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PREFÁCIO
Toda vez que experimentamos a culinária tradicional de um país estrangeiro, somos transportados para outras
paisagens: do mundo e de nós mesmos. As cores, os aromas e sabores que a culinária dos imigrantes nos proporciona
mostram, desde sempre, como a comida é ao mesmo tempo instigadora de memórias e criadora de experiências únicas.
Se a fome é o instinto que nos une a todos, a tradição culinária é a arte que cada povo cria para satisfazê-la.
Quando entramos em um restaurante de imigrantes em São Paulo, somos rapidamente absorvidos pelas ricas
diferenças (e semelhanças) entre nós. E tocados pela dedicação e o cuidado deles ao preparar e servir as comidas que
representam a cultura de seu país. Ficamos encantados com os sabores, muitas vezes inéditos para nós, mas raramente
pensamos na trajetória e nas dificuldades daquelas pessoas para abrir o negócio.
São histórias antigas e atuais de muita luta e esperança. Desde os coreanos, cujo primeiro ciclo migratório remonta
à Guerra das Coreias; passando pelos japoneses, perseguidos pelo governo brasileiro durante a ditadura Vargas; até mais
recentemente os sírios, perseguidos em seu próprio país por Bashar al-Assad e hoje refugiados no Brasil – são muitos os
riscos enfrentados por esses imigrantes a caminho de uma nova vida.
Não por acaso, o sentido de “risco”, referente a um perigo iminente ou calculado, derivou diretamente da exploração
de novos territórios mundo afora. O conceito moderno do termo, conforme pesquisou o sociólogo britânico Anthony
Giddens, foi cunhado por exploradores portugueses e espanhóis dos séculos XVI e XVII. Naquela época, o termo
representava apenas o traço grafado no mapa, ligando os países de origem da navegação às terras desconhecidas do
além-mar.
Passaram-se quatro séculos desde então, e o mundo que conhecemos não é mais aquele, de águas não
cartografadas onde a imaginação humana fez emergir tantos monstros. No entanto, até hoje, todos os que decidem
sair de seus países em busca de uma nova vida carregam consigo o arquétipo do navegador, pois experimentam, como
ninguém, os perigos envolvidos nessa viagem rumo ao desconhecido.
Os imigrantes que estabeleceram sua nova morada na cidade de São Paulo, a partir dos inúmeros ciclos migratórios
absorvidos pela cidade no decorrer da história, construíram e transformaram as características arquitetônicas e
culturais dos bairros paulistanos, dando a uma das maiores megalópoles do mundo a sua feição cosmopolita, hoje
internacionalmente reconhecida.
A herança mais marcante desses movimentos migratórios, que a cidade passou a assumir e a perpetuar como
principal evidência de sua pluralidade, é a tradição culinária trazida por aqueles que aqui chegaram em busca de uma
nova vida. São muitas histórias de luta e afeto, resistência e persistência, acolhimento e discriminação: os “riscos” que
teceram a complexa trama da gastronomia imigrante em São Paulo.
Retratar as nuances desse processo, pelo viés da gastronomia de imigração, é um dos principais objetivos deste
livro, que coletou relatos de culturas distintas, alternando ciclos migratórios mais antigos – tais como o de japoneses
e coreanos –, com outros mais recentes – como o de nossos vizinhos latino-americanos, muitos dos quais recémchegados ao Brasil.
Todos os imigrantes entrevistados revelam a consciência do risco de ir ao encontro do “outro” sem perder a própria
essência: um duplo movimento que envolve ser aceito e ao mesmo tempo aceitar, visando ao reconhecimento da
própria cultura, enquanto busca adaptar-se à cultura do país estrangeiro. Há nesse movimento, e sempre houve, o
receio de não ser aceito naquilo que se é, assim como a apreensão de não reconhecer no país ao qual se aporta o que
costumeiramente chamamos de lar.
Nestas páginas, o leitor vai conhecer a história daqueles que enfrentaram todos os riscos em busca de
oportunidades e cultivaram a coragem onde antes prevalecia a incerteza. É nesse tecido fino e laborioso que a vida da
cidade de São Paulo se expande a cada ano e se torna cada vez mais rica, plural e valiosa. A verdade que este livro traz à
tona é que os imigrantes não precisam de nós mais do que precisamos deles. Eles nos trazem também a oportunidade
do encontro com a diferença, que enriquece, para além de nosso paladar, a nossa própria identidade. Afinal, o outro é
também como eu: fato hoje tão evidente, quanto negligenciado.
Mas já é passada a hora de navegarmos pelo mar de histórias da gastronomia de imigração. Vamos lá? Basta içar as
velas e partir... para uma boa leitura!

