I COZINHA

DAS. LEITORAS

I

Simbolo da gastronomiq,
francesa e intemacional, eles
esUjo se tomando conhecidos
grar;as ao crescimento da
criar;ao nac,ional. Neste ana
ganharao as paginas de um
\-- livro de receitas. N6s damos
uma amostra delas em
primeira mao.

P

ara atender ao crescente publico
que prQva e e aprova osabor dos
escargots, Celina A. Gutierrez, depois de anos pesquisando, recolhendo e
testando pratosintemacionais,vai
lan~ar,
ainda neste semestre, A Culinaria dos
Escargots, que devenireunir cerca de 200
receitas. Ela e responsavel pela area de desenvolvimento culinario dos Escargots
~ '-Funcia (Carlos Alberto da Fonseca Funda,
um dos introdutores do molusco no Brasil, e produtor h3. 17 anos).
Diz ela, que os escargots sofrem uma serie de preconceitos por parte de quem nao
os conhece. Sao \istos como sofisticados
e caros. Depois do fuTo
e_
er podera prepara-Ios para - u p_
mo au mesmo para ,enda. a _
orienta~6es especiais. E perl'
:....
gredie e
e -

Risoto de. escargots

a La Maretti
I

"'empo de preparo: uma hora e meia
Rendime1'J,to: seis por~6es
[.'so: prato principal
Ingredientes:
50 g de cogumelos secos (funghi porcini)
uma cebola grande bem picada
200 g de manteiga
dentes de alho bem picados
400 g de cogumelos frescos
cortados em quatro
500 g (5 dlizias) de escargots
pre-cozidos e congelados
g

de arroz italiano para riso

0

(se

Preparo: 1. lave as cogumelos secas em
agua corrente e depois coloque-os numa
llasilha cobertos com agua limpa, para
reidrata-Ios, por cerca de 30 minutos.
2. Corte-os em peda~os nao muito
pequenos e reserve-os. Coe a agua em um
pano fino e reserve uma xlcara (cha).
3. Refogue a cebola na metade, da
manteiga, junte 0 alho e os cogumelos
frescos e as cogumelos secas reservados.
Depois, os escargots ja descongelados,
4. Adicione 0 arroz (que nao deve ser
lavado) e refogue par mais cinco minutos.
Acrescente 0 vinho e cozinhe ate que se /
evapore.
5. Adicione aos poucos a caldo de
legumes au came, somente ate cobrir a
arroz. Mexendo sempre. vajuntando aos

8. Retire a panela do fogore junte 0
restante da manteiga. Quanto mais fria
estiver a manteiga, mais brilliante ficara a
!isoto. Enfeite ~om ramos de salsinha e
sirva, com ,um bom 'vinho tinto seco.

Beurre d'escargots
traditionnel

...."

o ESTADO DE S,PAULO

- Ff3

E por falar nos bichinhos
Esta Ii a escargoteira tradicional, de a90 inox. As
conchas recheadas sao colocadas nas partes
c6ncavas e levadas ao forno para aquecer. Esta e
tambem a maneira mais dificil de de.qustd-los. E
preciso habilidade para usar a pin9a e 0 garfinho

Champignons larcis
au beurre d'escargots
(Esta Ii uma sintese do cogumelo
recheado com 0 cldssico escargot a la
bourguignonne)
Tempo de preparo: meia hora
Rendimento: quatro por~6es
Uso:entrada
Preparados em escargoteir-as de
lou9a r-efratdria, fica mais fdcil
apreciar 0 escargot. Nao hd perigo
da concha voar Longe...

