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FICA, VAI TER SOPA
Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindEs a mais uma edição devezemquanzenária da newsletter
Chaud Patate! A proposta era para ser uma comunicação mensal e eis que chega novembro e
me apercebo que faz mais de um ano desde a primeira e única edição! O tema daquela vez foi
floral, perfumado e primaveril, mas esse mundo deu uma cambalhota tão inesperada que
nesse fim de primavera não vou falar das flores. Isso porque a primavera de uns é o outono
de outros... Essa revistinha que vos chega é justamente sobre a comida-aconchego por
excelência dos dias de sol leve com uma brisa cada vez mais fresca à noite: a sopa! 
Esse tom marrom bombom da edição de outubro é porque em 2020 migrei para os Alpes
franceses, onde daqui a pouco o sol vai embora de vez e a vontade de sopa e "cafuné na
tigela" já está crescendo em mim. Mas o cardápio nos cai bem a todos nesse clima
#ficavaitercolo já que, esteja você no hemisfério sul ou no norte, acho que andamos todos
merecendo esse carinho, essa comida quentinha, esse "vai ficar tudo bem". Com vocês, um
festival de sopas pra servir de conchinha, comer de colherada e alimentar o corpo e a alma!

#tbt do outono de 2009 em Grenoble, embalando devaneios de 2020 e dando conta de que nenhum pé pode caminhar duas vezes
sobre as mesmas folhas secas ...
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Rala ou encorpada, aveludada ou pedaçuda, quente ou fria, líquida pra beber na caneca ou repleta de
pedacinhos flutuantes de verduras, carnes, massas ou grãos para degustar a colheradas, entradinha ou
prato principal, o que não falta é receita de sopa nesse mundão biodiverso e multicultural. A seleção do
xôpatate (pra quem se pergunta como diabos se pronuncia esse nome de blog metido a besta) hoje
tem volta à infância com a inesquecível sopa de letrinhas, #nordeste com o caldinho de feijão verde e
carne de sol, ares de primavera francesa para ver la vie en rose, uma canja de galinha à moda árabe e
um embarque garantido para a terra do sol nascente com o ochazuke. E no Pinterest da vez uma
seleção incrível para que nunca falte sopa em sua mesa!

NO OUTONO É SEMPRE IGUAL...
A NOITE CAI,  O FRIO DESCE E A ETERNA QUESTÃO PERMANECE SEM
RESPOSTA: QUEM VEIO PRIMEIRO: O PÃO OU A SOPA?

Vélouté de rabaneteSopa de letrinhas

Caldo de feijão verde Chorba bida
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    O ochazuke é um caldo à base de
chá verde temperado com ingredientes
de sabor intenso para trazerem o
famoso umami. A ideia dessa sopinha
nipônica é reaproveitar as sobras de
gohan (arroz de sushi) criando um novo
prato, reconfortante e familiar.
    Outros ingredientes são bem-vindos
para deixar a refeição mais nutritiva e
saborosa. Na composição podem entrar
algas laminadas (nori), salmão fresco,
cebolinha, wasabi, peixes curados e
defumados, entre outros.
    Na minha versão substituí o chá
verde pelo preto e para aromatizar
essa base usei algumas especiarias e
sumo de tangerina. Servi a sopa com
cogumelos refogados, lâminas de
rabanete cru e um ovo à moda chinesa.
    O ovo marmorizado, com a gema
deliciosamente mole no centro, envolve
uma técnica que exige muita paciência
para o principiante, mas que compensa
pelo efeito magnífico na hora de servir.
Depois de cozer os ovos (não mais que
6 minutos para preservar a textura), é
preciso quebrar cuidadosamente a
casca, sem removê-la, e mergulhar o
ovo numa infusão de chá preto e
shoyu  com especiarias para que este
líquido penetre as ranhuras e tinja a
película que envolve o dito cujo. Essa
parte até é moleza. Difícil é descascar
esse ovo sem danificar a película
tingida. Mas o resultado é tão divertido
e digno de comemoração! Acho que
deve ser por isso que ele tem lugar de
honra à mesa no Ano Novo chinês.
    Para acessar a receita completa
dessa e das outras sopas é só clicar
nas respectivas imagens sedutoras. ;)

Ochazuke

https://lechaudpatate.com/2017/04/25/chazuke-au-the-noir-et-oeuf-marbre-ochazuke-de-cha-preto-e-ovo-marmorizado/
https://pt.designeline.com/how-make-chinese-marbled-tea-eggs-662913
https://lechaudpatate.com/2017/04/25/chazuke-au-the-noir-et-oeuf-marbre-ochazuke-de-cha-preto-e-ovo-marmorizado/


Berinjela ao
molho de atum
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    Nessa fase de confinamento (ético no
Brasil, compulsório na França) em que
nossas saídas de casa devem se evitar
ao máximo, os alimentos em conserva
podem ser práticos aliados, sejam eles
enlatados, congelados ou embalados a
vácuo. No meu regime alimentar ideal eu
tento priorizar sempre os alimentos
frescos, sazonais, orgânicos e produzidos
localmente. Ir à feira toda semana ao
invés de estocar para a quinzena permite
uma alimentação mais variada e sempre
fresca, portanto mais nutritiva.
    Entretanto, vivendo atualmente sem
um congelador para chamar de meu,
fechadas as feiras livres e cada ida ao
supermercado sendo um potencial risco
à saúde (nossa e dos outros), é preciso
fazer adaptações e recorrer também a
industrializados honestos (eles existem!).  
    Considere comprar os produtos com a
menor lista de ingredientes que você não
reconheça como alimento natural. E
antes de encher o carrinho com refeições
prontas cheias de conservantes e
estabilizantes, saiba que você é capaz de
preparar pratos fáceis e bem mais
apetitosos aliando alimentos frescos às
conservas honestas, sem deixar a comida
com gosto « de lata » ou « de caixa ».

    Na hora da compra, é preciso estar
também atento à quantidade de sódio e
de açúcares presente nos produtos
disponibilizados pelo mercado. Evite a
todo custo as frutas em calda (puro
açúcar e zero nutrientes) e seletas de
legumes (gosto homogeneizado e uma
textura de papinha). As latas de aço
tendem a reduzir ou até dispensar
conservantes. Os peixes conservados em
água ou óleo são melhores para a saúde
do que aqueles em molho de tomate,
geralmente com açúcares. As passatas
de tomate em vidro são mais puras que
os extratos e molhos saborizados. O
tomate pelado também é opção viável (e
ainda te permite instagrar nudes
sensuais do peladão - #pornfood). Os
alimentos congelados são ótimos, pois
guardam mais sabor, textura, fibras,
minerais e vitaminas que os enlatados.
    E claro, lembrem-se de higienizar
corretamente as embalagens das
conservas antes de abri-las e, sobrando
alimento, cuide de armazená-lo em potes
com tampa e consumi-lo dentro do prazo
indicado pelo fabricante.
    Com jeitinho e tempero a gente coloca
alma em qualquer refeição de lata.
Duvida? Clica na foto e partiu cozinha!
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