Domingo _28 de Agosto de 2011. Diário de Notícias

VERÃO

51

PRATOS CLÁSSICOS
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Belcanto reabre
no final de Outubro
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José Avillez cumpre um sonho antigo: uma cozinha inspirada na tradição portuguesa com influência de viagens

FOTOS DIANA QUINTELA / GLOBAL IMAGENS

› “Vamos terumacontinuidade doTavares”,revelaJosé
Avillez,sobre areaberturado
restaurante Belcanto,agendado parao final do próximo
mês.No Largo de São Carlos,“a
cartavai manteralguns dos
pratos clássicos do Belcanto
–não se pode esquecerahistória–e arranco com umacarta
muito parecidacom aúltima
doTavares”.Porisso,juntamente com alguns clássicos do
Tavares –o mergulho no mar,a
hortadagalinhados ovos de
ouro,apaisagem alentejana,
entre outros,“porque é importante manterreferências”,justifica–,José Avillezvai apresentarumamão-cheiade pratos novos,“até paranão frustrarquem estáàesperade novidades”,diz.

Avillez abre Cantinho no Chiado
Restaurante. A6 de Setembro, o‘chef’ propõe umacozinhasimples, mas sofisticada, numambiente descontraído
MARINA MARQUES

Aplacade azulejos pretos, mandadosfazernaFábricadaViúvaLamego, ainda não está pendurada no
número 7 da Rua dos Duques de
Bragança, ao Chiado em Lisboa.
Mas ládentro jáestápraticamente
tudoprontoparaainauguraçãodo
Cantinho do Avillez, o novo restaurantedochefJoséAvillez,amarcaro
seuregressoapósasaídadorestauranteTavaresnofinaldeJaneiro.
“Éumsonhoantigo,nãoesteespaço em concreto, mas o que se
conseguiufazerdele e o tipo de cozinhaquesevaiservir:umacozinha
inspiradanatradição portuguesa
com influências de viagens e com
algunstoquesdecriatividadeecontemporaneidade”,explicaJoséAvillezaoDN.Erevelapartedacarta:“É
divididaempetiscos,pregos,entradas, pratos e sobremesas”, explica.
Quer isto dizer que se pode ir ao
Cantinho do Avillez só petiscarou
comerumprego,comersóumpratoouumaentrada,ouentãootradicionalentrada,pratoesobremesa.
E sobre os pratos, servidos em
loiçadaempresaportuguesaCosta
Nova,épossívelescolherentrepratos mais tradicionais, como umas
mãozinhas de vitelacomgrão, um
atumgrelhadocomlegumesemo-

lhodesoja(influênciadeviagensao
Oriente), umas vieiras marinadas
comguacamole(influênciadeuma
viagem recente ao México), um
chernecombatatamigada,umbacalhauàBrás tradicionalmas com
azeitonas explosivas –“feitas com
umsumodeazeitonasesferificado,
formando umas bolinhas que rebentamnaboca, natradição do El
Bulli”, explica, numareferênciaao
restaurantedomundialmenteconceituado chefcatalão FerranAdrià,
ondeJoséAvillezestagiouem2007.
Sobre os pregos, aofertanão se
ficapelo tradicional, talcomo seria
de esperar do jovem chefque em
2010 conquistou umaestrelaMichelin parao restauranteTavares,
apenas dois anos após terassumido aliderançado emblemático espaço lisboeta. Paraalém do prego
tradicional,sócommostardaealho,
ochefapresentapropostasirresistíveis: umprego àConventualCampo, inspirado nareceitade perdizà
ConventualCampo,comfoiegrase
trufas,eumpregoMXLX,doMéxicoparaLisboa.
E quanto a sobremesas, destaque, porexemplo, paraaavelã3 (ao
cubo),umgeladodeavelã,umaespumadeavelãeavelãraladamorna
com um pouco de flor de sal (três
texturas,trêstemperaturasetrêssaboresdiferentes).
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1. ‘A conversa ainda
não chegou à cozinha’, uma instalação
de Joana Astolfi
2. Esta taça, onde
vão ser servidas as
batatas fritas, foi
idealizada
por Avillez e executada por um seu
amigo serralheiro
3. Um prato de camarão, os sabores
do mar por José
Avillez

E se a cozinha é inspirada na
tradição, a decoração segue essa
mesma linha, com todos os pormenores cuidadosamente pensados: “Não um pensar forçado,
mas por sentir que cada detalhe é
importante. Quando se está a fazer um prato, todos os ingredientes contam. E eu acredito que os
chefsde cozinha, a partir de uma
certa altura, começam também a
preocupar-se com todos os outros aspectos que as pessoas valorizam, para além da cozinha: o
ambiente, a decoração, o serviço,
a música.”
É isso que explica as base feitas
commetades de rolhas de cortiça,
um prato de Bordalo Pinheiro ou
as antigas formas de bolos em folha de alumínio utilizadas como
cesto do pão... O tom descontraído do espaço é emprestado pelo
papel da parede de fundo, a lembrar as tábuas meio pintadas de
uma obra. E de entre as pouco
mais de 40 cadeiras é difícilencontrar duas iguais. “Umas foram
compradas na Feira da Ladra, outras numa escola alemã, em leilões, algumas foram pintadas”,
contaJosé Avillez, que teve aajuda
daarquitectaAnaAnahorie dadecoradora de interiores Filipa Almeida na criação deste ambiente
que faz recuaraos anos 70.