Foreword
Every time we try a country’s traditional cuisine, we are transported to other landscapes: in the world and in
ourselves. The colors, aromas and flavors that immigrant cuisine provides us have always shown how food is both an
instigator of memories and a creator of unique experiences. If hunger is the instinct that unites us, culinary tradition is
the art that each culture creates to satisfy it.
When we enter an immigrant restaurant in São Paulo, we are quickly absorbed by the rich differences (and
similarities) between us. And touched by their dedication and care in preparing and serving the food that represents
their country’s culture. We are delighted with the flavors, often unheard of to us, but we rarely think about the
experiences and difficulties faced by these people when opening a business.
These are old and current stories of immense struggle and hope. From the Koreans, whose first migratory cycle
dates back to the Korean War; to the Japanese, persecuted by the Brazilian government during the Vargas dictatorship;
until more recently the Syrians, persecuted in their own country by Bashar al-Assad and today refugees in Brazil – there
are many risks faced by these immigrants on their journey to a new life.
It is not by chance that the meaning of “risk,” referring to an imminent or calculated danger, derived directly from
the exploration of new territories around the world. The modern concept of the term, as researched by British sociologist
Anthony Giddens, was coined by Portuguese and Spanish explorers from the 16th and 17th centuries. In those times, the
term represented only a line on the map, linking the countries of origin of navigation to unknown lands overseas.
Four centuries have passed since then, and the world that we know is no longer one of uncharted waters where
human imagination created so many beasts. However, to this day, everyone who decides to leave their country in search
of a new life carries with them the archetype of the navigator, as they experience, like no one else, the dangers involved
in this journey into the unknown.
The immigrants who established their new home in the city of São Paulo, from the countless migratory cycles
absorbed by the city throughout history, built and transformed the architectural and cultural characteristics of
São Paulo’s neighborhoods, giving one of the largest megacities in the world its now internationally recognized
cosmopolitan quality.
The most striking heritage of these migratory waves, which the city began to accept and perpetuate as the main
evidence of its plurality, is the culinary tradition brought by those who arrived here in search of a new life. There are
many stories of struggle and affection, resistance and persistence, acceptance and discrimination: the “risks” that wove
the complex fabric of immigrant cuisine in São Paulo.
Portraying the nuances of this process, from the perspective of immigrant cuisine, is one of this book’s main
objectives, collecting reports from different cultures, alternating older migratory cycles – such as those from Japan and
Korea – with more recent ones, like those of our Latin American neighbors, many of whom are newcomers to Brazil.
All of the immigrants interviewed reveal their awareness of the risk of reaching out to the “other” without losing
their essence: a movement that involves being accepted and at the same time accepting, aimed toward the recognition
of their own culture, while seeking to adapt to the culture of the country. In this movement, there has always been the
fear of not being accepted as one is, as well as the apprehension of not recognizing in the new country what we usually
call home.
In these pages, the reader will learn the story of those who have faced every risk in search of opportunities and
cultivated courage where uncertainty once prevailed. It is in this thin and laborious fabric that the life of the city of
São Paulo expands each year and becomes increasingly rich, plural and valuable. The truth that this book brings is
that immigrants do not need us as much as we need them. They also give us the opportunity to encounter difference,
which enriches, beyond our experience with food, our own identity. In the end, the other is also like me: a fact that is as
evident today as it is neglected.
Now, it is time to sail through the sea of immigrant cuisine. Raise your sails and get ready... for a pleasant read!
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Bolívia / Bolivia
Comedoria Gonzales

