pro-
fissionais de primeira grandeza na
Espanha como Juan Mari Arzak,
Martín Berasategui, Paco Roncero e
Juan Roca. Da Ásia, vieram os mes-
tres Kunio Tokuoka, Tetsuya Waku-
da, Yuji Wakiya e o professor Yukio
Hatori. Para demonstrar a força no-
va culinária de Taiwan, foi trazido o
jovem Herman Lai.

Para revelar a face leste do con-
tinente africano, chegaram os chefs
Stefano Fontanesi, italiano que atua
nas Ilhas Maurício, e Antoine Laval
Heerah, chef mauriciano e dono de
um restaurante em Paris. A lista de
convidados incluía ainda nomes cin-
tilantes como o veterano francês
Pierre Gagnaire, que se apresentou
ao lado do cientista Hervé This, o si-
ciliano Carmelo Chiaramonte e o
britânico Sat Bains. E pela primeira
vez, um brasileiro foi convidado pa-
ra participar do Madrid Fusión. De
maneira exemplar, o paulistano
Alex Atala mostrou o casamento da
técnica européia, em especial a fran-
cesa, com produtos da Amazônia.

Como não poderia ser diferente,
uma das demonstrações magistrais
mais aguardadas era a de Ferran
Adrià. Em menos de duas horas, o
chef catalão deixou claro porque é
considerado o grande gênio da co-
zinha contemporânea e porque é di-
fícil rivalizar com ele. De maneira
espetacular, Adrià deixou claro a
concepção de suas receitas. Para en-
tender sua proposta, esqueça da ali-
mentação convencional. À maneira
de um alquimista, o cozinheiro fe-
cha-se em seu laboratório, localiza-
do em Barcelona, e pensa em pratos
que rompam os limites entre doce e
salgado e quebra a convencional se-
qüência de entrada, primeiro e se-
gundo pratos e sobremesas. De ma-
neira lúdica, brinca com a forma de
comer. A maioria de suas criações
precisa de orientação para degustá-
las. Não raro, são servidas em louças
especiais e, com freqüência, dispen-
sam o uso de talheres. O mestre di-
fusor da culinária de desconstrução
teve o cuidado de registrar em três
livros monumentais suas receitas. E
prepara um quarto, já que sua capa-
cidade criativa não se esgota.

Mas que não se pense que a téc-
nica de recriar alimentos é o único

nomia, que junto com o turismo, tem
rendido muitas divisas à Espanha.
Na explicação do próprio Adrià,
quase um terço do PIB espanhol
vem da alimentação. E não há me-
lhor cenário para a culinária do chef
catalão do que a universidade. O
próprio Adrià define que a comida é
para a investigação. “Mas não me
venham com milongas de que existe
uma cozinha científica. Existe uma
cozinha boa e outra má. Temos que
saber de ciência e gastronomia como
sabemos de cultura”, defende.

Juan Mari Arzak e Martín Bera-
sategui, outras duas estrelas que
compõem o triunvirato espanhol da
alta cozinha moderna espanhola
com Adrià, também deram seu re-
cado. Para nunca deixar de vislum-

brar o novo, o veterano Arzak, um
dos precursores da “nueva cocina
vasca” criada na década de 70, e
proprietário do restaurante com seu
nome em San Sebastian, tem sua re-
ceita: “É necessário pensar como
uma criança para nunca perder a
criatividade.” Ele também acredita
que a técnica é indispensável. “Há
pratos que não faríamos se não ti-
véssemos uma temperatura míni-
ma”, diz. Com os efeitos do gelo se-
co sobre um molho de morangos
que cria uma espuma borbulhante, o
chef elaborou uma variação de sa-
lada de frutas com kiwi, maçã, man-
ga, cereja, pêra, banana e melão le-
vemente caramelizado com açúcar
numa grelha. À sobremesa de tanto
impacto visual, deu o nome de pom-

pas de fresa. Dono de cinco restau-
rantes no País Basco, Berasategui
acredita que não deva haver frontei-
ras para a cozinha. “Mas sou defen-
sor de chefs que fazem sentir a per-
sonalidade deles por trás de cada
prato”, diz. Dentro dessa premissa,
trouxe para a feira inúmeros pratos,
muitos deles apresentados tanto ao
vivo quanto em vídeos. A marca de
seu talento pôde ser confirmada em
entradas tão simples quanto marcan-
tes, como as ostras temperadas com
sua própria água mais uma mistura
de café, pimenta e curry, emulsiona-
da com manteiga de cacau, que o
cozinheiro acredita ser mais diges-
tiva que a versão de leite de vaca.