Ingredientes:
500 g de cogumelos frescos grandes (de
preferencia shiitake ou agaricus)
sal agosto
azeite de oliva a gosto
50 escargots pre-cozidos e congelados
meia receita de Inantciga de escargots
tradicional

heparo: 1. retire os

cauos dos

cogumelos (use-os em outros pratos,
como recheio de tortas, molhos, etc).
Salgue e regue os chapeus dos cogumelos
com azeite de oliva, sem encharca-los.
2. Coloque-os numa forma refrataria e
leve ao fomo quente pOI'alguns lIlinllto.'
para faze-los transpirar. Retire-os do forno
quando come~arem a murchar.
3. Ponha os escargots previamente
descongelados na parte concava dos
cogumelos e eubra com manteiga de
escargot. Devolva ao fomo ate que a
manteiga amolecer e borbulhar. Sirva logo.

fines herbes a gosto
50 escargots pre-cozidos e congelados

Escargots au
beurre d'anchois
/

(A manteiga de anchovas dd um gosto
m.ais picante e surpreendente
(WS ('S('III'110IS)

Tempo de preparo: ~O mi.nutos

Rendimento: quatro por~6es
Uso:entrada
Ingredientes:
125 g de manteiga
50 g de anchovas em eonserva

heparo: 1. misture a mahteiga e as
. anchovas ate obter uma pasta uniforme.
Acreseente as fines herbes e tome a
misturar bem .
2. Ponha os escargots nas conchas (ou
('m ('scargotC'iras), l'('chcie-a,<;com a
mantciga e leve ao forno quente.

Fricassee
. de gros-gris

Ingr-edientes:
48 escargots da especie gros-gris
pre-cozidos e congelados
uma colher (sopa) de 61eo de nozes
125 g de bacon cortado em fatias
duas eebolas pequenas (usar, de
preferencia,eehalotes)
4 dentes de alho picados
1 eopo de viriho branco seco
sal e pimenta-do-reino a gosto
. uma folha de laura
1 ramo de tomilho
duas colheres (sopa) de salsinha picada
uma xicara (eha) de nozes moidas
farinha de rosca 0 quanto baste

E por faZar nos bichinhos
Esta e a escargoteira tradicional, de ayo inox. As
conchas recheadas sao colocadas nas pa'rles
concavas e levadas ao forno para aquecer. Esta. Ii
tambem a maneira mais dificil de degusta-los. E
preciso habilidade para usar a pinya e 0 gar:finho

Champignons farcis
au beurre d'escargots
(Esta e uma sintese do cogumelo
recheado com 0 cldssico escargot a la
bourguignonne)
Tempo de preparo: meia hora
Rendime:nto: quatro pon;6es
Uso: entrada

Prep-arados em escargoteiras de
louya refrataria, fica mais facil
apreciar 0 escargot. Nao ha perigo
da concha voar longe ...

Ingredie:ntes:
500 g de cogumelos frescos grandes (de
preferencia shiitake ou agaricus)
salagosto
azeite de oliva a gosto
50 escargots pre-cozidos e congelados
meia receita de mallt<'iga de escargots
tradicional

Preparo: 1. retire os cabos dos
cogumelos (use-os em outros pratos,
como recheio de tortas, molhos, etc).
Salgue e regue os chapeus dos cogumelos
com azeite de oliva, sem encharca-los.
2. Coloque-os numa forma refrataria e
kvc ao rOffiO quente pOI' algulls Illillllfos
para faze-los transpirar. Retire-os do forno
quando come~arem a murchar.
3. Porum os escargots previanlente
descongelados na parte concava dos
cogumelos e cubra com manteiga de
escargot. Devolva ao fomo ate que a
m~teiga amolecer e borbulhar. Sirva logo.

Escargots au
beurre d'anchois
(A manteiga de anchovas dd um gosto
mais picante e surpreende:nte
(/(IS ('.W'II milts)

Tempo

de pTepuTO: 30 minuLos

Rendime:nto: quatro por~6es
Uso: entrada

fines herbes a gosto
50 escargots pre-cozidos e congelados

Preparo: 1. misture a mahteiga e as
. anchovas ate obter uma pasta uniforme.
Acrescente as fines herbes e tome a
misturar bem .
2. Ponha os escargots nas conchas (ou
('Ill ('scargol('ira.<;), recheie-as com a
manteiga e leve ao fomo quente.