¡Viva la cocina
latina libre!
O chef boliviano Checho Gonzales aprendeu a ousar
observando a própria mãe, que, ao comandar as caçarolas
longe do rigor dos ensinamentos das “abuelas”*, fez uma
culinária latina a seu gosto. Checho trafegou das feiras
gastronômicas ao restaurante D.O.M. E hoje sua Comedoria
é sucesso no Mercado de Pinheiros

* Avós, em espanhol
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Bolívia / Bolivia

Q

uando Checho Gonzales se incumbe de
elaborar as receitas de seus restaurantes, basta que ele feche os olhos para
que os sabores da infância lhes surjam
na memória. Para ele, não se faz necessário o
caderninho de receitas da família, maltratado
pelo tempo, de onde muitos cozinheiros tiram
suas inspirações. É, no entanto, observando as
experimentações da mãe na cozinha que o boliviano consegue imprimir sua cultura em preparações deliciosas.
Há mais de quatro décadas no Brasil, Checho nasceu em La Paz, na Bolívia, e partiu de seu
país aos 7 anos de idade rumo ao Rio de Janeiro.
O pai, cartógrafo, havia recebido uma oferta de
trabalho irrecusável. “Além disso, a Bolívia passava por um momento político muito delicado,
então ele achou melhor que viéssemos para o
Brasil”, diz. Aqui, enquanto o então jovem boliviano passava a infância entre jabuticabeiras,
mar e areia, sua mãe se virava como podia no
comando das caçarolas.
“A cultura boliviana é matriarcal”, afirma
Checho. “Então, quem comanda a cozinha são
as avós, deixando as filhas apenas como assistentes. Minha mãe saiu da Bolívia aos 27 anos
e tinha pouca experiência em pilotar o fogão.
Quando chegou ao país, precisou recorrer à me-

“Na Bolívia, quem comanda as cozinhas
são as avós. As filhas são assistentes”
12

ARROZ DE CAMARÕES com creme de mandioca,
dendê e escabeche de lulas com chips de batata.
Delicioso, leve e colorido
SHRIMP RICE made with manioc cream, palm oil and squid
marinade with potato chips. Delicious, light and colorful

Bolívia / Bolivia
mória afetiva para cozinhar.”
Encontrar insumos típicos da Bolívia também se mostrou uma árdua tarefa, sendo necessário inovar. O ají amarillo, pimenta-base da
gastronomia andina, por exemplo, foi substituído
por uma mistura de páprica e cúrcuma, a fim de
equipará-lo aos temperos fixados na memória. “A
falta de conhecimento, de certa forma, deu a ela
liberdade de explorar novos sabores e criar receitas fenomenais”, diz Checho. “E essa herança cultural é muito forte em mim.”
Após quatro anos no Rio, outra proposta
de emprego fez com que a família se mudasse
para a capital paulista, mais especificamente
para o bairro da Vila Santa Catarina, na Zona
Sul. Foi, portanto, em São Paulo que Checho
cresceu, estudou e teve os primeiros sucessos
e insucessos profissionais. Abriu e levou à falência bares, restaurantes e casas noturnas até
entender o seu público e seu estilo de cozinha.
“Morei um tempo na Espanha. Fui em busca
de especialização em técnicas europeias. Fiz até
curso de culinária japonesa”, diz. “Mas o divisor de
águas de minha carreira foi quando trabalhei junto de Alex Atala, tanto no extinto Namesa, quanto
no D.O.M. Foi ele quem, além de me ensinar toda a
base de cozinha que sei hoje, me disse que eu não
precisava correr atrás de uma formação francesa e

que eu poderia apostar em minha cultura.”
Mais tarde, o modelo de comida de rua acabou chamando a atenção de Checho, que se dedicou a comercializar preparos da culinária mexicana em portas de baladas pela cidade. Tacos
e ceviches caíram no gosto dos foliões, fazendo
com que o cozinheiro enxergasse um novo nicho de mercado. Em 2012, com a ajuda de chefs
amigos, como Henrique Fogaça, Janaina Rueda
e Carlos Soares, Checho colocou de pé a primeira feira gastronômica de São Paulo, primeiramente realizada no restaurante Sal e depois em
vários pontos da cidade.
O sucesso iminente de O Mercado, como a
feira foi chamada, deu respaldo para que Checho inaugurasse um local próprio no Mercado
de Pinheiros, batizado de Comedoria Gonzales.
No quiosque, o chef explora o seu lado andino,
inspirando-se nos aromas e sabores da infância. Mas foi pela saudade do serviço de salão
e do contato com os comensais que, em 2019,
nasceu o Mescla. “A gastronomia é uma mescla, como o próprio nome diz. Pelo fato de eu
ser imigrante, existe uma cobrança muito forte
sobre mim, como se eu só fizesse comida boliviana. Mas, ali, aposto em uma culinária com toques brasileiros e até tailandeses. É onde posso
exercer minha criatividade.”