Um dos maiores patrimônios gas-
tronômicos de Espanha, o azeite e as
texturas que se podem criar com ele
foram tema de uma das demonstra-
ções. O formidável Paco Roncero,
do restaurante La Terraza do Cassi-
no de Madri, preparou uma delicada
geléia de óleo de oliva passada em
açúcar. Macio e delicado, o doce ti-
nha uma sabor formidável e foi a
única iguaria que o público pode de-
gustar. Ainda com o azeite extravir-
gem, o jovem cozinheiro Dani Gar-
cia, que acaba de deixar o Tragabu-
ches, em Ronda, ensinou a fazer
escamas com óleo congelado. Dos
convidados estrangeiros, o francês
Pierre Gagnaire, que tem um restau-
rante três estrelas no “Guia Miche-
lin” em Paris, travou uma estimu-
lante discussão sobre cozinha mole-
cular com o cientista Hervé This. O
químico, especialista em Nutrição
Humana e Alimentos Seguros do
Collège de France e autor do livro
“Um Cientista na Cozinha” (Ática),
costuma desenvolver técnicas que
coloca a serviço dos grandes cozi-
nheiros, entre elas o uso do nitrogê-
nio para o congelamento rápido.

Lourdes Plana, uma das diretoras
do Madri Fusion, ainda se surpreen-
de com o êxito da feira. “Quando
montamos a primeira, dedicada à
nouvelle cuisine, queríamos trazer
conferencistas internacionais. Fica-
mos receosos de que não viessem”,
lembra. Todos compareceram em
peso e o sucesso vem se repetindo e
se ampliando. “Contamos com a
grande ajuda de Adrià e Arzak, que
são os padrinhos do Madrid Fu-
sión”, diz Lourdes. “O êxito se deve
aos dois.” A cada edição, a idéia é
surpreender o público, já que esta
não é uma feira convencional. Tem
um caráter exclusivo. Não se ven-
dem ingressos livremente para visi-
tar os estandes dos expositores ou
participar das aulas. Só se permite a
entrada dos inscritos nas conferên-
cias, que têm atraído gente do mun-
do todo. Isto sem falar das disputa-
díssimas degustações de vinho, que
são assunto para um outro artigo.
Sobre o tema da próxima cimeira,
Lourdes Plana diz que a intenção é
organizar um programa com as
Américas. “Teremos representantes
da América do Sul”, adianta. Pode
ser uma chance e tanto para chefs
brasileiros exibirem sua arte numa
das mais importantes vitrines da alta
gastronomia do planeta. n

Leia mais na página 6
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motor de Adrià. “Fiz apenas um úni-
co prato de desconstrução para o car-
dápio do Bulli em 2003. No ano pas-
sado, foram somente três espumas”,
avisa. Para uma audiência encantada
com o mestre, o chef dedicou-se a
contar a invenção de uma série de
“coquetéis”. Drinques convencio-
nais? Nada disso. Em 1998, por
exemplo, surgiu uma bebida de ma-
racujá, uísque e espuma fria de coco,
colocada com a ajuda de um sifão.
No ano seguinte, passou a usar as es-
pumas quentes, preparadas a gelati-
na ágar-ágar, o que representou uma
verdadeira revolução, copiada por
todos aqueles que querem parecer
modernos nos quatro cantos do glo-
bo. Tratava-se de um gin fizz com
parte de baixo fria e uma espuma
quente por cima. Durante a apresen-
tação, Adrià perguntou à platéia se
havia brasileiros. O motivo? Mostrar
uma capirinha reelaborada na forma
de uma pastilha fina de gelo, que
tem de ter quantidades precisas de
álcool e açúcar para se solidificar.
Também elogiou a presença de Alex
Atala e disse que o futuro da alta
gastronomia passa pela Amazônia,
“o próximo celeiro do mundo”. Ain-
da entre os coquetéis, montou uma
piña colada numa colher com aba-
caxi confitado em rum e coberto por
uma espuma de coco, além de dry
martini servido num frasco de per-
fume. O cozinheiro não nega: “É
uma provocação dos sentidos.”

