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ALIMENTAÇÃO  
E CULTURA 

«Existe um ditado antigo que reza: solo sadio — planta 
sadia — homem sadio. Não existe planta sadia sem solo 
sadio. Em solos decadentes, doentes, somente podem 
crescer plantas doentes. E plantas doentes somente for-
necem alimentos de valor biologicamente incompleto e 
inferior. E o homem que se nutre destes alimentos pode 
ser gordo, mas não consegue manter a sua saúde.» Ana 
Primavesi, «O Solo. A Base da vida em nosso Globo» 

Devorei a história da alimentação em Portugal para tentar 
descobrir algumas das raízes dos alimentos que consu-
míamos e como chegámos até aqui. Porque a base do que 
comemos, das receitas que confecionamos inúmeras 
vezes, são-nos trazidas pela nossa cultura. Mas será 
mesmo assim? 

A alimentação portuguesa no século xvi era baseada em 
cereais, legumes, leguminosas, fruta fresca, frutos secos 
e oleaginosas. Em geral, éramos um país maioritaria-
mente vegetariano. Plantávamos e comíamos aveia, arroz, 
centeio, cevada, sésamo, milho, orjo, painço e trigo. Era 
usual comer-se cuscuz, e até os oleiros faziam recipientes 
específicos para este: o cuscuzeiro. Vendia-se arroz cozido 
na Ribeira, em Lisboa, e um pouco por toda a cidade.

Não existem receitas escritas para uma alimentação à 
base de plantas, mas eram comuns, nas suas estações: 
abóbora, agrião, aipo, alcaravia, alcaparra, alface, alho, 
alho-francês, chicória, beldroega, couve-galega, berin-
gela, cebola, cenoura, funcho, míscaros, nabos, verbena, 
pepino, rabanete, rábano, castanhas e bolotas. As legu-
minosas mais usadas eram feijões de vários tipos:  
feijão-frade (chicharro), grão-de-bico, lentilhas, favas e 

tremoços, e as oleaginosas e frutos secos eram comuns, 
como nozes, avelãs, pinhões, amêndoas, passas, figos e 
ameixas. Para aromatizar, usava-se coentros, orégãos, 
manjericão, alecrim, poejo, hipericão, segurelha, ceboli-
nho, hortelã, salsa, funcho, açafrão, canela, cravo, gengi-
bre, colorau, louro, noz-moscada, pimenta-preta, sal, 
malagueta e mostarda. Existiam mesmo casas e pessoas 
dedicadas ao fabrico de mostarda: os mostardeiros.  
E, para temperar, azeite e vinagre.

Os frutos da época eram abrunhos, alperces, ameixas, 
amoras, camarinhas, castanhas, cerejas, cidras, figos, 
ginjas, laranjas, limas, limões, mirobálanos (uma espécie 
de ameixa), melões, nêsperas, peras, peros, maçãs, pês-
segos, romãs, uvas. Estes frutos eram conservados através 
de secagem, ou faziam-se doces, sendo as cascas crista-
lizadas. Sem qualquer desperdício e em harmonia com  
a natureza. 
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VEGAN GOURMET

ABUNDÂNCIA  
E DESPERDÍCIO

E, ainda hoje, da abundância da vida moderna nasce esta 
ideia de que temos outras prioridades para além de cozi-
nhar para nós próprios e para a família. Não temos tempo 
para cozinhar. A proximidade de supermercados é conve-
niente (e há lá tantas coisas!), alimentos que saem de 
caixas, prontos a comer, que são mágicos porque nos 
facilitam imenso nesta vida ocupada e estranha. Porque 
andamos de carro de um lado para o outro e pagamos uma 
mensalidade no ginásio para andarmos em cima de uma 
passadeira? Porque é que não nos importamos de pagar 
check-ups em médicos e vários remédios, mas olhamos 
de lado para os preços dos alimentos e escolhemos sem-
pre os mais baratos? Vemos chefs e programas de culiná-
ria em todo o lado, mas raramente cozinhamos para nós. 
Pela primeira vez na história da Humanidade, fruto do 
nosso próprio estilo de vida, estamos doentes. Se antes 
adoecíamos por pestes, bactérias, falta de salubridade, 
enfim, por vários fatores externos, hoje estes fatores são 
todos internos: adoecemos porque estamos malnutridos, 
inchados de químicos e pesticidas. Tornámo-nos sedentários 
e estamos constantemente deprimidos ou stressados.