No quiosque, o chef explora o seu lado andino,
inspirando-se nos aromas e sabores da infância
14

PEIXE BRANCO EM LEITE DE CASTANHAS DE CAJU com
abóboras adocicadas, vinagrete de azeitonas e couve crocante.
Um prato de sabor muito rico e complexo
WHITE FISH IN CASHEW MILK made with sweet pumpkin, olive vinaigrette
and crispy kale. The plate brings a very rich and complex flavor

Bolívia / Bolivia
¡VIVA LA COCINA LATINA LIBRE!
Bolivian chef Checho Gonzales learned to take risks with his own mother, who, while commanding her own kitchen far
from the rigor of her “abuelas” teachings, made Latin cuisine to her liking. Checho has traversed from gastronomic fairs
to the D.O.M restaurant. Today, his comedoria is a success at Mercado de Pinheiros
When Checho Gonzales is in charge of preparing the recipes for his restaurants, all he has to do is close his eyes for the
childhood flavors to come to mind. For him, there is no need
for his family recipe book, battered by time, from which many
cooks get their inspiration. It is, however, observing his mother’s experiments in the kitchen that the Bolivian manages to
imprint his culture into delicious preparations.
Living in Brazil for over four decades, Checho was born in
La Paz, Bolivia, and left his country at the age of 7 bound for
Rio de Janeiro. His father, a cartographer, had received a job
offer that he could not refuse. “Bolivia was also going through
a very delicate political moment, so he thought it best that we
come to Brazil,” he says. Here, while the then young Bolivian
spent his childhood among jabuticaba trees, the ocean and
the sand, his mother managed the kitchen as best she could.
“Bolivian culture is matriarchal,” says Checho. “So, the
grandmothers are in charge of the kitchen, using their daughters only as assistants. My mother left Bolivia at the age of 27
and had little experience managing a stove. Upon arriving to
Brazil, she relied on emotional memory to cook.”
Finding ingredients from Bolivia also proved to be an arduous task, forcing her to innovate. Ají Amarillo, a staple ingredient in Andean cuisine, for example, has been replaced by a
mix of paprika and turmeric, in order to liken it to the spices
fixed in her memory. “Her lack of knowledge, in a way, gave
her the freedom to explore new flavors and create phenomenal
recipes,” says Checho. “And this cultural heritage is very strong
in me.”
After four years in Rio de Janeiro, another job offer brought
the family to the city of São Paulo, more specifically to the
neighborhood of Vila Santa Catarina, in the city’s southern re-

gion. It was, therefore, in São Paulo that Checho grew up, studied and had the first successes and failures in his career. He
opened and bankrupted bars, restaurants and nightclubs until
he finally understood his public and his style of cuisine.
“I spent some time living in Spain. I went in search of specializing in European techniques. I even took a Japanese cooking course,” he says. “But the turning point in my career was
when I worked with Alex Atala, both at the extinct Namesa and
at D.O.M. He was the one who, in addition to teaching me all
the cooking skills I know today, told me that I didn’t need to
pursue a French education and that I could look to my own
culture.”
Later, the street food model ended up attracting Checho,
who dedicated himself to selling Mexican food outside nightclubs around the city. Tacos and ceviche won over the hearts of
nightclub-goers, leading the cook to recognize a new market
niche. In 2012, with the help of other chefs, such as Henrique
Fogaça, Janaina Rueda and Carlos Soares, Checho organized
the first gastronomic fair in São Paulo at Sal restaurant and,
later, at different locations around the city.
The imminent success of O Mercado, as the fair was called,
encouraged Checho to open his own restaurant kiosk at Mercado de Pinheiros, named Comedoria Gonzales. There, the
chef explores his Andean side, taking inspiration from the
aromas and flavors of his childhood. But it was the longing for
a full-service restaurant and the contact with diners that, in
2019, led him to open Mescla. “Cuisine is a mix, as the name
Mescla states. Because I am an immigrant, there is a lot of
pressure on me, as if I only made Bolivian food. But, there, I go
for a cuisine with Brazilian and even Thai influences. It’s where
I can express my creativity.”

