Impressão
dos

sentidos
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“A tentação do café não nasce do sabor, que deixa um resquício de fumaça

na lembrança, mas dessa fragrância intensa e misteriosa de bosque remoto”
Isabel Allende
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Press
com
cores
impressionistas, impregnado
do que é bom e belo

e brinda e embala

sensações.
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P

ress impressão, expressão, ótimos
pressentimentos. Press com cores
impressionistas, impregnado do que
é bom e belo e brinda e embala sen-

sações. Press que não é preso a convenções, pura
desopressão. Press sem pressa de chegar lá, como
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uma xícara de café quente num dia morno, um jantar
romântico à luz de velas ou comida de mãe depois
de uma longa viagem. Press como uma represa de
emoções, a supressão da dúvida, a descompressão
do peso diário, a presença de sabores sempre
reconfortantes. Press aroma de primeiro encontro
misturado a bons presságios, atraindo as mãos que
se tocam sobre a toalha branca.
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Press precioso como uma compressa para aplacar
as dores, um bom pretexto para uma parada, pleno
presente para os sentidos. Press na entrada, no
prato principal, na sobremesa, nas surpresas. Press
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apresso ao que é nosso e ao que vem da terra, em
todos os tons que é possível pintar uma receita de
ser feliz. Press vindo da fazenda, do forno, da forma,
expressamente fresco e fervilhante. Press pra prestar
atenção: duas mãos cheias de descobertas. Press
que rima com dez. E que lembra paz.
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PRé-HISTóRIA

Paula Taitelbaum
Primavera 2012

T

udo começou no tempo das cavernas. Ou quase
isso. Na verdade, o início da minha história com o
Press remonta de uma garagem, dessas que depois de estacionar o carro é preciso caminhar na

rua até chegar à porta principal da casa. E uma garagem desse
tipo não deixa de ser uma espécie de caverna: escura, úmida e
sem janela. Pois foi exatamente numa dessas que me colocaram
para trabalhar logo que eu fui contratada, em 1990, para ocupar
a vaga de redatora júnior da agência de publicidade Texto &
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Arte. O ambiente, se bem me lembro, cheirava a uma mistura
de mofo e jornal velho, mas eu não reclamava. Afinal, pelo
menos naquela época, quando uma pessoa tinha vinte anos e
era contratada pela primeira vez com direito a carteira assinada,
plano de saúde e talão de cheques, ela não tinha muito do que
se queixar. Ou seja: a caverna garagem não deixou de ser uma
espécie de carta de alforria para mim. Mas mais do que me dar
uma salário, ela me deu novos amigos.
Durante o tempo em que ocupei um lugar à sombra da caverna
trabalhei com muitas pessoas queridas e talentosas. Mas apenas
uma delas acabou mostrou ter muito mais afinidade comigo do
que as outras. Seu nome talvez soe familiar: Carla Tellini. Naquela época, pelo menos que eu saiba, Carla não imaginava que um
dia seria empresária do ramo gastronômico - apesar de sempre
ter demonstrado seu amor pelos bons sabores. Pensando bem,
eu devia ter desconfiado...
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PRé-HISTóRIA.

Tudo começou no

tempo das cavernas.
Ou quase isso.
Carla sempre foi energética, bem-humorada e inteligente. Graças
a ela, eu e meu namorado fomos levados a restaurantes da cidade
que nunca tínhamos ido antes. Comida japonesa e árabe, por
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exemplo, foram apresentadas às minhas papilas gustativas pelas
mãos da Carla. Na verdade, eu nunca tinha parado para pensar
sobre isso. E é por essas que talvez “Emoções expressas” também
seja importante não só para resgatar a história do Press, mas também a minha história. E a de vários outros que fizeram parte dela
ao longo desses dez anos. Ou antes disso.
Quando a Texto&Arte ficou para trás, acompanhei o início da TH,
a agência que a Carla abriu em sociedade com Paulo Henkin, seu
colega de faculdade. Em 1999, depois de eu já ter lançado meu
primeiro livro, fui convidada por eles para escrever um “Conto da
Mesa”, um trabalho publicitário para a Petiskeira, uma conhecida
cadeia de restaurantes que era cliente da TH. Foi nessa época
que fui apresentada àquela que seria a outra metade da laranja
do Press: Jaqueline Meneghetti. Jaque, como os mais próximos a
chamam, faz parte da família fundadora da Petiskeira e, naquela
época, entre outras funções que exercia na empresa, era também
a diretora de marketing.
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Na reunião em que a conheci, tive a impressão de estar diante de
uma mulher poderosa, do tipo que é talhada para ocupar a cadeira
que fica na ponta da mesa. Na verdade, eu confesso, fiquei com
um pouquinho de medo dela (mas já passou, viu Jaque?). A ideia
do Conto da Mesa - um conto impresso na toalha de papel que a
Petiskeira colocava na mesa e que os clientes podiam ficar lendo até
que chegasse seu pedido - deu tão certo que logo a Carla e a Jaque
me chamaram para escrever algo mais elaborado: a primeira novela
de mesa do Brasil. “Ou do mundo”, como dizia a Carla na época. E
assim nasceu “O escolhido” que tinha o sugestivo subtítulo de “Se
Deus não criou o homem perfeito, a gente dá um jeito”. Foram seis
capítulos também impressos nas toalhas de mesa que depois, juntos,
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viraram um livrinho produzido pela TH e distribuído gratuitamente
pela Petiskeira. Além de ganhar a simpatia dos clientes, ganhou
também vários prêmios publicitários.
Então fiquei grávida, minha filha nasceu e quando ela ainda era um
bebê, ouvi falar que a Carla e a Jaque abririam, juntas, um café. E
que esse café se chamaria Press. Não tive a menor dúvida de que
daria certo, de que seria o melhor da cidade, de que aquele era só
o começo da história. Porque se eu tinha conhecido a Carla numa
caverna – e a Jaque por consequência – aquilo só podia ter sido o
indício de que a evolução finalmente tinha chegado em Porto Alegre.
E agora este livro. Que eu escrevo com toda a minha emoção.
Emoção Expressa em palavras. E belas imagens de Raul Krebs.
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36

ra quem me conhece na intimidade, não é

das mesmas coisas, apesar de sermos diferentes; que fui

novidade que não gosto de café expresso,

parar no Fantástico por causa da farofa de erva mate do

mas do eSpresso do Press, sim; que quase

Bah; que que meu pai não teve escolha: como éramos

me chamaram de louca quando contei que

quatro meninas, contava conosco pra carregar engradado

iria colocar costela de boi e de porco no cardápio do

de Pepsi e descarregar o carro com as compras do

Bah; que o Mother House nada mais é do que o bife a

super; que aprendi a gostar da natureza na Fazenda das

milanesa com tomates e purê de batatas que eu comia na

Quatro Meninas (nós!), em Encruzilhada do Sul; que sou

casa da mãe; que cozinhar pra mim é mais do que tudo

anchietana e amava a Vila Oliva; que na fazenda comíamos

um prazer, um lazer e uma diversão; que uma das coisas

churrasco de vala, torresmo frito ao pé do porco sendo

que mais valorizo num restaurante é a sua carta de vinhos;

carneado, dávamos mamadeira para cordeiro mamão e

que a Milão e a Padanno eram saladas que criei pra minha

fazíamos um mini hospital para tentar salvar as caturritas

dieta; que a música do Press Hilário é para ser alta, sim;

que o pai caçava no meio do milharal – o trato era: as que

que brinco que o meu paladar é mais apurado por que

morriam iriam para a panela; que sou 50% italiana, 25%

tenho língua geográfica; que na minha casa quem fazia o

francesa e 25% portuguesa; que o Gero se chama Gero

super e decidia o almoço com a cozinheira, era meu pai;

por que a Jaque adora o Gero; que a Paula, que escreveu

que ele era cardiologista, pintor e um ótimo cozinheiro;

esse livro de histórias, é minha grande amiga do tempo

que além de sócia e head chef do Press, também sou

das cavernas; que tenho muito orgulho de dizer que a

publicitária, diretora de criação, amiga e sócia do Paulo

mãe administrou o Parcão por mais de uma década e foi

e do Ricardo, na TH; que sou tão chata para iluminação

quem idealizou o lago, o moinho e a primeira biblioteca

que já tirei lâmpada de restaurante para tornar o ambiente

ecológica do Brasil; que ali com ela, plantei muitas árvores

mais acolhedor; que levava abajur no porta malas do carro

na década de 70; que hoje essas arvores são enormes;

quando ia para Santa Catarina; que aprendi a fazer tatu

que tenho duas tias especiais com quase cem anos, que

recheado com ovo, com meu pai; que amo tanto Porto

bebem vinho todo o dia.; que adorava o puchero do Ivo

Alegre que tenho um sitio para passar o final de semana, a

com o pirão da Maria Angélica; que adoro fazer puchero

20 minutos da Padre Chagas; que uma vez convidei a Beta

no sitio; que ainda choro de saudades do meu pai; que

pra comer lagosta com manteiga de butiá e farofa de coco

gosto de dar risada, que amo minha família; que adoro

no sitio e ela achou que era deboche, que iriamos comer

meu trabalho, que não vivo sem meus amigos, e que talvez

um carreteiro ou algo assim; que eu e a Jaque gostamos

o Grupo Press seja um pouco de tudo isso.