Temos esta falsa ideia de que temos sempre tudo à mão, 
mas de fraca qualidade, com pouca variedade e uma forte 
pegada ecológica. A que custo? Os legumes e a fruta são 
escolhidos pela sua padronização e beleza, porque cria-
mos também padrões estéticos para o que compramos, 
embora esses alimentos não saibam a nada e criem um 
absurdo de desperdício. Consequentemente, esta ideia 
de abundância leva ao desperdício.

 

E, se a produção de comida é um dos principais e mais 
graves problemas do mundo, o seu desperdício também. 
Só em casa, desperdiçamos mais de 30% do que entra 
pela nossa porta. Como? Porque retiramos cascas em 
demasia, não usamos as sobras, não armazenamos con-
venientemente, não sabemos cuidar do que compramos. 
Porque não sentimos qualquer peso na consciência ao 
desperdiçar algo que nem vimos crescer. «É só uma batata 
grelada. Porque não a poria no lixo?» É isto que pensamos, 
só que multiplicado por milhões de casas pelo mundo 
fora. Não comeu? Vai para o lixo? Está amassado? Lixo.

E, mesmo assim, o desperdício nas nossas casas é apenas 
uma parte. Até lá, já houve desperdício no produtor, que 
teve de escolher na colheita os mais bonitos, ficando 
outros na terra porque as máquinas não os apanharam,  
e outros não amadureceram a tempo. Depois houve des-
perdício no transporte. Desperdício no supermercado, no 
momento em que deixam de ser bonitos ou se estragam. 
E depois vão para um aterro, e, agora, nem imaginam o 
que acontece: a comida em decomposição fermenta. 
Liberta gás metano, estando em terceiro lugar como 
principal responsável pelo aquecimento global. Louco, 
não é? E nós continuamos a fazer a nossa vida e a acreditar 
que tudo desaparece quando sai das nossas mãos. Mas 
o ciclo continua.
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AS PLANTAS!

«Chegou a hora de reclamarmos a colheita 
roubada e de celebrarmos o cultivo e a 
dádiva de boa comida como o maior dom 
e o ato mais revolucionário.» 

VANDANA SHIVA 

Antes de mais, a solução passa por participarmos mais 
ativamente na nossa própria saúde. Para sermos saudá-
veis (ou seja, felizes, mantendo as funções corpóreas, 
mentais, emocionais e espirituais intactas), precisamos 
de comer mais legumes e fruta, vindos de solos saudáveis. 
Leguminosas, fermentados, ervas, tudo o que cresce à 
nossa volta e faz parte de nós. E reduzir drasticamente ou 
eliminar por completo o consumo de produtos de origem 
animal. Para além da pegada imensa de que falámos 
anteriormente, a crueldade desta indústria é algo nunca 
visto no pior filme de terror ou imaginado na mente mais 
perversa, praticado a cada segundo que passa sobre cria-
turas completamente indefesas. As informações sobre 
todas estas práticas são fáceis de encontrar, basta pes-
quisar. Eu não as irei desenvolver aqui para garantir a 
minha sanidade mental e a sua também. No entanto, elas 
existem, e, ao comprar produtos de origem animal (sim, 
estou a falar de carne, mas também de ovos, leite, peixe, 
marisco e derivados), está a compactuar e a garantir que 
elas se perpetuem. Não é apenas totalmente ausente de 
ética e de respeito em relação aos animais, mas também 
em relação aos trabalhadores humanos miseravelmente 

explorados por esta indústria. Os produtos de origem 
animal não são necessários na nossa vida. Ponto. 

No nosso prato há arroz, massa (trigo), pão (trigo), batatas 
e legumes: curgete, abóbora, beringela, pimento, família 
das couves e cenouras. Qualquer legume fora desta com-
binação é raro. Certo? As leguminosas também são raras 
e vêm de latas, raramente as demolhamos e cozemos 
como deveríamos fazer. Certo? E carne, peixe e derivados, 
como principal do prato. Mas os animais e os derivados 
só suprem, no máximo, entre 14% a 18% das nossas neces-
sidades calóricas e são devastadores para o planeta.  
A solução está em abrir o nosso cérebro, frigorífico e 
despensa às plantas, que são incrivelmente versáteis, 
nutritivas, sustentáveis, deliciosas e poderosas. São as 
plantas que nos nutrem de facto! E, claro, afastarmo-nos 
de vez dos produtos industrializados e processados e, 
desta forma, evitamos também todo o plástico e papel 
em que vêm embalados.

