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Aulas-degustação vão do universo dos
vinhos a desafio do ingrediente secreto
Chef Jefferson Rueda quebra tabu e leva público a comer carne de porco crua

O público na aula-degustação “O ingrediente secreto’,’ com os chefs embaixadores do Senac, provou que
tem mesmo paladar afiado. Frédéric Monnier (embaixador de padaria), Danio Braga (cozinha mediterrânea),
Christophe Lidy (cozinha francesa), Silvana Bianchi (cozinha italiana), Rafa Costa e Silva (cozinha de inovação)
e Frédéric De Maeyer (confeitaria) propuseram aos presentes o desafio de provar seis pratos e descobrir qual o
ingrediente comum a todos eles.

Primeiro, foi servida a focaccia, de Monnier. Em seguida, o canapé de fígado de pato, de Braga. E bingo!
Bastaram essas duas degustações para os participantes matarem a charada: alecrim. Os pratos seguintes só
confirmaram o palpite inicial. Lidy serviu crostini de filémignon suíno com chutney de damasco e tâmara; Costa
e Silva, chuchu com couve-flor; Bianchi, panforte; e De Maeyer, chocolate com alecrim.

Na degustação de vinhos de pequenas vinícolas chilenas, Paulo Nicolay explicou por que os vinhos do Chile
têm se mostrado tão especiais:

— Hoje, o produtor de uma uva carménère pode plantar em diversas regiões. Essas misturas têm gerado
vinhos com sabores interessantíssimos.

Quem causou mesmo sensação foi Jefferson Rueda, da Casa do Porco Bar, de São Paulo. Estreando no Rio
Gastronomia, o chef convenceu a plateia a provar um tartare de porco maturado, ou seja, carne crua. O ex-
açougueiro explicou que o medo relacionado às doenças do animal transmitidas ao homem se popularizou
ainda no Brasil tropeiro, quando os bandeirantes deixavam os porcos soltos.

— Para consumir o porco sem medo, ele tem que ser abatido em frigorífico — ensinou Rueda, que matura a
carne de dez a 15 dias, antes de servi-la com tutano de boi e cogumelos.

A administradora Luciane Almada elogiou o prato:

— Adorei o tartare, não tive medo de comer a carne do porco crua. Estava deliciosa.
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