Se não bastassem os coquetéis,
ele mostrou ainda os intrigantes leite
elétrico, feito com folhas seshuan

uma erva japonesa, o caviar de café,
preparado com sementes de alfava-
ca, o manjericão roxo, e o ovo de as-
pargo feito com uma gema colocada
no centro de um espécie de sorvete
do vegetal, obtido a partir do conge-
lamento rápido em nitrogênio, técni-
ca introduzida pelo cientista francês
Hervé This na década de 90. Ao fi-
nal da apresentação, houve o anún-
cio da criação da Cátedra Ferran
Adrià de Cultura Gastronomica y
Ciencias de la Alimentación en la
Universidad Camilo José Cela de
Madrid en colaboración con la Co-
munidad de Madrid. Um investi-
mento seguro em ensino de gastro-
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Kunio Tokuoka faz a refinada cozinha imperial em Kyoto Tetsuya Wakuda tem um restaurante de sucesso na Austrália Yukio Hattori, professor e apresentador de TV

Beleza e requinte
vindos do Oriente

F E I R A  G A S T R O N Ô M I C A

Um elenco de cozinheiros asiáticos apresenta a riqueza das
milenares culinárias japonesa e chinesa em tom moderno

Yuji Wakiya (ao lado), que elabora pratos
da nova cozinha chinesa no Japão, e o
jovem Herman Lai (acima), que faz
culinária chinesa moderna em Taiwan

ARNALDO LORENÇATO
de Madri

Como previa o programa do
Madrid Fusión 2005, a ter-
ceira edição do evento foi

dedicada ao encontro das cozinhas
do Ocidente e Oriente. Em tempos
de internet, esses dois extremos
culinários se tornaram ainda mais
próximos. Para que o público pu-
desse assistir ao que de mais arro-
jado se faz hoje na Ásia, foi con-
vidado um elenco de estrelas
orientais. Representando o Japão
vieram Kunio Tukuoka, Yukio
Hattori e Yuji Wakiya; da Austrá-
lia, veio Tetsuya Wakuda, que tem
um restaurante japonês em Sid-
ney; e de Taiwan, Herman Lai,
que trabalha especialmente a
cozinha do mar em diversas
combinações.

A maneira de um artista
que lapida ingredientes no-
bres, Kunio Tokuoka, dono
do restaurante Kyoto Kit-
cho, na cidade de Kyoto, é

um especialista na renovação da
cozinha imperial japonesa. Durante
sua demonstração, o chef apresen-
tou um Hassun, uma das vertentes
da culinária Kaiseki, composta de
uma seqüência de pratos delicados,
inspirados em matérias-primas da
estação. “O Hassun é justamente o
momento de maior prazer do Kai-
seki, composto de sete ou oito por-
ções”, explica Tokuoka. O cozi-
nheiro, inclusive, exibiu um vídeo
mostrando como visita pequenos
produtores e faz pessoalmente a es-
colha dos ingredientes.

Tokuoka deslumbrou os
presentes elaborando oi-
to iguarias, que foram

apresentadas em três diferentes ti-
pos de recipientes. Entre as peque-
nas delícias, estavam o Kobebeef,
carne de boi marmorizada de gor-
dura, cujo preço é astronômico, e o
sushi de fugu, peixe que tem que
ser preparado com extrema maes-
tria por ser venenoso. Do contrá-
rio, pode matar o comensal.