Pois é, não comemos nem 2% do total de todas as varie-
dades de plantas que existem na face da Terra e que vão 
adorar ser comidas. Restringimos a nossa variedade ali-
mentar à monotonia das espécies que comercialmente 
são mais viáveis para o sistema. É uma monocultura da 
mente. Mas expanda-a! Já reparou como a natureza é 
abundante? Sempre que come uma maçã, deita fora umas 
10 a 20 sementes. Dessas sementes germinariam árvores. 
Dos ramos das árvores facilmente crescem outras árvores 
também. E mais maçãs, com mais sementes. Só precisa-
ríamos de respeitar o seu tempo; depois a natureza saberia 
o que fazer para nos alimentar.
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1 funcho 
Um fio de azeite 
Sumo de ½ limão 
Sal q.b.

PARA 1 TAÇA GRANDE DE PATÊ
1 cebola, cortada em meias-luas 
1 dente de alho, picado 
1 ramo de alecrim, picado 
Um fio de azeite 
2 cháv. de feijão-branco, cozido 
Uma pitada de sal 
Uma pitada de pimenta-preta

Lave e corte o funcho em fatias bem finas, longitudinalmente. Reserve as folhas 
para decorar.

Coloque as fatias de funcho num tabuleiro coberto com papel vegetal ou num silpat. 
Tempere-as com um fio de azeite e o sumo do limão e leve ao forno a 180 °C, durante 
cerca de 15 minutos, ou até o funcho ficar bem dourado.

Enquanto o funcho assa, prepare o patê: coloque a cebola, o alho e o alecrim num 
tachinho e leve a lume brando durante 10–15 minutos, tapado, e mexendo de vez em 
quando. Quando a cebola estiver tenrinha, desligue e reserve.  

Ponha o feijão-branco cozido num copo alto ou numa taça e junte a cebola carame-
lizada, o sal e a pimenta-preta. Triture como a varinha mágica até ficar cremoso.

Espalhe o patê numa travessa, finalize com o funcho caramelizado e decore com as 
folhas de funcho previamente reservadas. 

Sirva com as crackers de centeio (p. 42) ou sobre fatias de pão torrado.

Funcho caramelizado em cama 
de patê de feijão-branco

O meu avô, que não cheguei a conhecer, gostava muito do cheiro do 
funcho. Ele era pintor, escrevia divinalmente e tinha um grande amor 
pelas árvores. Eu nunca gostei daquele cheiro anisado e tinha um 
grande desgosto por não ir à bola com o funcho, sabendo que era uma 
das suas coisas preferidas. Isso mudou com estas fatias finas de 
funcho, caramelizadas no forno, sobre este patê adocicado de feijão, 
cortado com o sumo de limão. Se nunca provou ou apreciou funcho, 
desafio-o a experimentar esta receita maravilhosa.
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PARA 2 PESSOAS 

1 c. de sopa de sementes de girassol
1 dente de alho
½ malagueta
10 g de coentros com talos e tudo 
(reserve algumas folhas para 
decorar)
½ cebola-roxa ou branca, pequena 
30 g de cogumelos-pleurotos (cerca 
de 2 unidades)
120 g de abacate (cerca de 1 abacate 
pequeno)
1 alperce ou 1 pêssego
¼ de cháv. de melancia
4 framboesas
80 g de tomates-cereja (cerca de 6 
unidades ou um tomate sumarento)
Raspa de 1 lima
Sumo de 1 lima
1 fio de azeite
Uma pitada de sal
Uma pitada de pimenta-preta
1 lima, para decorar e finalizar 
(opcional)

Numa frigideira, deite as sementes de girassol e aqueça até ficarem douradas. 
Reserve.

Pique finamente o alho, a malagueta e os coentros, e corte a cebola em rodelas 
fininhas.

Corte os pleurotos, o abacate e a fruta em cubinhos, e os tomates-cereja em quatro 
cunhas.

Ponha todos os ingredientes cortados numa taça. Raspe a lima por cima e depois 
esprema o seu sumo sobre os ingredientes. Tempere com azeite, sal e pimenta.

Cubra a taça e leve a marinar no frigorífico durante, no mínimo, 1 hora.

No momento de servir, envolva as sementes de girassol tostadas. Finalize com folhas 
de coentro e gomos de lima.

Ceviche de verão

Este prato faz salivar, e a mistura grita «verão»! Pode alterar as quanti-
dades consoante a fruta que tiver disponível na época. O doce, o salgado, 
o ácido, o sumarento, o cremoso e o crocante misturam-se numa combi-
nação exótica, fresca e deliciosa.