Carla Tellini
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A

cho que o meu amor pela comida deve ter

embarques e desembarques, eu fui aprendendo que a boa

começado antes mesmo do nascimento.

comida e o bom atendimento são a alma de quem trabalha

Porque vim ao mundo com quase cinco

com gastronomia.

quilos. Não que eu fosse uma exceção –

tenho quase certeza de que os recém nascidos eram mais
robustos e rechonchudos naquela época –, mas a verdade
é que venho de uma família onde tudo gira em torno da
mesa. Uma família italiana. E alguém consegue imaginar alguma família italiana que não valorize os sabores? Eu não...
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Então meus pais inauguraram mais restaurantes e eu segui
amadurecendo em meio às mesas, aos clientes, aos pedidos e a esse cuidado que eles sempre tiveram em oferecer
refeições saborosas e com ingredientes de qualidade. Claro
que, como em toda prole italiana que se preze, eu e meu
irmão tínhamos que colocar a mão na massa desde cedo.

Minha avó morava em Veranópolis, na serra gaúcha. Era

Até que quando a Petiskeira foi inaugurada pela família,

lá que eu passava as férias, ajudando a colher as uvas que

nós passamos de “filhos do dono” a membros do negócio.

logo se transformariam em vinho, sucos e geléias; orden-

Mas os anos passaram e, de repente, senti uma força

hando vacas para dar origem à manteiga e ao queijo;

interna me impulsionando para criar algo que eu pudesse

colhendo frutas e verduras e enriquecendo o meu paladar

chamar de meu – que não fosse da família, quero dizer – e,

com tudo: de salame a raddicci. Sim, eu fui uma criança

quando vi, lá estávamos eu e a Carla inaugurando o Press.

que gostava de raddicci!

E eu mega ansiosa.

Mas minha casa, meu dia a dia, era em Porto Alegre. Não

O que quero dizer com tudo isso é que meu caminho até

com menos ingredientes e receitas, diga-se de passagem.

aqui, ao Press, foi totalmente inevitável e orgânico, pois a

Nos anos 60, meu pai era dono de um açougue. Aqui vale

gastronomia está em minhas raízes. E raízes, você sabe, não

abrir um parênteses para dizer que ele tinha sete irmãos

são arrancadas assim, de modo fácil. Felizmente, aliás.

e que todos tiveram açougue ou armazém em algum momento da vida.

Então de repente, lá se foram mais de dez anos. Para
marcar essa data tão importante, chega o livro que agora

Na década de 70, meu pai e minha mãe, tomados do

você tem nas mãos. Que é ao mesmo tempo um sonho que

espírito empreendedor e da coragem italiana, abriram

se realiza e uma homenagem ao bom gosto e à boa mesa.

uma lanchonete na rodoviária da capital gaúcha. Ali, entre

Desfrutem à vontade! E que venham os próximos dez.

Jaqueline Meneghetti
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Somos o que
42

Somos

Somos a soma de nossos sabores. Somos nascidos e amadurecidos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Somos um dos melhores
e mais premiados grupos gastronômicos do país. Somos focados em atender um público exigente, seja ele gaúcho, do Brasil ou do
mundo. Somos criatividade,, qualidade, busca por inovação. Somos pensamento e ação. Somos uma rede de cafeteria com cinco lojas
que se esparrama pelo mapa da cidade. Somos oásis no mall de três dos principais shoppings de Porto Alegre. Somos despojamento e
mil encontros no Press Hilário, restaurante no bairro Moinhos de Vento com uma varanda que atrai olhares e conversas nas quatro
estações do ano. Somos sofisticação e criatividade no Bah, um restaurante comtemporâneo que faz da culinária gaúcha uma arte..
Somos a moldura do pôr do sol junto à Fundação Iberê Camargo. Somos Presstiserie, uma confeitaria inspirada nas pâtisseries
européias que recebe desejos numa linda casa no bairro Mont Serrat. Somos uma equipe de esmerados baristas, de sorridentes garçons,
de primorosos cozinheiros e confeiteiros, e de mais de duzentos profissionais envolvidos na realização dos nossos valores . Somos
isso e muito mais. Somos o que somos. Passado, presente, futuro. Somos infinitas possibilidades. Somos Press.
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Só mesmo

Abrindo um
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O

que elas conversavam exatamente, não interessa. Basta dizer que o assunto eram os negócios. Que enquanto uma era cliente, a outra
era a dona da agência. E que as reuniões entre

ambas aconteciam em um shopping da cidade. Simplesmente
porque este era o ambiente natural da empresa de uma delas.
O problema era o café servido nesses encontros. Não havia
nenhum expresso de qualidade nas cafeterias do shopping.
Que quente! Que queimado! Que amargo! Que aguado! Que
sem gosto! Provavelmente era isso o que elas diziam. Não há
testemunhas. Mas pode-se imaginar... Tal insatisfação palatar
levava as duas sempre à mesma conclusão: “Para tomar um
bom café por aqui, só mesmo se nós abrirmos um.” Elas riam.
Faziam planos fantasiosos como crianças que se imaginam em
um cenário futurista. Brincavam de fazer comidinha.
Até que o que começou como uma brincadeira, de repente
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mostrou que podia virar realidade. No terceiro andar do
Moinhos Shopping, em frente à livraria, havia uma área livre.
Esperando para ser de um café. Esperando para ser delas. Um
quiosque pedindo para virar oásis.
Da relação cliente e fornecedora, viraram sócias. “Vai ser com
a nossa cara”, disseram. “Vai ser como a gente sempre quis”,
completaram.
Espírito empreendedor seria clichê demais para definir o que
ambas mostraram naquele momento. Então o melhor é falar
do espírito e da mente abertos. Da valentia. Porque foi preciso
coragem e força para montar uma cafeteria como a que elas
imaginavam. No menu, na decoração, na iluminação, no som.
Tudo tinha que ser delicioso, gostoso, perfeito... Aliás, se houvesse um adjetivo pairando no ar, Carla e Jaque pescariam ele
e ofereceriam de bandeja como acompanhamento.

47

Antes de abrir, elas pesquisaram muitos fornecedores, treinaram os
futuros funcionários, compraram as melhores máquinas, investiram o
que tinham e o que sabiam que teriam. Foram buscar café de uma
fazenda especial de São Paulo. Pães do Uruguai. Doces dos mais
remotos sonhos de infância. Mas ainda faltava um nome. Um nome
que impressionasse. Que fosse pura expressão. Que trouxesse bons
presságios. Press.
Press foi um nome que veio assim como cheirinho de café bom,
como fumaça de pão quentinho, como uma gota de leite que cai
e se mistura formando um novo sabor. Press veio de espresso,
express. Com pressa de ser feliz. Fruto de uma mania de pensar
e criar e inventar e ter ideias que Carla tem.
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Para tomar um

bom café por aqui,

só mesmo se nós abrirmos um

E assim, no segundo dia do oitavo mês do ano de 2002, o nome
Press virou a nata das cafeterias. E apesar de Jaque ter dúvidas
sobre começar no mês do cachorro louco, agosto mostrou ser totalmente o oposto de agouro. Agosto mês auspicioso. Agosto mês da
bonança. Agosto mês de agradar. Mas nem por isso fácil demais.
Foi preciso explicar para os clientes que o menu ainda estava
sendo montado. Foi necessário guardar as coisas embaixo
dos sofás porque não havia espaço. Foi fundamental pedir um
cantinho ao shopping 15 dias depois da inauguração para que
pudessem montar um micro escritório –ganharam meia dúzia de
metros quadrados entre uma escada e outra.
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E mesmo que o uruguaio fornecedor de pães desistisse de importar
o produto, mesmo que ter os melhores doces tenha virado tarefa
de gincana por três anos (com Jaque e Carla tendo que subir a serra
uma vez por semana para buscar as doces orelhas de macaco em
São Francisco de Paula), mesmo com algumas (pequenas) pedras no
caminho, mesmo assim o Press prosperou. Pressperou.
Em 2003, procuradas por Carla Zen, gerente de mix da Nacional
Iguatemi, receberam a proposta de abrir um novo Press no Praia de
Belas Shopping. Maior, em um ponto privilegiado. Veio assim mais
um projeto inovador. Dessa vez, uma cafeteria com conceito de
praça, com som ambiental saindo discretamente de baixo de todas
as mesas e sofás, com iluminação diferente para o dia e para a noite.
O Press com tudo de bom do Praia: sereia, espuma, frescor, maré
mansa, sol, lual, paquera, salva-vidas de almoço. Inaugurado em
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março de 2004, esse novo Press passou a oferecer um mix de produtos diferenciado. E era o ponto preferido dos amantes do exclusivo
chocolate quente e italiano.
Daí pra frente, navegando em águas de Moinhos e Praias, o Press
não parou de encontrar mais terra firme, mais ilhas paradisíacas,
mais boas ondas, mais conquistadores de mares e marés. Vieram
as “Águas de Março”, festival de Jazz no Moinhos Shopping: bossa
nova cafeinada com músicos locais. Também surgiu a Confraria
do Café, encontros no sábado de manhã, para acordar, degustar,
demonstrar, experimentar.
Em 2005, café fresco de novo: o Press Hilário. Na verdade, nesse
novo ponto, mais do que café, mais do que parada rápida, mais do
que local de reuniões, mais do que sonho pequeno, o Press virou
restaurante também. Mas daqui pra frente já é uma nova história.
Garçom, mais uma por favor!
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Dois Cafés Latte

orelha

e uma
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V

amos imaginar que ela se chamava
Rosa, pois tinha a delicadeza, o
perfume e a graça desta flor. A ele,

as avós devem ser, vestindo um casaco delicadamente

daremos o nome de Valentino, um dos

tricotado. Ele, aparentando ser um pouco mais jovem,

personagens principais de “Os dois cavalheiros de

usando um alinhado blazer fosse inverno ou verão.