Outro mestre na arte de encantar
o paladar, Tetsuya Wakuda, que
também esteve na edição passada
do Madrid Fusión, trilha um cami-
nho completamente diferente.
Oriente e Ocidente se cruzam em

sua cozinha de maneira
formidável. Esse mes-

tre do gestual, obede-
ce um sutil ritual para
cortar cada alimento.
“Todos os meus movi-
mentos são para que
se obtenha o máximo
de sabor de todos os
ingredientes”, disse
Wakuda com exclusi-
vidade à Gazeta Mer-
cantil. Ao preparar la-
gostins marinados, ex-
plica que o principal

cuidado é impedir que o vinagre de
arroz, usado para temperar, sobre-
puje o sabor do fruto do mar.

Outra ousadia de Tetsuya é um
foie gras disposto sobre tofu, queijo
de soja japonês. Para chapear o pei-
to de pato e ganhar sabor extra, o
mestre ensina que vale adicionar
uma gota de óleo de avelã. Neste
caso, a ave se faz acompanhar da
raiz de gobo, numa montagem que
seduz o olhar. Para desfrutar de
uma refeição completa no restau-
rante de Sidney, Tetsuya avisa que
é necessário tempo. “Como são
vinte pratos, ao final, procuro ofe-
recer sobremesa mais simples”, ex-
plica o chef.

Dono de uma das mais renoma-
das escolas de culinária do Japão,
a Escola Hattori de Nutrição, e
apresentador de um programa de
TV, o veterano Yukio Hattori é o
médico que abraçou o forno e fo-
gão. Como tem uma longa atuação
na Medicina, defende uma cozinha
saudável e propõe como um dos
elementos essenciais a soja, grão
sobre o qual fez uma longa disser-
tação. O professor e showman
também ensinou como preparar o
toro ou atum gordo.

Apesar da jovialidade com que

realiza seu trabalho, Yuji Wakiya
tem mais de 30 anos consagrados à
cozinha. Surpreendentemente, o
cozinheiro japonês se dedicou à cu-
linária chinesa. Hoje, é reconhecido
como o pioneiro da nouvelle cuisi-
ne chinois no Japão. Depois de ter
atuado em destacados restaurantes,
abriu sua própria casa, o Wakiya
Ichiemicharo em 2001.

Wakiya lembra que a primeira
grande mudança em relação à cu-
linária chinesa, foi preparar receitas
em porção individuais e servi-las
empratadas. “Não era comum an-
tes”, lembra. O chef começou sua
demonstração mostrando como usa
um chá de laranja e outros cítricos,
com grande poder de fermentação,
para cozer frutos do mar. Mas não
diretamente sobre a panela. O co-
zinheiro despeja a infusão sobre pe-
dras aquecidas que desprendem
muito vapor e rapidamente cozi-
nham os pescados colocados sobre
elas. Depois de prontos, são tempe-
rados com pimenta.

Sempre atento às mudanças, re-
centemente Wakiya voltou a in-
cluir no menu de seu restaurante
pratos para serem partilhados. Um
deles estava na aula. É a carne de
porco temperada com uma riqueza

de condimentos como anis estrela-
do, canela, missô e shoyu, embru-
lhado numa folha de lótus. Em se-
guida, é acimentada com uma ca-
mada de sal misturado com clara,
pimenta e chá forte. Assa lenta-
mente e, quando pronto, emana
um aroma inebriante.

Para fechar a participação asiáti-
ca, no último horário que encerrava
a feira, apresentou-se o chef taiwa-
nês Herman Lai, do Pearl Liang.
Aberto em 1999, o restaurante fica
no interior do Grand Hyatt Taipei.
Considerado um dos maiores ex-
poentes de seu país, o chef faz uma
cozinha baseada em produtos do
mar. Ele prefere as cocções rápidas,
que revelam o frescor dos alimen-
tos. Também evita o excesso de ela-
boração. Mas não economiza no uso
de condimentos de poder explosiva-
mente picante, como o gengibre.
Além dos óleos vegetais, alguns de
seus pratos levam gordura de porco.
Uma de suas especialidades, o ca-
ranguejo ao vapor, por exemplo, de-
pois de cozido é misturado a filé de
porco ligeiramente frito em azeite
de gergelim preto com cogumelos
chineses e camarões secos. É acom-
panhado de arroz branco. Um legí-
timo banquete. n