Fricassee
. de gros-gris

Ingredie:ntes:
48 escargots da especie gros-gris
pre-cozidos e congelados
uma colher (sop a) de 6leo de nozes
125 g de bacon cortado em fatias
duas cebolas pequenas (usar, de
preferencia, echalotes)
4 dentes de alho picados
1 copo de vinho branco seco
sal e pimenta-do-reino a gosto
. uma folha de laura
1 ramo de tomilho
duas colheres (sopa) de salsinha picada
uma xicara (cha) de nozes moidas
farinha de rosca 0 quanta baste
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Simbolo da gastronomia
francesa e internacional, eles
esUio se t01"nando conhecidos .
grar;as ao crescimento da
criar;ao nac,ional. Neste ana
ganharao as pdginas de um
\'. livro de receitas. Nos damos
uma amostra delas em
primeira mao.

P

ara atender ao crescente publico
que prova e e aprova 0 sabol' dos
escargots, Celina A. Gutierrez, depois de anos pesquisando, recolhendo e
testando pratos internacionais,vai lan<;ar,
ainda neste semestre, A Culinaria dos
Escargots, que devera reunir cerca de 200
receitas. Ela e responsavel pela area de desenvolvimento culinario dos Escargots
FuD.cia(Carlos Alberto da Fonseca Funcia,
urn dos introdutores do molusco no Brasil, e produtor M 17 anos).
Diz ela, que os escargots sofrem uma serie de preconceitos POI'parte de quem nilo
os conhece. Silo vistos como sofisticados
e caros. Depois do livro, quem quiser podera prepara-Ios para seu proprio consu, mo ou mesmo para venda, a partir de
orienta<;6es especiais. E percebera que e
" urn ingrediente que permite as mais di, versas varia<;6es.
.
Os escar ots Funcia silo selecionados

Para os que ainda tem
preconceitos, a sugesUio e iniciar
com escargots misturados a
outros ingredientes. Como neste
risoto onde ele e servido com
arroz e dois tipos de cogumelo

(originalmente utilizam-se echalotes, que
podem ser substituidas pOI' cebolas roxas
pequeninas )
4 colheres (sopa) de salsa picada fininha
duas colheres (sopa) de cerefolio picado
fininho
suco de urn limilo
sal e pimenta-do-reino a gosto
noz-moscada a gosto
100 escargots

Preparo: 1. nurna vasilha coloque a
manteiga, que devera estar a temperatura
ambiente e, aos poucos, junte 0 alho, a
cebola, a salsinha e 0 ceref6lio,
misturando bem.
2. Tempere com 0 sal, a pimenta-do-reino
e a noz-moscada. POI'Ultimo, adicione 0
suco de limilo. Deixe descansar na
geladeira pelo menos POI'urna hora. 0
melhor mesmo e prepara-Ia de vespera.
No dia seguinte, ela fica melhor ainda.
3. Esta mistura se conserva bern, ate dez
dias na geladeira.
4. Alguns segredos de Celina: amassar
muito bem a manteiga com os
ingredientes. Somente no [mal coloear 0
suco de limiio e mpx('f'lllHis i\'

o

pa8sam ponun JeJUIn ae cmco mas, antes
de serem abatidos e extrafdos das conchas. Os pre-cozidos e congelados cus,..tamR$ 5 a dlizia; os abatidos e congelados
saem pOl' R$ 4 a duzia e os nao extrafdos
das conchas SaDvendidos a R$ 20 0 quilo.

Escargots aux noix

RECEITAS

(ou aux noisettes)

Risoto de escargots
aLaMaretti
'J'empo de preparo: uma hora e meia
,. RendimeYJ,to: seis pon;6es
Usa: prato principal
1'-1.'