Verona”, uma das primeiras peças escritas por Shakespeare – porque, de fato, o senhor aqui em questão
era sem dúvida um gentleman.
Rosa e Valentino já ultrapassavam a casa dos setenta. Provavelmente viviam juntos em algum lugar
do bairro Moinhos de Vento. Eram amigos, amantes, companheiros. Almas gêmeas? Certo é que
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havia entre eles um laço apertado com o passar
dos anos. Do tipo que jamais se desfaz.
Rosa e Valentino um dia entraram no Press do Moinhos Shopping e experimentaram tomar um Café Latte
acompanhado de uma palmier, a popular orelha-demacaco folheada. Gostaram. Gostaram tanto que
voltaram no dia seguinte. E no seguinte. E nos que
se seguiram por mais de um ano. Sempre na mesma
hora. Sempre com o mesmo pedido.

Só deixavam de ir nos finais de semana. Quando

Palmier,
Palmeras,
Orelha de macaco,
Elephant ears,
Schweineohr.

então um certo vazio instalava-se entre as cadeiras.

Há muitas maneiras

a cadeira para sua Rosa. De pagar-lhe a conta. De

de chamar esse doce

oferecer-lhe outra orelha mesmo sabendo que ela

folheado caramelizado e

raramente aceitaria.

crocante que se desmancha na boca. Difícil é
achar um único adjetivo
que o defina...

Quando segunda-feira chegava, tudo voltava ao
normal.
Com o passar dos meses, Rosa pareceu enfraquecer,
talvez estivesse doente. Até que um dia, despetalado,
Valentino chegou sozinho. Não disse nada. Ninguém
perguntou-lhe nada.
Cavalheiro, percebia-se que ele sentia falta de puxar

E assim, durante certo tempo, Valentino tentou seguir
a rotina. Até que um dia também se foi.
Hoje, passados muitos anos, o espaço ocupado por

Diariamente, fizesse chuva ou sol, antes mesmo do

este casal segue vago. Porque nenhuma história

Press abrir, lá estavam eles, aguardando para dividir

jamais poderá ocupar o lugar de Rosa e de Valentino.

uma mesa em que conversavam horas em volume

Independente do nome que eles tivessem.

baixo – às vezes falando apenas através dos olhares.
Eram discretos, muito discretos. Ela, gordinha como
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Histórias

de um ponto
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O

ponto estava há dois anos parado, vazio
como coração que há muito não sente uma
paixão. Um dia, lá descansava ele com suas
janelas da alma abertas para a rua quando

elas passaram. Não se pode dizer que foi amor à primeira
vista, mas algo se acendeu naquele momento. Uma possibilidade, um encantamento, um desejo entre aquele ponto
e as duas pontas do Press. Ele ficou pensando nelas. Elas
ficaram pensando nele. E logo se encontraram de novo. E
sem demora ele se abriu para elas. E com muito jeito elas
entraram com tudo: renovando, remoçando, quebrando
regras, paredes e limites para mostrar que um amor pode
transformar por fora e por dentro. Ponto e Press nascidos

62

um para o outro, capazes de, juntos, fazerem de uma loja no
andar térreo, um restaurante que leva os sentidos ao céu.
Tal encontro se deu na Rua Hilário Ribeiro, uma via aberta
a partir de 1910 e que hoje habita o mais nobre bairro da
cidade, o Moinhos de Vento. O traçado da Rua Hilário Ribeiro
atualmente tem início na Engenheiro Álvaro Nunes Pereira
e desliza ondulante até a 24 e Outubro. Mas até 1952 ela
começava na Santo Inácio. Vale dizer que seu primeiro calçamento foi feito em 1926. E que seu mais badalado habitante
chegou exatamente 80 anos depois: em seis de abril de
2006, quando abriram-se as portas do Press Hilário. Vinte dias
depois, aconteceria a festa de abertura para mil convidados.
E o ponto viraria point (apesar de preferir não ser chamado
como tal).

A comidinha de mãe

mais requintada

DO PEDAÇO COM DIREITO A FEIJãO

63

Entre projeto e inauguração somaram-se seis meses. Tempo
em que foi preciso alugar uma cozinha para treinar e aprimorar as receitas. Meio ano preparando os ingredientes de uma
receita que trazia, entre suas opções, o conceito “Mother’s
House”: a comidinha de mãe mais requintada do pedaço
com direito a feijão, bife à milanesa e strogonoff.
E o que foi apresentado lá no começo do cardápio, permanece. Nada jamais saiu do menu. Nenhum pedido original
foi descartado dessa carta de amor nascida nos rituais gastronômicos de um sítio nos arredores de Porto Alegre. Onde
Carla e Jaque arregaçaram as mangas e inventaram os pratos
que tinham seus amigos como cobaias. As cobaias mais bem
alimentadas do planeta, aliás.
A ideia do projeto da arquiteta Evelise Tellini Vontobel foi
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trazer um clima de paradouro uruguaio para o coração do
Moinhos de Vento. Criar uma Punta del Leste com muitos
sotaques. E assim, na reforma, as áreas interna e externa
ganharam a possibilidade de se fundirem como areia e mar,
virando um espaço único quando as imensas portas de vidro
elevadiças sobem para unir o interior do restaurante ao deck.
Para diminuir a sensação de profundidade, surgiram nichos
segmentados e módulos de espelhos alternados com
madeira escura. Vieram as confortáveis poltronas, as mesas
bem servidas em tamanho e, no inverno, os pelegos, as
mantas, os aquecedores de rua.
Entre as possibilidades de sabores, foram oferecidos pequenos e exclusivos deleites. Como a Carta de Azeites para que
os visitantes pudessem escolher as diferentes procedências,
níveis de acidez e sabor de seus óleos aromáticos.
Tudo estava no ponto, portanto. Bastava servir.
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Os que lideram, os que gerenciam, os que coordenam.
Os que recebem, os que compram, os que controlam.

68

TODOS
eles

Os que estocam, os que atendem, os que cobram.
Os que cozinham, os que temperam, os que misturam.
Os que servem, os que limpam, os que secam.
Os que experimentam, os que orientam, os que sugerem.
Os que auxiliam, os que indicam, os que observam.
Todos eles, independente de cor, credo e preferências,
são os tecidos, ossos, músculos, todos os órgãos
que dão vida ao Press.
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um encontro

esfumaçado
Por Eduardo Bueno*
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O

s anéis de fumaça dançavam ondulantes, quase hipnóticos. A luz pálida da lua os atravessava, como atravessa
os fantasmas, até porque fumaça não faz sombra. O
homem soprando as baforadas estava absorto nos próp-