O Hassun,
seqüência de
iguarias com

d i fe re n t e s
tipos de

a p re s e n t a ç ã o 
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Bela estréia brasileira
Alex Atala brilha no primeiro dia do Madrid Fusión

ARNALDO LORENÇATO
de Madri

Foi uma noite de triunfo para
a gastronomia do Brasil. Na
platéia, astros internacionais

assistiam à última demonstração
magistral do primeiro dia do Ma-
drid Fusión 2005. De olhos e ou-
vidos atentos, Ferran Adrià, Juan
Mari Arzak, Tetsuya Wakuda, Fa-
tema Hal entre outros prestavam
atenção à fusão à brasileira. No
palco, o chef Alex Atala, acompa-
nhado do ajudante Felipe Rameh,
o Sansão, apresentou uma culiná-
ria singular, uma mescla de técnica
européia com ingredientes amazô-
nicos. Uma cozinha que põe em
evidência o que País tem de mais
autêntico. Para que a platéia pu-
desse entender o aroma tão singu-
lar do caldo de tucupi, os efeitos
anestésicos do jambu e sabores ex-
traordinários de frutas como o
jambu, o cozinheiro preparou uma
brochura ilustrada com suas recei-
tas, que foi distribuída a todos os
participantes do evento.

Entre nervoso e emocionado,
falando em portunhol, Atala fez
uma apresentação cheia de encan-
tos. Explicou que quando começou
a fazer manga grelhada temperada
com pimenta-do-reino e servida ao
molho de maracujá, no restaurante
Filomena, onde trabalhou antes ter
sua própria casa, muita gente pen-
sava que ele era maluco. Mas parte
da crítica e do público soube en-
tender e louvar seu trabalho. Fugia
do lugar-comum com as combina-
ções inusitadas. Atala só encon-
trou identidade para o que estava
desenvolvendo ao conhecer o tra-
balho dos arrojados chefs espa-
nhóis, em especial de Adrià, do
qual passou de admirador a amigo.

Foi o cozinheiro catalão, por
exemplo, que fez a apresentação
do livro de Atala, lançado há dois
anos. Aliás, a obra em dois volu-
mes fez sucesso. Foram vendidos
30 exemplares na livraria montada
na feira. Em dois volumes, a obra é
resultado das inúmeras viagens
que o chef fez pelo Brasil.

Como ingrediente mais impor-
tante da Amazônia, Atala destacou
a mandioca e seus usos. Explicou
que a cassava, como é conhecida
no mundo todo, não é um produto
asiático. Foi levado para essa parte
do globo pelos portugueses. Entre
os inúmeros usos que tem no Bra-
sil, destacou o tucupi e a tapioca.
Com os dois derivados da raiz bra-
sileira preparou uma receita de fi-
lhote, peixe que é uma das glórias
amazônicas. Com outra delícia
brasileira, o palmito fresco ou pu-
punha, fez um mil- folhas. O pal-
mito despertou tal interesse que
Arzak não hesitou em subir ao pal-
co e pedir para si o pedaço que so-

brou. Prometeu tes-
tá-lo numa de suas
próximas experiên-
cias culinárias.

Atala, que rece-
b e u  e l o g i o s  d e
Adrià na abertura
do evento, teve sua
foto estampada em
alguns do mais im-
portantes periódi-
cos de  Espanha.
Despertou interes-
ses como da chef
marroquina Fatema
Hal, do restaurante
parisiense Mansou-
ria,  que recente-
mente  es teve no
Brasil para fazer
u m a  s e m a n a  d o

Marrocos no Mofarrej Gran Sol
Meliá. Fatema aproveitou a opor-
tunidade para conhecer Atala pes-
soalmente. Depois desse encontro,
os dois acertaram fazer um festival
a quatro mãos no D.O.M, entre es-
te ano e o próximo. E também um
outro na capital francesa.