“Pelo fato de eu ser imigrante, existe uma cobrança
muito forte sobre mim, como se eu só fizesse
comida boliviana. Mas, no mescla, aposto em uma
culinária com toques brasileiros e até tailandeses.
É onde posso exercer minha criatividade”
16

Comedoria Gonzales
R. Pedro Cristi, 89 - Box 85
Pinheiros, São Paulo - SP

Mescla
R. Souza Lima, 305
Barra Funda, São Paulo - SP

(11) 3813-8719
@comedoriagonzales

(11) 3661-1149
@mescla_restaurante

Checho no salão do restaurante Mescla
Checho in the Mescla restaurant

Colômbia / Colombia
Café Colombiano

De Cali ao
coração do
Bom Retiro
A história do casal, Rubén Manrique e Patrícia Russo, unido pela
educação popular, que criou um Café Colombiano em Sampa:
repleto de aromas, sabores... e esperança

fotos

18

Ricardo D’Angelo

Colômbia / Colombia

I

dealizado pelo psicólogo social colombiano Rubén Manrique e pela publicitária paulistana Patrícia Russo, o Café Colombiano
já existe há 8 anos no Bom Retiro, um bairro reconhecidamente multicultural que já recebeu
pelo menos cinco ondas migratórias desde a década de 1890, com a primeira chegada dos italianos
a São Paulo. Recentemente, o bairro tem acolhido novos imigrantes, dentre os quais, bolivianos,
colombianos, sírios, chineses, coreanos, entre outras nacionalidades. O projeto começou em 2012
como um pequeno café no bairro e, em 2014, o casal venceu um processo de licitação para instalação de um café no saguão do edifício histórico que
hoje é sede da Oficina Cultural Oswald de Andrade.
Rubén Manrique chegou a São Paulo, em
1996, para frequentar um curso em Educação Popular (CESEP) e, pouco tempo depois, daria seguimento ao estudo na pós-graduação em Educação
Social Popular da PUC-SP. O casal se conheceu de
um encontro imprevisto e fortuito, quando Rubem
foi com colegas de curso a uma exposição artística de um movimento do qual Patrícia fazia parte, chamado MARCA (Movimento de Artistas da
Caminhada). Lá se viram e se aproximaram, percebendo que tinham muitas afinidades: naquela
época ambos trabalhavam com educação popular
e a pós-graduação de Rubén se afinava com os in-

teresses de Patrícia.
Em São Paulo, além da pós, Rubén faria ainda
superior em Letras e Administração com ênfase
em Recursos Humanos. O proprietário comenta
como sua trajetória acadêmica destoa da expectativa das pessoas quanto ao estereótipo do imigrante dono de um café. “A educação é uma riqueza porque as pessoas pensam às vezes que a gente
trabalha na área de alimentação — abre um café
— para fugir. Como uma alternativa para a falta de
oportunidades, mas muitas vezes a realidade não
é essa”, afirma Rubén. Para ele, comida é cultura.
Cali, onde nasceu, é famosa pela celebração anual
da identidade cultural colombiana, com uma maratona de salsa e a venda nas ruas de delícias culinárias típicas da região.
Segundo ele, o Café Colombiano, aberto em
São Paulo, surgiu não como uma fuga, mas como
uma chance de terem um espaço próprio, voltado
à comunidade, e que lhes fornecesse maior estabilidade. “Como imigrante, antes de ter algo próprio,
você tem que ralar um pouco!” diz Rubén. “Queríamos um espaço que, além de ser nosso trabalho,
pudesse beneficiar a comunidade. Para se ter uma
ideia, primeiro pensamos em abrir uma academia
para idosos”. Patrícia lembra então de uma segunda ideia que tiveram: “Depois pensamos numa livraria com café, por nossa história de vida. Eu cheguei