rios pensamentos, mas ninguém ousaria dizer que estivesse perdido
neles. Mais parecia o senhor dos anéis – mesmo que fossem de fumaça.
Seu reino, se é que tinha um, evidentemente não era desse mundo.
Trajava negro da cabeça aos pés. Mas nem de perto parecia um daqueles darks do Bom Fim na metade dos anos 80 – estava mais para poeta
romântico do século 19, um Shelley, um Byron, um Keats.
Como quer que fosse, o poeta – sim, por algum motivo era evidente que
o homem sorvendo a fumaça do charuto e lançando-a contra o céu de
opala fosca era um poeta – não emitia sinais daquela típica inquietação
que soe acometer os verdadeiros bardos. Pelo contrário: parecia saciado. O
Camarão Thai caíra-lhe bem, era notório: a massa de arroz bifum, o molho
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levemente apimentado... Talvez ele ainda pensasse nelas, enquanto as deglutia. O charuto trazia o arremate final.
Ele bem que tentara acendê-lo lá dentro. O garçom educadamente informou-lhe o óbvio: a casa respeita a lei e projete os não-fumantes. Nenhuma
novidade. O homem de preto então saiu a passos lentos para a calçada.
Noturna calçada, como quadro de Magritte: a sombra das árvores entrelaçada como origamis picotados sob a palidez difusa da lua; uma nesga de luz
amarela escapando furtiva da janela de um casarão antigo; as notas suaves
da música lounge esgueirando-se pela porta de vidro entreaberta. Tudo costurado pelos anéis de fumaça da ponta do charuto. Ou talvez, quem sabe,
pelos anéis de fumaça da mente do poeta, entre as ruínas nebulosas do
tempo... The smoke rings of my mind, in the foggy ruins of time…
Não fosse a proibição de fumar na sala de comer, o encontro jamais teria
se dado. Pois foi enquanto o homem dos negros trajes saboreava sua
sobremesa de fumaça que o professor aproximou-se dele. Apresentou-se
sem cerimônias ou delongas: Hilário, chama-se, disse, sem rodeios. Com
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um nome desses, quem precisa de delongas, cerimônias ou rodeios? Hilário
Ribeiro, completou... Era homem de letras e de ação, atestou. Possuía uma
escola, lá na Azenha, um tanto distante dali: muitos garotos brilhantes estavam lá; um deles, Landell de Moura, tinha idéias curiosas: achava que a voz
humana podia ser propagada por meios... bem, por meios “eletrônicos”. O
professor - sim, por algum motivo era evidente que o recém-chegado era
professor - também desenhava. Tanto é que sacou da algibeira o bloco e exibiu os arrojados rabiscos que coalhavam as páginas ao homem do charuto
cubano. Os traços grossos e firmes, cheios de personalidade, chamaram de
imediato a atenção do poeta. Ele olhou com curiosidade – tanto para os
desenhos quanto para o autor deles. “Também sou poeta”, disse Hilário. O
sujeito do charuto sorriu. Um sorriso pálido como a lua, melancólico, nostálgico. Mas genuíno.
Eles trocaram olhares, reticências, murmúrios – ou seja, conversaram como
conversam os poetas de verdade. Hilário pediu um charuto e o homem de
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preto ofereceu-lhe seu último Cohiba com prazer. Foi só quando ele riscou
o fósforo, que percebeu que o homem era tão etéreo quanto os raios da
lua e os anéis de fumaça. O sujeito era... transparente. Mas o poeta já viu
muita coisa estranha nessa sua longa vida de poeta. Por isso, nem estranhou
também quando o professor guardou seu bloco no bolso do capote, como
o capote de Gogol, e voltou a misturar-se nas sombras de onde saíra.
Bob Dylan jantou no Press na noite de 23 de abril de 2012. Comeu Camarão Thai. Um dos garçons lhe informou que ele não poderia acender seu
charuto dentro do restaurante, e ele foi fumar na calçada. Ficou lá por uns
15 minutos, sorvendo a fumaça, absorto. Tudo isso é fato histórico – registrado por muitas testemunhas.
O que quase ninguém viu, ou soube, foi do diálogo que ele travou com o professor Hilário Ribeiro. Afinal, o professor não aparece para qualquer um.

* Eduardo Bueno é escritor, autor da coleção Terra Brasilis e, entre outros, de Brasil: uma história.
E um dos maiores fãs de Bob Dylan do mundo.
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A

s meninas tinham cinco e seis anos e eram o recheio das quatro irmãs
Tellini: estavam bem no meio, entre a mais velha e a caçula. Com
apenas um ano e dois meses de diferença, Carla e Mirella brincavam juntas, iam para a escola juntas e estudavam inglês juntas. Uma

vez por semana, a “teacher”, uma jovem professora que havia morado nos Estados

A DOCE
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menina
DOCE

Unidos, ia até a casa delas para ensinar a língua oficial da Disney World. Para as
duas meninas, as aulas eram sempre uma brincadeira. E nesse dia não foi diferente.
A teatcher, sempre com um exclamativo “Hello girls!!!” na ponta da língua, chegou
cheia de ingredientes, acompanhada de uma proposta que parecia ter saído das
páginas dos gibis do Tio Patinhas:
- Apple pie!
A ideia era ensinar as garotinhas a fazerem a legítima torta de maçã da vovó Donalda:
apples, water, sugar, butter, juice of ½ lemon... As duas pequenas acompanhavam
empolgadas a lista dos ingredientes em inglês e, assim que a teacher disse “go”, elas
colocaram as mãozinhas na massa. Mas enquanto a mais velha ria sem parar, a mais
nova experimentava uma sensação que, a partir daquele momento, a acompanharia
por toda a vida.
E o que começou como uma brincadeira virou uma espécie de título oficial: Mirella
tornou-se a doceira de plantão da família. Aniversário das irmãs? Era ela quem fazia
os brigadeiros. Natal? A rabanada era por conta dela. Sobremesa de domingo? Bolo
da merenda? Chocolate quente na hora do filme? Tudo com ela. Porque Mirella
amava os doces, seus manjares dos deuses, seus adorados pedaços de felicidade,
suas colheradas de ternura.
E mesmo se estivesse de dieta, Mirella não deixava de se dedicar às guloseimas.
Afinal, tão ou melhor do que degustar um doce, era preparar pequenos deleites para
quem estivesse por perto.
De lá pra cá, entre favas, caldas e cremes, a menina cresceu, virou pedagoga, dona
de pré-escola, casou, tornou-se mãe.
Em 2002, a irmã Carla, ex-companheira de doces e travessuras, ex-colega das aulas
de inglês, aproveitando-se do talento de Mirella, pediu:
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- Não quer fazer uma colherinhas de chocolate para acompanhar o café do Press?
Mirella aceitou.
Veio outra proposta:
- Que tal desenvolver um Petit Gateau exclusivo pro Press?
E mais outra:
- Seus quiches são maravilhosos. Faz pro Press?
E outra ainda:
- Queria tanto que a palha italiana do Press fosse original. Não quer fazer também? Aposto que você consegue desenvolver aquele quadrado de doce de leite
e nozes como ninguém.
Cada pedido era uma tentação, a oportunidade de colocar o seu toque pessoal em

“Não quer fazer umas
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colherinhas de chocolate

para acompanhar o café do Press?

alguma receita clássica.
E assim, movida pela paixão, Mirella perdia o sono, trabalhava de madrugada, nas
horas que sobravam depois de deixar a sua escola, enquanto o marido e a primeira
filha dormiam. Não que ela precisasse. Ela simplesmente queria. Amava. Sonhava.
Experimentava. Pronta para dar conta de todos os desejos dos clientes do Press do
Moinhos Shopping.
Então veio o Press do Praia de Belas e a produção precisou aumentar. Assim como
também aumentou a cozinha da casa de Mirella. Não bastasse isso, a dedicação
também cresceu. Em 2005, a Carla insistiu e ela topou, passou a subir a serra para
aprender a desenvolver as receitas de Seu Thomas Walter, dono de uma conhecida
confeitaria em Porto Alegre que havia fechado as portas, mas que seguia fornecendo
palmier (orelhas de macaco) para o Press. Depois de fechar as portas de sua confeitaria, Seu Thomas fincara suas raízes em São Francisco de Paula e, lá, em uma
pequena confeitaria improvisada junto à sua casa, passou a dar aulas para Mirella
de sexta à domingo, religiosamente, entre os meses de maio e setembro daquele
ano. Nesse período, Mirella descascou maçãs, limpou formas, suou e passou frio
num aprendizado que aconteceu sempre junto à laminadora suíça de Seu Thomas, a
máquina responsável por abrir a massa dos folhados.
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Já bem no final do curso, faltando apenas um fim de semana para a conclusão, Seu
Thomas prometeu a Mirella que ensinaria a pupila a mexer na parte mecânica da laminadora, pois não tardaria para que a máquina ganhasse um novo endereço: ela seria
do Press. Não deu tempo. Doente, o mestre confeiteiro acabou falecendo antes da
aula final. Mirella chorou muito, chorou de saudades, chorou porque sabia que havia
aprendido muito mais do que receitas de origem alemã.
Findo o curso, a vida dupla de Mirella ainda durou mais um tempo. Até que, com a
inauguração do Press Hilário, foi preciso fazer uma escolha: ou pedagoga ou pâtissièr.
Mas antes que ela pudesse optar por um ou outro caminho definitivo, os sabores e os
aromas que não a deixaram partir. E ela ficou. Ficou na Hilário. Ficou no Press inteiro.
Ficou e fez do segundo andar do restaurante a sua segunda casa. Um lar de delícias, um
canto onde ela criou sua equipe, uma cama onde passaram a se deitar todos os doces
do cardápio, tudo que leva a assinatura dessa menina-fazedora-de-tortas.
Mirella é expert em colocar o toque pessoal em receitas famosas. Sua Torta Holandesa, por exemplo, tem na cobertura uma calda diferente e é feita não com bolacha
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Maria, mas com biscoito leite e mel. Nada de gelatina para dar brilho, nada de
corante para dar tom. A vida de seus doces não está na aparência, está na essência.
Doces com alma, rústicos, verdadeiros.
Pâtissièr profissional, Mirella não parou mais. Especializou-se em São Paulo e fez tours
gastronômicos em Paris, onde aperfeiçoou sua arte de produzir água na boca. Na
cidade luz, aliás, ela encontrou o doce mais marcante da sua vida: o creme brulé com
sabor de lua de mel.
Durante sua lua de mel, em um cruzeiro, Mirella experimentou um creme brulé marcante, sem igual, que ela repetiu toda a noite como se repetem as ondas do mar. A
partir de então, ela passou a procurar este mesmo sabor como se procura um amor
perdido. Em cada cardápio, em todos os bistrôs e cafés, nas mais distantes docerias
do mundo, se houvesse creme brulé, ela queria provar. Mas nenhum era como aquele.
Até que, na capital francesa, Mirella e o seu creme brulé se reencontraram, se
abraçaram, se beijaram. O mesmo sabor da lua de mel em uma pequena confeitaria
parisiense. Foi nesse momento que ela decidiu que conseguiria preparar este mesmo
sabor para o cardápio do Bah. O gosto de sua doce lembrança.
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Hoje, Mirella ouve as pessoas comentarem que só comeram um Creme Brulé como
o seu em Paris. Escuta isso enquanto o perfume de baunilha se desprende do manjar
através da chama azulada do maçarico.
Espécie de fadas dos sabores, Mirella tem guardado em sua memória cheiros e
sabores dessa e de outras vidas, sensações que vieram de herança em seu DNA,
que fazem com que ela saiba, por exemplo, quando qualquer massa está no ponto,
apenas ao olhar para ela.
Entre os projetos que envolvem os doces do Press, e que têm Mirella no comando, está
o de, em breve, inaugurar uma pâtisserie que vai oferecer sobremesas sob encomendas.
O lugar já está escolhido e reservado. Para lá, irá toda a produção que hoje trabalha das
oito da manhã às oito da noite com duas equipes que se revezam entre carolinas que
saem do forno, éclairs que ganham recheio, massas folhadas que chegam a 0,5mm de
espessura, cremes de ovos, doces de leite, croissants, delícias e mais delícias que vão
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nascendo e crescendo. Segredos que logo vão se tornar suspiros.
Entre os destaques desse ambiente com ares de casa da bruxa de João e Maria,
surge o mil folhas que, até chegar na mesa, leva pelo menos dois dias até ficar
pronta. Há o armário de massas, a câmara de crescimento, os cremes mexendo sem
parar, a montagem delicada...
Nem é preciso dizer que, para Mirella, não há nada que se compare aos doces.
Porque eles estão na sua alma. E também no seu corpo: quando pequena, entre
uma aula e outra de inglês, carregando uma forma de tortinhas de maçã para deixar
esfriar no pátio, Mirella tropeçou em uma pedra e queimou a barriga com a forma. A
marca ainda está nela até hoje, uma espécie de tatuagem sempre a lembrar que os
doces são parte dela.
Ah, é bom dizer: a receita daquela distante aula de inglês é a mesma que Mirella usa
até hoje para preparar as tortinhas de maçã do Press. Afinal, toda história começou
ali. Uma história sem fim.
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Um café e

