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ComeCei Cortando Cebola, que 
refoguei com alho e pedacinhos de 
lombo de porco. Ao fazer lentilha, 
uma das coisas de que mais gosto 
é o perfume que sobe da fervura. O 
caldo, tingido pelas sementinhas co-
zidas, fica escuro e brilhante. Largo 
sobre ele uma folha de louro. Ela 
navega. Enquanto mexo o caldei-
rão, desato em meus pensamentos 
os nós de um texto difícil e respiro 
aliviada: essa receita eu vou comer 
de colher, no prato fundo.

Trabalho em casa, escrevendo, 
e passo boa parte do tempo casti-
gando o teclado atrás do fio da me-
ada que às vezes fica todo embara-
çado. A cozinha está logo ali, mag-
nética. Sei que se precisar de uma 
porção de clichês particulares é só 
destampar algumas panelas. O chia-
do da pressão me mantém alerta, 
há o barulhinho bom de uma bebi-
da sendo despejada no copo e, bem 
cedinho, os preparativos do café da 

Enquanto  
você cozinha

TEXTO Viviane Zandonadi

Uma lentilha pelos seus pensamentos 
na hora mágica em que os aromas da 
cebola e do alho escapam da panela

manhã vão deixando vestígios: a 
chaleira apita, a máquina mói o café, 
as louças se esbarram. Coisas assim. 

Às vezes, os dedos titubeiam no 
meio da tarde e sofro de bloqueio de 
escrita. Meio que sem método e sem 
medida, paro de trabalhar e faço car-
ne de panela com batatinhas. Desse 
jeito, o tempo me parece mais male-
ável, os pensamentos ganham niti-
dez e eu, que me sentia acuada pelo 
tique-taque do relógio, em menos de 
uma hora tenho o jantar pronto e um 
novo ânimo para continuar aquele 
texto, porque afinal cozinhar costu-
ma me ajudar a encontrar saídas no 
labirinto criativo. Dissolve angús-
tias, orienta uma decisão. 

Não é sempre que dá certo. De-
pende da inspiração e do que tem 
na geladeira. Quando funciona, po-
rém, a coisa é um tanto mágica e 
deixa aquela sensação de comple-
tude. “Enquanto eu cozinho, tenho 
convicção de que posso matar ou 

A cozinha não é território apenas para o fritar, assar e temperar. É também um lugar onde os pensamentos fluem,  
se expadem ou se calam, porque no momento do preparo muita coisa acontece dentro da gente, basta observar
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tornar doce a vida. Vigio meus 
pen samentos mais secretos, lavo 
as mãos com sal se a coisa desan-
da. Canto cantigas ancestrais de ve-
lhas senhoras que cozinharam pa-
ra a humanidade. A tristeza tempe-
ra na proporção de fazer saudade. 
Não mais”, me disse, em bem tem-
perados termos, a contadora de his-
tórias e autora de livros infantis Pe-
nélope Martins. Acho que quando é 
assim, o que se faz é um tipo delica-
do de feitiçaria...

Cozinho, logo penso
No livro A Cozinha das Escritoras 
(Benvirá), a italiana Stefania Aphel 
Barzini conta que, desde bem mi-
úda, Agatha Christie fazia da cozi-
nha seu refúgio predileto. Quando 
seu pai morreu, em 1901, ela estava 
com 11 anos. Em vez de ir ao fune-
ral, preferiu passar o dia entre pratos 
e fogões, aprendendo a fazer pão e 
frutas cristalizadas, fervendo juntos 
água e açúcar. Mais tarde, a autora 
de tantos casos de mistério diria que 
os melhores momentos para inven-
tar uma história eram aqueles pas-
sados ao fogão, que cozinhar e es-
crever eram ofícios muito parecidos.

Para Michael Pollan, cozinhar 
é uma das atividades mais interes-
santes e recompensadoras que po-
demos fazer. “Trabalhar com mas-
sa de pão me ensinou a confiar em 
minhas mãos e em meus sentidos 
na cozinha e a acreditar no que eles 
me diziam a ponto de me libertar 
das amarras das receitas e dos co-
pos medidores. Cozinhar nos situa 
num lugar muito particular. Cozi-
nhar carrega uma força emocional 
ou psicológica da qual não podemos 
ou não queremos nos livrar.” Pollan 
é um pensador. Autor de vários li-
vros em que trata da relação cultu-
ral e física que temos com a comida, 

acompanha a trajetória dos alimen-
tos e questiona a indústria. É um jor-
nalista-ativista defensor da alimen-
tação saudável. No livro Cozinhar: 
Uma História Natural de Transfor-
mação (Intrínseca), ele explica que 
no “fim da meia-idade” se deu con-
ta de que preparar o próprio alimen-
to era a resposta para muitas de suas 
preocupações e questionamentos. 
“Se cozinhar é, como dizem os an-
tropólogos, uma atividade que nos 
define enquanto seres humanos – o 
ato com o qual a cultura surge –, en-
tão talvez não devêssemos nos sur-
preender com o fato de que assistir 
ao desenrolar desses processos des-
perte emoções tão profundas.” 