Ingredientes:
50 g de cogumelos secos (funghi porcini)
uma cebola grande bem picada
200 g de manteiga
~, 2 dentes de alho bem picados
400 g de cogumelos frescos
cortados em quatro
500 g (5 dUzias) de escargots
pre-cozidos e congelados
400 g de arroz italiano para risoto (se
preferir,'use arroz tipo malequizado)
um copo e meio de vinho branco seco
2 litros de caldo de carne ou de legumes
uma xicara (cha) de agua de reidrata<;ao
dos funghi secchi
uma xicara (cha) de creme de
leite fresco
~ sal e pimenta-do-reino a gosto
5 colheres (sopa) de parmesao ralado
,salsinha picada e em ramo para decorar

Preparo: 1. lave os cogumelos secos em
agua corrente e depois coloque-os numa
vasilha cobertos com agua limpa, para
reidram-Ios, pOI' cerca de 30 minutos.
2. Corte-os em peda<;os nao muito
pequenos e reserve-os. Coe a agua em um
pano fino e reserve uma xicara (cha).
3. Refogue a cebola na metade da
manteiga, junte 0 alho e os cogumelos
frescos e os cogumelos secos reservados.
Depois, os escargots ja descongelados.
4. Adicione 0 arroz (que nao deve ser
lavado) e refogue pOI'mais cinco minutos.
Acrescente 0 vinho e cozinhe ate que se /
evapore.
5. Adicione aos poucos 0 caldo de
legumes ou carne, somente ate cobrir 0
arroz. Mexendo sempre, vajuntando aos
poucos, 0 caldo e a agua reservada.
Aten9ao: 0 caldo devera estar sempre na
mesma temperatura do arroz.
6. Na metade do cozimento, junte 0
creme de leite e tempere. Continue
mexendo sempre e acrescentando 0
restante do caldo.
7. 0 arroz devera ficar cozido al dente e
nunca completamente seco. Adicione 0
queijo ralado, a salsinha e mexa bem. J.
j

8. Retire a panela do fogo c junt.c 0
restante da manteiga. Quant.o mais fTia
estiver a manteiga, mais brilhant.e ficara
risoto. Enfeite com ramos de salsinha e
sirva, com um born vinho tinto seco.

Tempo de preparo: 50 minutos
Rendimento: oito por<;6es
Usa: entrada
0

Beurre d'escargots
traditionnel

Ingredientes:
uma dtlZia de escargots pOI'pessoa
uma rcceita de beurre
d'escargots t.raditionnel
uma est rpla de anis amassada
uma xicara (<'1ui) de nozcs
unlaxlcara (dlli) de avclas
Pa'ra a m(winada:

(Esta e a mais tradicional das
'manteigas de escargots'. Deve ser jeita
com antecedencia e pode jicar par ate dez
dias na geladeira. Com ela se jaz a mais
tradicional dos pratos: a "Escargot a .
Bourguignonne". Mas pode ser usada em
qualquer prato, seja de came de boi,
peixe, etc.)
Tempo de-preparo: 40 minutos
Reriltimento: oito por<;6es
Usoipararechear
100 escargots
higredientes: .
500 g de manteiga
5 ,deut$!<de a.lho""ntc.ad(l$.hemJJUooo
4 cebolas pequenas picadas bem miudo

aguardent.e
Preparo: 1. descongele os escargots precozidos, deixe-os em repouso, durante
UIlla lwite, numa marinada feita somente
COllituna boa aguardente velha.
2. Preparl' a receita tradicional de
manl<'iga «I' l'scargots. Depois de pronta,
acresCl'llll' 0 allis amassado, as nozes
(noix) Oil avelas (noisettes) mofdas.
3. Rech<'il' as conchas (ou as
escargot('iras) com um pouco de manteiga
temperada, coloque um escargot e
complete novamente com a manteiga.
Disponha nunla assadeira e leve ao fOffiO
..;quente ate que derreta a manteiga. 8irva
com um born vinho tinto.

