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É PRIMAVERA, 
TE AMO!

Massa fresca florida
Couve-flor, pétalas de

malvavisco vermelha e de 
cunhã (feijão-borboleta) em um

talharim de encher os olhos!

Passo a passo aqui
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De comer com os olhos !
Nas saladas, sobremesas e bebidas, as flores orgânicas invadiram a cozinha

Com certeza você já comeu, a contragosto ou com muito prazer, algumas

inflorescências conhecidas como brócolis e couve-flor. Na dieta mediterrânea é

comum o consumo de alcachofras, alcaparras e flores de abobrinha. Culturas

orientais usam água de rosas ou de flor de laranjeira em sobremesas

tradicionais e festivas. Velhas conhecidas dos chás, as flores “bebericáveis”

também não são novidade. Quem nunca tomou um chazinho calmante de

camomila ou uma infusão de hibisco sob a promessa de acelerar o

metabolismo?

 

Introduzir as flores no prato não é tão estranho assim. Imagine, por exemplo,

aromatizar uma salada de frutas com chá de camomila e salpicar pétalas

frescas por cima para decorar a sobremesa. Ou, ainda, se refrescar com um

sorvete de cor viva feito da infusão concentrada de hibisco. Sabia que as pétalas

frescas desta flor têm um sabor muito semelhante ao da azedinha e trazem um

toque ácido interessante às saladas e vinagretes?
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higienize cuidadosamente as
flores comestíveis.
com um garfo, bata uma
clara até formar uma
espuma aerada.
espalhe açúcar em uma
tigela.
passe as flores na clara,
role-as delicadamente no
açúcar e salpique mais
açúcar por cima até
"empanar" todas as pétalas. 
deixe secar em papel vegetal
a temperatura ambiente e ao
abrigo do sol por 48-72
horas ou leve ao forno a 120
graus por 10 minutos.
conserve em pote de vidro
hermeticamente fechado e à
sombra por 5 dias.

flores cristalizadas
com açúcar, com afeto

http://gato-azul.blogspot.com/2007/06/fleurs-cristallises.html


Além das flores que já foram “convencionadas” como parte do mercado

alimentício, há muitas outras espécies que cabem à mesa. É verdade que, em

comparação a hortaliças e ervas, o apelo das pétalas não convencionais não

está propriamente em seu poder de saciedade ou grande valor nutricional

(embora tenham propriedades funcionais e sejam valiosas aliadas da medicina

popular).

 

O sabor da maioria também não é irresistível e confesso que à exceção da

impactante flor de jambu ou das aromáticas flores de manjericão e laranjeira,

em geral não agregam tanto gosto ou textura aos pratos. Isso porque o sabor é

muito sutil e se perde quando misturado a outros ingredientes. Mas a

vivacidade de suas formas e cores encanta e traz um efeito lúdico e elegante

aos pratos. Flores na culinária, antes de tudo, te fazem comer com os olhos e

trazem diversão à cozinha.

 

Nessa primavera, experimente introduzir as flores na sua forma de cozinhar.

Opte sempre pelas orgânicas, aquelas que muitas vezes dão no mato, livres de

agrotóxicos. Lembre que nem toda espécie é comestível, então certifique-se

quanto à toxicidade. Segue uma listinha não exaustiva para começar a bancar a

abelhinha: ipê, capuchinha, malvavisco, clitoria (cunhã), dente de leão, lírio do

brejo e acácia (lembrando que essas duas são letais para bichanos!), violeta,

alfazema, hibisco, jasmim, rosa, amor perfeito, borragem, calêndula, sininho,

girassol, sem excluir algumas flores de hortaliças e legumes.

Editado pela Senac São Paulo, escrito pelo botânico Gil
Martins Felippe (Unicamp) e ilustrado por Maria Cecília
Tomasi (Instituto de Botânica de São Paulo), o livro Entre o
Jardim e a Horta - as flores que vão para a mesa apresenta
várias flores comestíveis identificando suas propriedades,
explorando sua origem (inclusive etimológica) e contando
histórias, curiosidades e receitas.
 
A obra fornece, ainda, uma tabela de valor nutricional
comparando flores e frutos, além de  um índice de nomes
científicos e outro de nomes  populares das flores. Para
completar, o autor destaca quais são as flores tóxicas que
devem passar longe do nosso prato.

pra não dizer que não
falei das flores...
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Setembro é mês de abacaxi, tamarindo ,
tangerina ,  caju, jabuticaba, beterraba ,
brócolis, couve, palmito, banana ,  aipim,

cará, cenoura ,  abobrinha.

Um brinde à sazonalidade

Bergamota amanteigada e
caramelo de especiarias

Uma sobremesa elegante e

surpreendente, pronta em

apenas 8 minutos.

Receita aqui

O fabuloso 
curry de beterraba
A sua salada de beterraba

nunca mais será a mesma.

Receita aqui

As frutas , verduras e legumes da estação são sempre mais saborosas e aromáticas ,

além de mais ricas em nutrientes . E a abundância sazonal ainda é boa pro bolso .

Respeitar o ciclo natural das plantas e da terra através da produção e do consumo

sustentáveis gera simbiose e equilíbrio entre nós e o meio ambiente . E quando a

natureza recompensa com seus melhores frutos , não é preciso ter mãos de chef e nem

técnica de sobra . Basta um toque de tempero e pronto! A dica Chaud Patate é

explorar combinações de especiarias para destacar o sabor natural dos alimentos . 
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Froyo de tamarindo
com linhaça e chia
Geladinho, saboroso, 

desse jeito tããão gostoso 

que me faz delirar !

Receita aqui

Creme de ramas de 
cenoura e seu tempura

Para não faltar vitamina A 

na sua dieta, é pra 

comer até o talo!

Receita aqui

Mas não pense você que todo o borogodó da natureza se concentra exclusivamente
na parte de dentro dos frutos . Ramas , cascas , talos e sementes também têm seu valor .
O aproveitamento integral dos alimentos pode deixar sua culinária mais criativa ,

nutritiva e saborosa , além de evitar o desperdício . Pense fora da caixa e descubra
sabores e texturas com duas receitas inusitadas de dar água na boca :

Falso burger de casca
de banana orgânica
No blog te ensino a fazer

ketchup com a banana e

burger vegano com a casca

Receita aqui

E pra quem curte o azedinho do "suco de tamarindo que parece groselha e tem gosto
de limão" (como diria o Chaves), que tal incorporar essa fruta africana tão popular no
norte e nordeste do Brasil a um frozen yogurt funcional e refrescante? Essa fruta
versátil , além do suco do Chaves e de doces e geleias , também pode ser usada em
preparações salgadas como curries e molhos para carnes .
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No mês da Independência, nada mais brazuca que uma boa 
feijoada no feriado. E que tal a versão pocket do prato nacional?

Passo a passo aqui

O Chaud Patate pinou algumas inspirações com os temas da edição.
Clique no ícone do Pinterest e descubra uma seleção de delícias.

".... a feijoada tem as especificidades da
culinária brasileira . O feijão preto é originário
da América do Sul e era chamado pelos
guaranis de comanda , comaná ou cumaná . A
farinha de mandioca também tem origem
americana , sendo adotada como componente
básico da alimentação pelos africanos e
europeus que vieram para o Brasil . Roças de
feijão e mandioca eram plantadas em diversos
locais , inclusive nos espaços domésticos , em
torno das residências , principalmente das
classes populares ." - PINTO, Tales dos Santos.
"História da feijoada"; Brasil Escola.

Bolinho de feijoada
Brasil no prato:
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