Cada coisa em seu lugar
O mensageiro eletrônico faz uma 
entrega. É de Renata Helena, repór-
ter e estudante de gastronomia. Sa-
bendo que estou investigando o que 
vai pela cabeça das pessoas quan-
do cozinham, ela sugere que eu as-
sista à série da Netflix “Chef ’s Ta-
ble”, que acompanha os bastidores 
de alguns lugares especiais espalha-
dos pelo mundo, perfilando grandes 
nomes da gastronomia. Na abertura 
do quarto episódio, Niki Nakayama, 
do restaurante N/Naka, em Los An-
geles, diz: “Cozinhar é a única coisa 
que, enquanto eu faço, sinto poder 
confiar inteiramente. Quando mon-
to um prato, minha mente se esva-
zia por completo. Tudo se baseia no 
sentimento. Isso deve ficar aqui, is-
so deve ficar aqui, isso parece bem 
aqui, isso tem que ficar aqui. Acho 
que é semelhante àquele estado de 
meditação ao qual as pessoas po-
dem chegar, quando já não ouvem 
mais sua mente e só há aquele mo-
mento, o presente. Nesses instantes, 
uma música toca na minha cabeça 
e eu não sei como me livrar dela.”

Ao cozinhar, os pensamentos podem se ordenar, enquanto se bate um bolo, com farinha e açúcar, ou sova o pão.  
O terreno, aqui, é generoso e permite esse acolhimento de ideias e de sentimentos, sejam eles quais forem



comer

fo
to

s d
iv

u
lg

aç
ão

fo
to

s d
iv

u
lg

aç
ão

A G O S T O  2 0 1 5   •  vida simples    43

VIVIANE ZANDONADI  escreve sobre a vi-
da e a comida no blog Sem Reservas: 
blogsemreservas.com.br 

Concentrar-se na execução de 
uma receita colocando-se por intei-
ro naquele instante e em seu proces-
so é uma oportunidade de acomodar 
as coisas em seu lugar e de lançar so-
bre elas um cuidado e uma atenção 
que permita contar uma história, to-
mar distância de conflitos internos 
e dar a eles também um novo olhar. 

Pergunto para a paraibana Lia 
Beltrão o que ela acha da minha téc-
nica de “panelaterapia”, amadora e 
intuitiva, que consiste em fugir tem-
porariamente das obrigações pedin-
do abrigo na cozinha. “Quando vo-
cê está trancada no texto e vai para 
a cozinha, faz uma troca brusca de 
paisagem. Sai para um ambiente de 
criação muito mais aberto, mais li-
vre, mais generoso. É como se aquilo 
penetrasse no espaço da tua mente 
e, de repente, naquela abertura vem 
outra Viviane para olhar aquele tex-
to.” Lia é jornalista. Em Timbaúba, 
interior de Pernambuco, ela mora 
no Centro de Estudos Budistas Bo-
disatva (Cebb Darmata). É uma das 
três pessoas responsáveis pela cozi-
nha, onde desenvolveu uma ofici-
na que combina práticas de medi-
tação, culinária e ensinamentos do 
budismo tibetano a fim de ajudar as 
pessoas a perceberem que na cozi-
nha elas já entram com uma postu-
ra-padrão que tende a atrapalhar sua 
percepção. Essa visão normalmente 
é estreita, apertada.

Para conhecer e identificar es-
ses padrões, Lia propõe uma pri-
meira etapa de atividades lúdicas 
em que apresenta a roda da vida, en-
sinamento tradicional do budismo 
que relaciona seis visões de mun-
do associadas a seis emoções per-
turbadoras: carência, preguiça, rai-
va e rancor, apego e manutenção das 
coisas, inveja e competição, orgu-
lho. “A gente vai passando por esses 

ambientes mentais e entendendo 
que eles são apenas ambientes men-
tais. Na cozinha, um mesmo ingre-
diente pode ser visto de maneiras di-
ferentes, você pode ver uma lentilha 
e sentir raiva e não querer prepará-
-la. Ou pode olhar pelo lado da cria-
tividade e do prazer e querer trans-
formá-la em um manjar.” 

Ao longo da oficina, os partici-
pantes alternam culinária e prática 
de meditação e, à medida que avan-
çam, vão abrindo espaço para uma 
nova postura. A ideia é conseguir 
se descolar da visão estreita e ado-
tar outra, mais aberta, ampla, gene-
rosa. Por fim, desse lugar em que as 
emoções perturbadoras se ausen-
tam, percebe-se melhor o que é im-
portante. “Primeiro a gente recua, 
depois escolhe esses novos olhares 
e vai se interessando pelo ingredien-
te, pelo produtor, como as coisas são 
feitas, sua trajetória. A parte técnica 
é um pequeno adorno”.

Essas pessoas que preenchem o 
tempo com longas horas em que co-
zinham, comem, conversam e silen-
ciam juntas, também podem se sen-
tar ao redor da mesa para separar a 
sujeirinha do feijão em um contra-
ponto nostálgico aos barulhos típi-
cos da casa, como o bater dos pratos 
e panelas – quem se lembra de esco-
lher feijão com a vovó? Eu lembro 
bem. Imaginemos, pois, que no fim 
de uma dessas coletas essas pessoas 
ergam as cabeças, troquem olhares 
de cumplicidade e ofereçam um fei-
jão inteiro e intacto pelo pensamen-
to do colega naquela hora mágica, 
aquela hora em que os aromas da ce-
bola e do alho escapam da panela. ƒ

É encantador imaginar que, ao mexer o caldo que engrossa na panela ou ao confeitar os biscoitos recém-saídos do forno, 
estamos silenciando os pensamentos que incomodam e dando ouvidos para o que a alma tem a nos dizer