500 folhas
Por Claudia Tajes*

T

rabalhei durante muitos anos bem pertinho do Moinhos
Shopping. E, volta e meia, não porque os anúncios a fazer
me sufocassem, mas porque a vida me chamava, fugia
para um café no Press. Bastava alguém convidar.

Uma das campeãs de convites era a minha amiga Gisele, que tinha
um cargo importante, desses de direção, e vivia se incomodando com
pressões e decisões. Nessas horas, meu telefone tocava e eu ouvia: minha flor, ou tu sai agora pra um café comigo ou não precisa me procurar
nunca mais. Eu sempre saía. Por uma dessas tristezas sem explicação, um
acidente interrompeu os cafés com a minha amiga. Bem que eu queria
continuar abandonando tudo na primeira ordem dela.

Que trabal ho não pode
96

parar por quinze minutos

para alguém tomar um café com a mãe?
Também minha mãe, que ia ao cinema todas as tardes, me ligava de uma
discreta mesa de canto, que era para nenhum colega meu nos ver, já
contando com a minha companhia para um expresso. Até hoje lamento
pelas vezes em que respondi, de maus bofes, ser to-tal-men-te impossível para mim perder quinze minutos pre-ci-o-sos. Que trabalho não pode
parar por quinze minutos para alguém tomar um café com a mãe?
Hoje, quando posso, encontro minhas irmãs no mesmo Press. Pedimos
sempre um expresso com um mil folhas de doce-de-leite, mas dividido
ao meio, 500 folhas para cada uma e as calorias pela metade também.
Histórias curtas e que deixam gosto. Como o café, no fim das contas.
* Claudia Tajes é escritora e roteirista da Globo, autora de dezenas de livros, o mais recente
deles Por isso eu sou vingativa.

Já pra fora!
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N

em bem tinha atravessado a rua em direção ao ponto de ônibus e ouviu a mãe gritando da janela:
– Não esquece! Camisa sempre pra dentro das calças!
Durante mais de meia hora, sua mãe permanecera acariciando o tecido da camisa com o ferro
quente. Pra lá e pra cá, mais pra baixo, mais pra cima, no colarinho, nos punhos, entre cada botão,

na barra, na dobra embaixo das mangas... Um esforço que agora parecia em vão, já que ele sabia que quando
chegasse para se apresentar ao seu primeiro dia de trabalho, a camisa já não estaria tão desprovida de vincos e
amassos como naquele momento. Pensando bem, talvez tivesse sido melhor levar a roupa nos braços, como se
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fosse um bebê. Mas agora era tarde...
– Camisa pra dentro das calças! – Ecoava a voz da mãe na memória recente.
O rapaz tinha pouco mais de vinte anos e odiava usar a camisa dentro das calças. Não combinava com seu corpo
franzino, muito menos com sua personalidade. Parecia que fazia dele alguém que não era. Como se conferisse
a ele uma falsa seriedade. Como se o obrigasse a contar uma mentira. Mas o emprego era importante, ele havia
sonhado, pedido, até rezado (mesmo sem saber direito pra quem) que a vaga fosse sua. E agora ela era. E agora
era melhor deixar a camisa pra dentro das calças.
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Foi recebido com sorrisos, ouviu as instruções e as dicas e num misto de nervosismo
e euforia adentrou o salão repleto de gente linda chamando por ele. Lá pelas tantas,
notou que a mulher parada ao lado do gerente olhava pra ele retorcendo o nariz.
Então a hostess se aproximou e, em um tom cheio de tensão, proclamou:
– Dona Carla quer falar uma coisa com você.
Dona Carla, ele já sabia, era a dona, a chefe, a patroa, a que pagava o seu salário.
Suas pernas afrouxaram. O tom do recado parecia conter uma certa ameaça. Mal
tinha chegado e cometera um erro?

N
“ ão esqueçe!

Camisa sempre pra

dentro das calças.”
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Abrindo um sorriso que não afastou sua autoridade, Carla disse apontando para a
barriga dele:
– O que é isso?
– Isso? – Respondeu ele sem saber ainda onde havia errado. – É... minha camisa?
– É uma camisa pra dentro das calças...
Ele não conseguiu responder nada, simplesmente porque ainda não sabia o que
devia dizer. Ela continuou.
– Aqui no Press nenhum garçom usa camisa pra dentro das calças. Nos outros restaurantes pode ser, mas aqui não. Nada de ser engomadinho. Deixa a camisa solta.
E antes que ele pudesse tomar qualquer atitude, ela mesmo puxou a blusa e libertou
o tecido amassado.
À noite, antes de abrir a porta de casa, ajeitou com a mão apressada a camisa pra
dentro de novo. Provavelmente a mãe ainda estava acordada. Esperando pra saber
como tinha sido o primeiro dia do filho no novo emprego.

105

106

Contos
de Chef
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O

chef está para a equipe da cozinha como o maestro está
para a orquestra, como o comandante está para o exército, como o professor está para a classe. E mais do que
isso: o chef é uma espécie de juiz da partida. É ele quem

dita as regras. Prova disso é que, certo dia, um dos chefs do Press chegou
com uma novidade: dois cartões preparados em casa – um vermelho e
outro amarelo. Acomodados dentro do avental, os cartões passaram a
ser usados sempre que ele precisava chamar a atenção de alguém ou
acalmar os ânimos. Às vezes, a simples menção de pegar um dos cartões
dentro do avental já causava alvoroço em campo. “Não precisa chef, já
entendi, chef”.
Logo os cartões foram aposentados. Afinal, os jogadores já tinham entendido todas as regras. E o melhor de tudo é que, durante esse tempo de
cartões, ninguém jamais pensou em xingar a mãe do juiz.

A

chef era uma espécie de “mãezona” dentro dos
limites da cozinha. O tipo de mãe que, apesar de
amorosa, é exigente e rígida. Daquelas que guarda a faca na bota. A chef mãe proibia o uso de

maisena em no seu território. Se alguém ousasse colocar amido
de milho no molho, a coisa engrossava. E não era só o caldo.
Mas havia um rebelde na tropa. Um rapaz que, escondido, costumava alcançar a farinha branca àqueles que buscavam conquistar
o ponto certo na marra.
Descoberta a traquinagem da equipe, chamada a atenção de
todos, não se viu mais o amido circulando por entre as panelas.
Mesmo assim, não deu outra: o garoto ganhou o apelido de
“Maisena”. Coisa que, claro, não agradou a chef.
Certa tarde, em uma reunião geral, enérgica, ela vociferou a
ordem:
- Vocês estão proibidos de colocar apelidos no trabalho. Não
quero mais saber de usarem “Maisena”... Entenderam?
Balançando a cabeça afirmativamente, eles demonstraram que
haviam entendido.
À noite, em meio ao turbilhão de pedidos que chegavam, a chef
precisou que lhe alcançassem algo. Pediu ajuda a quem estava
mais perto:
- Maisena! Rápido, me alcança o azeite de oliva!
O riso foi geral. E nesse dia, Maisena virou definitivamente...
Maisena. Inclusive para a chef.
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O

chef gritou para um dos assistentes:
- Alcança uma porção de arroz!
Em seguida, sem olhar para o jovem, concentrado na
leitura de outro pedido, gritou de novo:
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- Agora, a massa!
Ouviu-se ecoar pela cozinha o som de uma forte pancada sobre a mesa.
O chefe olhou para o lado e viu o garoto batendo vigorosamente com o
punho sobre uma porção de arroz.
- Mas o que é isso? Perguntou o chef.
- Ué, o senhor não disse que era pra eu amassar?