“Como imigrante, antes de ter algo próprio,
você tem de ralar um pouco”
20

BANDEJA PAISA: Um prato tradicional colombiano
feito com arroz, ovo frito, linguiça, carne moída,
feijão temperado com coentro e banana-da-terra
verde picada, torresmo e abacate. Para o paladar
paulistano, o Café Colombiano tem a opção de
guacamole, em vez de abacate
BANDEJA PAISA: A traditional Colombian dish
made with rice, fried egg, sausage, ground beef,
beans seasoned with coriander and chopped green
plantains, pork cracklings and avocado. For the
São Paulo palate, Café Colombiano has the option
of guacamole, instead of avocado

Colômbia / Colombia
a trabalhar em três editoras antes de abrir o café”,
comenta, apontando com carinho para os livros que
escolheu para a decoração do espaço.
A decoração, aliás, inspirada na cultura de
Cartagena, é muito alegre e colorida. Além dos
livros, outros objetos de valor afetivo para o casal compõem o cenário, junto a flores e quadros
que dão ao espaço um clima que remete a um lar
criado para todos os visitantes. “Aqui é a sala da
nossa casa... ou a expansão dela”, comenta a proprietária, alternando palavras como se buscasse
dar contorno a um sentimento real e profundo.
“E é isso que nossos clientes nos dizem: que aqui
eles se sentem em casa. Até a comunidade coreana gostou da nossa comida e tem vindo almoçar aqui diariamente”, conclui a proprietária,
rindo satisfeita.
O casal explica que a ideia era abrir um lugar
que pudesse ser ao mesmo tempo colombiano e
brasileiro, por isso decidiram servir os dois tipos
de café. O cardápio variado conflui com o colorido do espaço, com variedade de salgados, doces
e bolos, além do almoço servido diariamente. Os
pratos são originalmente colombianos, mas para
o público brasileiro pode, em alguns casos, incluir
pequenas adaptações. Tal como a substituição do
abacate puro como acompanhamento, que não
agrada parte dos paulistanos, por guacamole, ou

seja, mais temperado. Ou a montagem das arepas (espécie de panqueca de milho), generosamente recheadas com pernil e servidas de forma
mais sofisticada, no prato com salada. Além das
arepas e dos patacones (banana-da-terra verde e
frita), o menu inclui um prato típico diário, e ainda alguns petiscos e iguarias como os chips de
banana-da-terra feitos na casa. Para beber, além
de diversos rótulos de cervejas, é possível provar
a aguapanela, um suco especial preparado com
limão, cravo e rapadura, e que pode ser servido
gelado ou quente, como o cliente preferir.
Segundo Rubén e Patrícia, essa jornada não
tem sido fácil, em especial a partir da pandemia,
mas tem também sido fortalecedora para ambos. Durante o período de isolamento, o casal
liberou os funcionários, sem nunca demiti-los,
e, por mais de cem dias, cozinharam sozinhos
para entregar para os clientes, comprovando
a força que possuem juntos. Hoje, a expansão
desse lar acolhedor persiste, a despeito de todas as intempéries, e o Café Colombiano acaba
de ganhar mais um espaço, amplo e decorado,
no Theatro São Pedro. Lá, o casal pretende dar
seguimento a um projeto próprio de encontros
culturais, literários e musicais, e promete transportar todas as delícias que ganharam notória
receptividade de público.

Durante o período de isolamento, o casal liberou os
funcionários, sem nunca os demitir, e, por mais de 100
dias, cozinharam sozinhos para fazer as entregas aos
clientes, comprovando a força que possuem juntos
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Salão do restaurante Café Colômbiano
na Oficina Oswald de Andrade
Inside Café Colombiano
at Oficina Oswald de Andrade

PESCADO COM ARROZ DE COCO: Um prato comum
na costa da Colômbia, que lembra o sabor da comida
baiana, pois o arroz é feito com leite de coco, coco
ralado, rapadura e é finalizado com uva-passa

Colômbia / Colombia

FISH WITH COCONUT RICE: A typical dish from the
coast of Colombia, it is reminiscent of the food from
Bahia, as rice is made with coconut milk, grated
coconut, rapadura and finished with raisins