Celeiro do futuro na visão do
genial Adrià, a Amazônia e seus
produtos, mais o trabalho de Atala,
impressionaram também a escrito-
ra de culinária cubano-americana
Viviana Carballo, radicada em
Miami, e Michael Raffael, colu-
nista de gastronomia do jornal lon-
drino “The Observer”. Ambos fi-
zeram longas entrevistas com o
chef paulista. Mais do que isso,
Raffael sugeriu a Paul Gayler, chef
executivo do restaurante do Lanes-
borough, um dos mais badalados
hotéis cinco estrelas da capital bri-
tânica, organizar um festival com
o colega paulista no próximo ano.
Atala realmente começa a fazer
uma cozinha sem fronteiras. n

Atala explica o que é tucupi e filhote

Arnaldo Lorençato

Josean Martinez Alija Iñigo Lavado Ángel León

Uma nova geração
Jovens cozinheiros têm espaço garantido na feira

ARNALDO LORENÇATO
de Madri

OMadrid Fusíon não celebra
apenas os grandes mestres
da gastronomia. Jovens

cozinheiros têm espaço garantido
para mostrar seu talento. Foram
vários os participantes com menos
de 30 anos na edição deste ano.
Vale a pena destacar pelo menos
três deles: Josean Martinez Alija,
do Guggenheim Bilbao, Iñigo La-
vado, do Kukuarri, e Ángel León,
que acaba de se desligar da Casa
del Temple, em Toledo.

Responsável pelas delícias ser-
vidas no restaurante da filial do
museu americano, Martinez es-
banja talento. Ele esteve presente a
duas demonstrações, uma delas na
abertura da feira, para discutir as
novas técnicas de preparação de
pescado. Cabe lembrar que a Es-
panha é o segundo país do mundo
em consumo de peixes e frutos do
mar, logo depois do Japão. Marti-
nez ensinou como preparar um ca-

bracho ou peixe escorpião, típico
do Mediterrâneo. Entre as técni-
cas, o cozinheiro demonstra como
abater o peixe vivo e transformá-lo
em filés com pele somente depois
que o sangue foi esgotado.

Nascido na Andaluzia, Ángel
León faz um profundo estudo do
mar, com o apoio de três centros
universitários: Faculdade de Ciên-
cias do Mar da Universidade de
Cádiz, Faculdade de Biologia Ma-
rinha da Universidade de Alicante
e o Departamento de Pedagogia da
Universidade de Castilla La Man-
cha. Estuda por exemplo os méto-
do de captura de peixes e os efeitos
que terão sobre a carne quando ela
for preparada. Em sua investiga-
ção culinária, usa, por exemplo,
carvão feito a partir de estacas
mantidas submersas no oceano por
cerca de seis meses. Consegue, as-
sim, dar um aroma especial ao gre-
lhar os pescados.

Chef vencedor do concurso
“Restaurante Revelação”, promo-
vido pelo Madrid Fusión com mais

30 jornalistas especializados, Iñigo
Lavado comanda Kukuarri, que
também pertence ao grupo gastro-
nômico de Martín Berasategui. O
cozinheiro apresentou tapas, os
pratos em pequenas porções tão fa-
mosos internacionalmente hoje
quanto a paella. Das 11 receitas que
costuma servir no restaurante, sele-
cionou bocados que fazem a boca
salivar com uma massa finíssima
de pizza recheada com uma gema
crua e presunto ibérico. Montada
como uma trouxinha, deve passar
rapidamente por óleo de girassol
quentíssimo para que doure e a ge-
ma se mantenha crua. É um acepipe
de jeitão mais tradicional, mas feito
com requinte de apresentação ex-
traordinário. Polvilha com um pou-
co de sal Maldon, importado da
Grã-Bretanha, um dos ingredientes
mais usados hoje na Espanha. Para
a sobremesa, surpreende com um
creme de amêndoas servido num
tubo de ensaio, acompanhado de
toranja passado na frigideira com
azeite extravirgem. n
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