T

em a história do analista de sistemas que amava tanto
a gastronomia que casou-se com uma chef de cozinha.
Um dia, antes do Press Hilário abrir, sua mulher foi
contratada por Jaque e Carla para montar a equipe

desse novo restaurante. Durante meses, todos se reuniam com
Carla à tarde para testar as receitas que entrariam no cardápio. A
partir de então, o analista de sistemas passou a acompanhar cada
passo da gestação do Press Hilário, espiando os testes. E depois
da inauguração, de tanto orbitar em volta das panelas feito criança
faminta, acabou ganhando um lugar oficial em frente à grelha – aliás,
subordinado à esposa como dizem que todo bom marido deve ser.
Abandonou o escritório e, bem feliz, virou grelhador. De grelhador,
transformou-se em subchef. De subchef, ganhou status de chef. E assim, em meio a uma salada de sonhos, ele virou analista de sabores.
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E

le não tinha sido elevado ao posto de chef nessa época. O que significa que ainda se atrapalhava de vez em
quando. Nesse dia, por exemplo, ao tirar o óleo fervente da panela, colocou-o em um recipiente plástico.

Não é preciso dizer que as moléculas do viscoso líquido quente
entraram em ação com o polímero, fazendo com que o balde
derretesse e deixando cair todo o óleo sobre as pernas do futuro
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chef. Para que a queimadura não fosse pior, ele rapidamente
tirou as calças, ficando apenas de cuecas na cozinha do Press.
Na ânsia de ajudá-lo, a nutricionista correu e buscou um tubo de
vaselina. Ajoelhada em frente ao colega de trabalho seminu, ela
iniciou uma espécie de massagem sobre as coxas dele, fazendo
com que o coitado soltasse pequenos gemidos de dor.
Foi nesse exato instante que uma cliente que por ali passava
viu a cena e ruborizou. “Isso é que se pode chamar de cozinha
afrodisíaca” ela pensou.
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O mago
do vinho
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Q

uem entende de vinhos, sabe que Sommelier
é um expert dessa “poção da imortalidade”.
É, provavelmente, o maior de todos os amante
dos aromas, texturas e corpos que se despren-

dem de uma taça. Sommelier é o encarregado de indicar
qual néctar dos deuses harmoniza melhor com determinado manjar divino.
O termo Sommelier parece ter ganhado vida no renascimento francês, pois designava o título dos que faziam
parte da comitiva de reis e nobres como responsáveis
pela armazenagem e transporte dos alimentos e vinhos. Sommeliers, portanto, eram os que cuidavam das
provisões da carruagem, então chamada de somme
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(carga). Dizem, no entanto, que a mais importante tarefa
de um Sommelier era experimentar um pedaço de cada
comida e dar um gole em cada vinho antes de oferecê-los
ao seu patrão, garantindo assim que só o melhor seria
servido.
Mas essa não é a única versão da história. Há os que
defendem que a origem do termo Sommelier está na
palavra “sommeil” que significa “dormir”. Como os
vinhos amadurecem e dormem na adega, Sommelier é o
encarregado de cuidar desse sono dos deuses em estado
líquido.
Os mais renomados Sommeliers do Brasil e da América
Latina costumam passar pelo Press e Bah de vez em
quando. É quando eles harmonizam em jantares especiais
e promovem degustações enebriantes.

123

124

Amado vinho
O batismo da mais nobre das bebidas alcoólicas tem origem na palavra Vena, cujo significado é “amado” em sânscrito. Dela, surgem
os mais variados nomes nas mais diferentes línguas. Vinum em latim.
Vinho em português. Woinos – depois oinos – em grego. Wein em
alemão. Wine em inglês. Vin em francês. Vi em catalão. Wino em
polonês. Vino em italiano e espanhol.
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Mini
crônicas
CROCANTES

O toilette transparente
Estava tudo pronto para a inauguração do Bah. O equipamento de som por
trás dos painéis de madeira, o forro acústico importado do México, o piso de
granito negro e rústico, as lareiras externas especialmente desenvolvidas, as
cadeiras giratórias e a mesa da altura exata. Nada parecia fora do lugar. Até
que a hostess desceu a escada nervosa. Chegou contando o que ninguém
tinha notado até aquele momento: o painel de vidro que separava os dois
toilettes não era fosco e leitoso como o encomendado, mas totalmente transparente. Se duas pessoas fossem ao banheiro ao mesmo tempo, uma veria a
outra. E o que era pior: os toilettes eram mistos. Quase em pânico, ligaram
para a arquiteta que, rapidamente, providenciou uma película que foi colocada sobre o vidro. Foi literalmente um alívio geral no banheiro.

O que é o que é
O garoto tinha seis anos em 2002, acabara de ser alfabetizado e comia seus pães de
queijo tranquilamente enquanto tentava desvendar todas as palavras do cardápio.
“Ba-ri-ss-ta... Mãe, o que que é isso?”. O garoto levantou os olhos do cardápio e ficou olhando para a mãe, aquela que sempre tinha resposta pra tudo. “Como é que é,
meu filho?”. Ele repetiu: “Barista, tá escrito aqui ó.”. Ela pensou um pouco e resolveu
arriscar: “Barista? Talvez seja o nome de um café aqui do Press: Café Barista”. O
menino não pareceu muito convencido: “Mas o que quer dizer esse nome?”. Não se
dando por vencida, a mãe chutou: “Deve ter alguma coisa a ver com bar, com artista,
tipo um artista de bar”. Dessa vez o garoto não disse nada. Quando a mãe levantouse para pagar a conta no caixa, ele chamou o garçom: “Moço, o que é barista?”. E
finalmente ouviu a resposta que pareceu lhe convencer: “O barista está para o café
assim como o sommelier está para o vinho.” Quando a mãe voltou, ele já tinha outra
pergunta na ponta da língua: “Mãe, o que que é so-me-li-ê?”

Quem pergunta, ouve
“O que ele tem que eu não tenho?” perguntou o pires à xícara
referindo-se ao café do Press. E a seguir continuou empilhando
perguntas: “Por que você está sempre pronta para recebê-lo,

O silêncio de Bob

enquanto eu sou só o chão que você pisa?”. “Não acha que eu
sabe esquentar por dentro, você precisa ficar assim toda caidi-

Dos deuses

Em novembro de 2008, o consagrado diretor de teatro norteamericano

nha?”. Tantas foram as perguntas do pires que, lá pelas tantas,

Era mais um dia no Olimpo e os deuses pareciam não ter muito o que fazer.

Bob Wilson aterrisou em Porto Alegre para palestrar no “Fronteiras do

a xícara não aguentou mais e, num jorro, despejou tudo o que

Foi então que Dionísio, o deus do vinho – chamado de Baco pelos romanos

A auxiliar de cozinha pegou a costela de novilho com carinho e, antes que

pensamento”. Logo no início da conferência, ele permaneceu muitos

pensava: “Quer saber mesmo? Então eu vou falar: o café do Press

– proclamou que nem as suas festas conseguiriam afastar o tédio que reinava

o chef começasse a prepará-la, sapecou um delicado beijo sobre a carne

minutos em silêncio até que soltou um grito fortíssimo que assustou

não é baixo como você, ele foi criado a 700 metros de altitude.

por ali. Em seguida, fez um convite: “Vamos descer à Terra e jantar no Bah!”

tenra. Vendo a cena, o subchefe não se conteve. “Enlouqueceu, mulher?”

toda a plateia. Foi o começo de um dos mais interessantes encontros

Ele também não é duro e frio e sim na temperatura exata, com

Ao que Zeus prontamente respondeu: “Bah? Mas que raios de lugar é esse?!”.

disse ele. Ao que a moça, como se estivesse sob um encantamento,

que o “Fronteiras” já proporcionou. Terminado o evento, Bob Wilson

água a 92 graus. Ele tem a torra perfeita, é feito com água mineral

A resposta veio fulminante: “Bah, o restaurante com a maior carta de vinhos

explicou que Rodrigo Lombardi, o ator, estava no Bah para almoçar e tinha

foi levado para jantar no Press Hilário. Dizem que, após dar a primeira

e nasce sempre das mãos de um barista experiente. Ou seja: ele

em taça do Brasil, 50 rótulos!”. E assim, naquela noite, os deuses do Olimpo

acabado de pedir costela de novilho. “Só assim posso dizer que o Raj da

garfada, ele também ficou muito tempo em silêncio. Mas dessa vez, no

tem berço. Já você só serve mesmo pra meu capacho.” Continua-

comeram e beberam divinamente como há muito não faziam. Sorte que não

novela Caminho das Índias vai levar um beijo meu dentro dele.”

lugar de um grito, o que se ouviu depois foi um suspiro.

ram vivendo juntos, mas depois disso nunca mais se falaram.

havia nenhuma blitz no caminho de volta aos céus.