FROM CALI TO THE HEART OF BOM RETIRO
The story of the couple Rubén Manrique and Patrícia Russo, brought together by social education, that created Café
Colombiano in São Paulo: full of aromas, flavors... and hope
Conceived by Colombian social psychologist Rubén Manrique
and São Paulo advertising agent Patrícia Russo, Café Colombiano
has existed for 8 years in Bom Retiro, a multicultural neighborhood
that has received at least five migratory waves since the 1890s, with
the first arrival of Italians to São Paulo. Recently, the neighborhood
has welcomed new immigrants, including Bolivians, Colombians,
Syrians, Chinese and Koreans. The project started in 2012 as a
small cafe in the neighborhood and, in 2014, the couple won a bidding process to run a cafe in the lobby of the historic building that
now houses Oficina Cultural Oswald de Andrade.
Rubén Manrique arrived in São Paulo in 1996 to attend a course
in Social Education (CESEP) and, shortly thereafter, he would begin
his graduate studies in Social Education at PUC-SP. The couple had
a chance encounter when Rubén went with fellow students to the
artistic exhibition of a movement of which Patrícia was part, called
MARCA (Movement of Artists of the Walk). They met each other and
became close, realizing that they had many things in common: at
the time, both worked with social education and Rubén’s graduate
studies were in line with Patrícia’s interests.
In São Paulo, in addition to the graduate program, Rubén
would go on to study Literature and Administration with a focus
on Human Resources. The owner comments on how his academic
life clashes with people’s expectations regarding the stereotype of
the immigrant who owns a coffee shop. “Education is very valuable
because people sometimes think that we work in the food sector
– that we open a café – to escape, as an alternative to a lack of
opportunities, but this is often not the case,” says Rubén. For him,
food is culture. Cali, where he was born, is famous for its annual celebration of Colombian cultural identity, with a salsa marathon and
the sale of culinary delights that are typical of that region.
According to him, Café Colombiano emerged not as an escape,
but as a chance for them to have their own space, one that was
open to the community and would bring them greater stability. “As
an immigrant, before you have something of your own, you have to
hustle a little!” says Rubén. “We wanted a space that was not only
our place of work but that could benefit the community. You know,
we first considered opening a gym for the elderly.” Patricia then recalls a second idea they had: “Then, we thought about a book store
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with a cafe, because of our life story. I had worked at three publishing houses before opening the cafe,” she comments, pointing
fondly to the books chosen to decorate the space.
The decor, by the way, inspired by the culture of Cartagena, is
very cheerful and colorful. In addition to the books, objects of sentimental value decorate the space, along with flowers and paintings
that give it a home feel to all visitors. “This is the living room of our
house...or an extension of the atmosphere of our house,” comments
the owner, alternating words as if trying to outline a real, deep feeling. “And that’s what our customers tell us: that they feel at home
here. Even the Korean community likes our food and comes here to
have lunch daily,” concludes the owner in a satisfied tone.
The couple explains that the idea was to open a place that
could be both Colombian and Brazilian, so they decided to serve
both types of coffee. The varied menu converges with the colorful
space, with a variety of snacks, sweets and cakes, in addition to
lunch served daily. The dishes are originally Colombian, but for the
Brazilian public it may, in some cases, include minor adaptations.
Such as the substitution of fresh avocado as a side, which doesn’t
appeal to many paulistanos, for guacamole. Or the arepas (a kind
of corn pancake), which are generously stuffed with ham and
served in a more sophisticated way, on a plate with salad. In addition to the arepas and patacones (fried green plantains), the menu
includes a typical dish daily, as well as snacks and delicacies such
as homemade plantain chips. As for drinks, in addition to several
beer options, it is possible to try aguapanela, a special juice made
with lemon, cloves and rapadura, which can be served hot or cold.
According to Rubén and Patrícia, this journey has not been
easy, especially since the pandemic hit, but it has also been empowering for both. During the period of isolation, the couple let employees stay home, without firing them, and spent over a hundred
days cooking everything themselves to deliver to customers, proving their strength as a duo. Today, the expansion of this welcoming
home persists, despite all setbacks, and Café Colombiano has just
opened a large, decorated space at the São Pedro Theater. There,
the couple intends to continue their own cultural, literary and musical project, where they promise to transport all the delights that
have gained notorious public reception.”