Beijo de fã

sou muito mais parecido com você do que ele?”. “Só porque ele
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E

le era um excelente barista (ainda é, aliás). Mas tão metódico que,
ao ser dada a largada para sua apresentação no campeonato
regional, resolveu limpar a estação de trabalho. Empolgou-se
tanto polindo a máquina de café que seu tempo estourou. Resul-
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B A R I ST A S

tado: foi desclassificado. E restou a lição de que nem sempre tempo limpo é
sinônimo de tempo bom.
Esse barista era um doce de pessoa. Tão doce que já nasceu diabético. Todos no Press sabiam disso. Um dia, momentos antes de um novo campeonato ter início, ele sentiu-se mal. O suor parecia saltar-lhe de todos os poros, a
pele subitamente tornou-se arroxeada e a língua, descontrolada, caiu para
fora da boca como a de um animal sedento. Carla, nervosa, preparava-se
para aplicar insulina no rapaz, certa de que se tratava de uma crise diabética.
Foi nesse momento que os paramédicos chegaram. Quando se descobriu
que aquilo que parecia ser excesso de glicose, era na verdade falta dela. O
rapaz estava com hipoglicemia. O paramédico não foi nada sutil:
- Se a senhora aplicasse essa insulina, matava ele.
Felizmente, anjo da guarda de barista é forte, do tipo movido à cafeína.
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Mais do que
138

um restaurante,
139

uma expressão
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O

Chef comanda seu exército. Ou seria
melhor dizer sua orquestra? Afinal, todo
pedido é música para os ouvidos. Tem
ritmo, batida, gingado. Bah bah bah

bah bah bah! “Um cuscuz”, “Um entrecot mal”, “Baixou
um porco e uma janela”, grita o maestro. Aqui, tudo
é cifrado, tudo se faz entender em poucas palavras,
entre abreviaturas e regras. Fartura só no que vai para a
mesa. Na cozinha, é economia de palavras, de olhares e
até de gestos. Necessário, somente o necessário. Oito
preparam. Dois lavam. E muitos temperinhos frescos
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em um copo d’água dão um clima bucólico ao metalizado ambiente. Salsinha, alecrim, manjericão, ervas de
poções mágicas. Sobre os fogões industriais, poderosos
caldeirões de caldos e sumos, base de molhos.
Tudo é muito limpo e apesar de tantas chamas que grelham, flambam e aquecem, não há nenhum cheiro no ar.
Resultado de eficientes coifas importadas da Suíça.
Atenção, concentração, ritmo, já começou. Foco é fundamental e dispersão provavelmente seria uma espécie
de deserção. Cheff Edu lembra que está completando
quatro anos de Bah. Os parabéns são tímidos. Os risos
contidos. Nada de deixar o cliente esperando. A fome é
inimiga do tempo.

um cuscuz

Um entrecot mal

Baixou um porco e uma janela
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Os pratos brancos empilhados são como folhas
de papel esperando para que se escreva um sabor
inesquecível sobre elas. E apesar do fogo, não há
fogueira das vaidades por aqui. Os lenços brancos que
cobrem as cabeças são de paz. E mesmo os pretos não
são indicação de perigo em alto mar. Ao contrário.
“Quanto tempo o porco?” pergunta o Chef.
Imensas conchas e escumadeiras pendem nas paredes.
As armas desses soldados. Os instrumentos desses
músicos. “Mais um queijinho e um figo de entrada”,
“Um entrecot pupunha”, “Um entrecot caprese”, “Uma
porção de milho e uma porção de polenta”. “Um nenê
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filezinho sorriso”. Se fosse uma brincadeira seria “Chef
manda”. Enquanto isso, uma salada acaba de ficar
pronta para ser levada à mesa, verdadeiro vulcão verde.
Pacientemente, uma das moças seca copinho por
copinho, enquanto do outro lado um filete de azeite
de oliva dança sobre as bruschettas que paqueram as
batatas que sorriem no prato ao lado. No forno, pãezinhos são como casulos prontos para liberar o sabor de
quem espera.
De repente, o espectador nota que os cozinheiros e
seus auxiliares são todos homens. E percebe que eles
não são músicos, nem soldados. São alquimistas. Bahlquimistas. Merlin deve estar por perto.

mais um

queijinho
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e um figo de entrada
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BAH
158

[Do esp. plat. bah.]
Interjeição
1.Bras. RS, Barbaridade (2):
Bah! que comida boa!!;
Bah! que LUGAR LINDO!!;
“Vai ver que ela amanhã resolve recomeçar as
aulas e manda chamar Dom Basílio correndo.
Mulheres! Bah!” (Cora Rónai Vieira e Paulo
Rónai, Aventuras de Fígaro, p. 36). [Cf. bá.]
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A quentinha
da presidente
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Primeiro, o sabor e a maciez do entrecot seduziram a Ministra da Casa
Civil. Depois, a candidata à presidência. Por fim, a própria Presidente
da República. Com o detalhe de que as três, nesse caso, eram a
mesma pessoa.
Ao experimentar o entrecot macio e suculento, acompanhado de
batatas douradas ou queijo derretido com ovo, o paladar de Dilma
Rousseff elegeu este prato como um de seus preferidos. E ela passou
a encontrar-se com ele sempre que visitava Porto Alegre, às vezes
acompanhada da filha, às vezes ao lado de companheiros da política.
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Mas isso quando ainda não era a autoridade máxima do Brasil – a
primeira mulher, na história, a virar presidente do país.
Ao subir a rampa do planalto, muita coisa mudou para Dilma. Ela não
poderia mais, por exemplo, sentar-se calmamente em um restaurante
para almoçar feito uma pessoa comum.
Seu paladar, ao contrário, permaneceu inalterado. Seguiu fiel. Prova
disso é que, em uma entrevista, afirmou que o que mais sentiria
saudades era da comida de Porto Alegre. Foi quando um misto de
orgulho e emoção silenciosos invadiu a Rua Hilário Ribeiro, número
281, feito cheirinho de café recém passado.
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Em outubro de 2011, porém, a saudades parece ter se tornado
insuportável. E o desejo de Dilma de reencontrar a comida do Press
entrou pela porta da frente no final de uma manhã. Desejo que tinha a
forma de dois homens distintos: um vestindo terno e gravata e o outro,
farda militar. Apresentaram-se. Contaram que estavam ali a pedido
da Presidente da República. Que Vossa Excelência estava cansada
da comida do Palácio e que sentia muita falta dos sabores do sul. A
Presidente queria comer no Press.
O detalhe, explicaram os assessores, é que isso não seria possível. A
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rua teria que ser fechada, o restaurante isolado, a confusão não valeria
matar a fome de desejo. Carla e Jaque não tiveram dúvida: “Se ela não
pode vir ao Press. O Press vai até ela.”
Como faltavam poucas horas para Dilma embarcar para a África, a
solução veio com uma espécie de “quentinha” para ser finalizada no
avião presidencial. Foram preparados seus pratos favoritos, ficando
semi-prontos para que os cozinheiros, seguindo as instruções do Press,
terminassem tudo durante o vôo. De sobremesa, a presidente recebeu
um folhadíssimo de nata com “chimia” de uva.
Foi o dia em que o Press foi visto nas nuvens.
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T r i o
d o c e
T r i o
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O Rio Grande do Sul tem fala própria, tem manias, tem seus doces típicos. E mesmo
que algumas das iguarias tradicionais tenham nascido e se criado em lugares distantes, é na ponta meridional do Brasil que elas ganharam fama e receitas especiais.
Em terras sulistas há doces que parecem ter mais sabor. Talvez porque sejam “tri”.

Ambrosia – segundo a mitologia grega, ela era o manjar dos deuses do Olimpo.
Um doce divino, realmente. Dizem que tão poderosa era a Ambrosia que quem a
degustasse viveria para todo o sempre. Já no mundo dos reles mortais, a Ambrosia é
uma sobremesa tradicional portuguesa. Apesar de poucos terem visto ela por terras
lusitanas ultimamente. Popular no Rio Grande do Sul devido à colonização açoriana,
essa iguaria considerada um “doce de colher” é feita à base de ovos batidos, leite
azedo adocicado e favas de baunilha.
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Arroz de leite – o Rio Grande do Sul planta arroz e tem vacas leiteiras pastando
nas pradarias. Nada mais natural, portanto, que os gaúchos unissem essas duas
coisas para oferecer um arroz-de-leite aos seus convidados. Alguns dizem que essa
delícia, também chamado de arroz-doce, teve origem na Índia, outros afirmam que
foi inventado em Portugal. Pouco importa. Pra nós, ele é riograndense. Seu preparo
deve ser bem simples, pois ele não aceita frescuras: arroz cozido, açúcar e leite, aromatizado com canela e raspas de limão. Mas ele também pode levar leite de coco
ou leite condensado. O importante é que fique cremoso. E, claro, delicioso.

Sagu com creme – Este, ninguém pode negar, foi uma invenção do sul. Que uniu
a mandioca ao vinho, dando origem a uma sobremesa típica da cultura italiana da
Serra Gaúcha. Primeiro, veio a transformação da mandioca em bolinha em Caxias do
Sul – uma espécie de caviar “dos gringo lá de fora”. Depois, acrescentou-se vinho
produzido nas redondezas, mais açúcar e muita fervura. Pra completar, passaram a
servir o sagu com creme de baunilha. Importante que ninguém trouxe esse doce
para o Rio Grande do Sul; ele nasceu aqui. Remete às origens italianas. Mas nunca
foi visto na Itália.
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passe no
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passe no press
pra tomar um café
pra um tiramissu
sem compromisso
peça uma taça
tome uma champa
passe no press
176

e um eclair de chocolate
sente no convés
o press é um iate
o presse é um oásis
no meio da cidade
coma um petit ganache
passe no press

passe no press
pra rir um pouco
de uma trouxinha de maçã
delicioso afã
passe no press hoje
e amanhã
pra adoçar a vida
passe no press
uma torta de chocolate
meio amargo
um manjar de morango
dance um tango
um fandango
um balé
com um petit gateau
passe no press.
Por Leticia Wierzchowski
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A tentação do

D

guardanapo

o outro lado da mesa estava uma bela mulher. A sua mulher.

Gostava dela. Mais do que isso: ele a amava. Naquele momento,
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depois de um almoço que lhe inebriara os sentidos, ele sentia que
ficaria com ela para todo o sempre. Porque até quando faziam os

pedidos em um restaurante, eles se completavam. Ali no Press Hilário, por exemplo, ele escolhera “Ravióli ao sugo” e ela “Penne aos quatro queijos”. Uma
combinação perfeita. E enquanto ele comeu um pouco do dela, ela comeu um
pouco do dele. Cada um com sua taça de vinho branco. Por fim, na sobremesa,
tinham dividido um mil folhas de creme.
Ela era sua musa, sua deusa, sua eleita. Pensava nisso quando sentiu o garçom
se aproximar.
- A conta, senhor.
Ele agradeceu e, calmamente, abriu a salva de couro preta. Num impulso,
fechou-a imediatamente. Junto à conta, ele tinha certeza, havia um guardanapo
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onde estava escrito “Tem gente que tá de olho em você”. Por sorte, a mulher
estava mexendo no celular e não percebeu. Ele a amava, tinha certeza. Mas
quem não tem seus pequenos segredos, afinal?
Discretamente, ele colocou a salva sobre a coxa e abriu-a novamente. E lá
estava o guardanapo, exclamando em letra de forma: “Tem gente que tá de
olho em você”. Fazendo o papel escorregar pelo tecido da calça, colocou-o no
bolso. Provavelmente havia um nome, um telefone, uma indicação da pessoa
que, sem se importar que ele estava acompanhado, havia mandado aquele
bilhete. Mas... e se ela tivesse pego a conta antes, como às vezes costumava
fazer? Melhor nem pensar no que teria acontecido. Tinha certeza de que a mulher não era dada a escândalos, mas sabe-se lá que efeito um bilhete daquele
tipo poderia causar nela.
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Enquanto varria o salão do restaurante usando os olhos como se fossem um
sonar, sentia o tempo voltar para trás e o coração bater no ritmo da adolescência. Três amigas na faixa dos quarenta na mesa à direita – talvez seja uma delas.
Uma jovem senhora provavelmente acompanhada da filha na mesa mais ao
fundo – dificilmente ela teria coragem. Uma lindíssima morena sozinha, tamborilando as unhas vermelhas sobre a toalha branca na mesa próxima à porta de
vidro – ele apostaria nela.
- Tudo bem, querido?
- Sim, sim, tô só procurando o garçom pra entregar o meu cartão...
- Ele já vem vindo ali.
Uma gota de suor pareceu querer escorrer da sua testa quando o garçom
chegou com a máquina do cartão e sorriu. Seria um sorriso malicioso o dele?
Um sorriso cúmplice?
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Pagou a conta. Levantou-se mirando a morena. Mas o olhar dela pareceu
atravessá-lo como se ele fosse um fantasma.
- Tá tudo bem mesmo? Você ficou estranho de repente.
Apesar da pergunta, a mulher não parecia muito preocupada. Mesmo assim, ele
sentiu-se culpado. E impulsionado a mentir.
- Nada não, é que tive a impressão de ter visto um colega que fazia bulling
comigo no recreio do Anchieta.
- Você nunca me disse que tinha sofrido bulling...
- É que naquele tempo não tinha esse nome.
A desculpa tão infantil soou ridícula, mas foi a primeira coisa que lhe ocorreu.
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Independente disso, ela riu, deixando para lá a estranheza do comportamento
dele.
Já na calçada, ele disse que estava com sono e que queria ir para casa dormir um
pouco. Perguntou por que ela não aproveitava para dar uma volta no bairro. Ideia
que foi imediatamente aceita.
Duas quadras depois de despedir-se dela, ele não se conteve. Estacionou o carro
e tirou o guardanapo do bolso. Ao desdobrá-lo, começou a rir sozinho. Mais do
que isso: gargalhar. No lugar de uma cantada, lá estava um convite do Press para
que ele entrasse no site e respondesse a uma pesquisa para cadastramento de
clientes. Em troca, ganharia um expresso.
Hoje, passados cinco anos, toda vez que ele vem ao Press com a esposa (a
mesma, diga-se de passagem), acaba rindo sozinho ao lembrar-se do mico que
pagou consigo mesmo. E segue tendo a certeza de que o expresso que ganhou
de presente foi o mais aliviante de toda a sua vida.
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O caçador do

invisível
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N

inguém sabe seu verdadeiro nome. Basta
dizer que, nos bastidores do Press, ele é conhecido como “Doutor Bactéria”. Apelido apropriadamente conferido a ele porque, assim

como o biomédico e professor Roberto Martins Figueiredo,
apresentador do quadro Tá Limpo! do Programa Fantástico,
sua função é procurar microorganismos por onde passa.
Não que seja fácil encontrá-los na cozinha do Press e do
Bah. Mas o mundo é assim, repleto de seres invisíveis. E o
Doutor Bactéria se esforça para caçá-los nos mais inusitados
e recôndidos cantos. Munido de apetrechos, ele procura
o que é microscópico. Vai atrás do que ninguém percebe.
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Persegue o que nem existe feito um Ghostbusters.
O Doutor Bactéria sempre chega sem avisar, com seu
jaleco branco e sua pasta que, ao ser aberta, revela um mini
laboratório de cientista maluco. Mas de louco ele não tem
nada. Ao contrário, é o mais são dos seres. Desconfia-se até
que “saúde” é o seu nome do meio. Sem contar que ela é a
razão da sua existência. Ou pelo menos de seu trabalho.
O Doutor Bactéria foi contratado para educar, demonstrar,
orientar e garantir o máximo dos máximos em higiene e
limpeza. Mas tem uma coisa que esse soldado da saúde
nunca mostra. É que, ao sair da cozinha, ao deixar o Press
Hilário ou o Bah com seus potinhos de vidro, suas pinças e
luvas, o Doutor Bactéria sempre leva mais uma coisa com
ele: água na boca.
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a céu
A RTE

aberto
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Naquele final de abril de 2008, mais precisamente no último
dia do mês, os convidados chegaram em seus melhores trajes,
orgulhosos de estarem participando de um evento histórico na
cidade. Depois de 13 anos sediada na casa onde o pintor Iberê
Camargo viveu, a fundação que levava seu nome finalmente
inaugurava sua nova sede em Porto Alegre. O leitoso prédio,
primeiro no Brasil a utilizar concreto branco aparente, foi projetado pelo arquiteto português Álvaro Siza e, em 2002, recebeu o
Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza. Sem tijolos ou
elementos de vedação, a nova Fundação Iberê Camargo causou
impacto como uma sólida obra em que luz, textura, movimento e
espaço foram esculpidos com a precisão de um artista.
Para acompanhar a abertura da Fundação Iberê Camargo, no
mesmo 30 de abril de 2008, os convidados também presenci-
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aram a chegada de um novo Press. Mix de café e bistrô, o Press
da Fundação Iberê Camargo esteve, desde o início, integrado
ao projeto. E contou com a participação ativa de Álvaro Siza no
design do ambiente e dos móveis. Engana-se, no entanto, quem
pensa que mestre Siza teve sempre a última palavra. Foram
muitos encontros entre o arquiteto e a equipe do Press, muitas
conversas regadas a sugestões e escaldadas em quentes opiniões – que nem todas as vezes eram as mesmas. Mas que nunca
deixaram de terminavam na paz de um bom café.
No fim, o resultado não poderia ter sido melhor. O único detalhe
é que, durante o pôr do sol, emoldurados pela natureza, os que
ocupam os 40 lugares disponíveis nas mesas internas e externas
desse Press, muitas vezes acham difícil aceitar que algum museu
do mundo seja capaz de expor obra de arte mais perfeita do que
a pintura rósea e dourada que, aos poucos, vai surgindo sobre as
águas e ilhas do Guaíba.
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