O Café acaba de ganhar mais um espaço, amplo
e decorado, no Theatro São Pedro. Ali, o casal
pretende dar seguimento a um projeto próprio de
encontros culturais, literários e musicais

Oficina Oswald de Andrade
Rua Três Rios, 363
Bom Retiro, São Paulo - SP

Theatro São Pedro
Rua Barra Funda, 131
Santa Cecília, São Paulo - SP

(11) 3331-0197
@cafecolombiano

(11) 98112-4008
@cafecolombiano

coreia / KOREA
New Shin-la Kwan

A receita de
Hae Sook Chun
A saga do clã Kim remonta à Guerra Fria e culmina décadas depois,
na abertura do restaurante coreano New Shin la Kwan. Hoje, tendo à
frente Sae Young, é um dos mais festejados da cidade

fotos
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Q

uem passa pela frente do restaurante
coreano New Shin-la Kwan, no Bom Retiro, bairro do Centro de São Paulo historicamente marcado pela imigração, sabe
que ali há sem dúvida uma história de luta, mas
não imagina as reais dificuldades que a família
de Sae Young Kim enfrentou para chegar ao Brasil. A história começa com a Guerra das Coreias
em meados dos anos 1960, em plena Guerra
Fria. Vendo seu país devastado pela guerra, o
avô de Sae decidiu embarcar com a família no
primeiro navio em direção à América Latina. Foram três meses de navegação até o Porto de Paranaguá, localizado no estado do Paraná. O avô
falava apenas coreano e japonês, o que, inesperadamente, acomodou um pouco melhor sua
chegada, uma vez que havia entre os moradores
de Paranaguá inúmeros japoneses imigrantes.
De alguma maneira (fato que a família de Sae
não sabe ao certo até hoje), o avô adquiriu uma
fazenda onde pôde começar a nova vida com
plantação de pimenta. Ke Hak Kim, o pai de Sae,
cresceu, não se adaptou à fazenda e acabou voltando para a Coreia, onde conheceu Hae Sook
Chun, mãe de Sae. Depois do casamento e do
nascimento de dois filhos, Ke Hak retornou ao
Brasil, dessa vez com a mulher, os dois filhos e a
esperança de uma vida melhor.

Vendo seu país devastado pela guerra, o avô de
Sae decidiu embarcar com a família no primeiro
navio em direção à América Latina
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Sae Young preparando o Burgogui
Sae Young preparing Burgogui

coreia / KOREA
O primeiro trabalho que encontraram consistia na venda de roupas, atividade a que a
maioria da colônia coreana já se dedicava em
São Paulo. O casal comprava roupas no bairro
do Brás, por um custo mais baixo, e batia de
porta em porta revendendo as peças. Cinco
anos depois, surgiu a oportunidade de comprar
um restaurante coreano e, como a mãe de Sae
desde sempre cozinhou muito bem, acreditaram que seria uma oportunidade para inaugurar uma nova etapa de vida. Nesse meio-tempo,
nasceu a irmã de Sae, Suzana Che Young Kim.
A vida seguiu e os pais de Sae Kim se aventuraram em alguns restaurantes até que decidiram voltar para o Bom Retiro, o bairro de
origem em São Paulo. A infância de Sae se resumiu em ver os pais na labuta diária em demasia, pois eles trabalhavam todos os dias da
semana. Além disso, ele e o irmão ajudavam,
por vezes, nas entregas de comida mais próximas no bairro.
Em 2013, o falecimento de seu pai demandou que alguém assumisse seu lugar, caso contrário a mãe de Sae fecharia as portas do restaurante. Diante disso, Sae resolveu largar sua
antiga profissão e entrar de cabeça no ramo
gastronômico. Até então, o restaurante funcionava de modo amador e foi preciso investir em

uma profissionalização do método de trabalho.
Hoje, o restaurante tem como foco o churrasco coreano, mas, mesmo com a resistência
de Hae, Sae conseguiu tornar o cardápio em
grande parte vegano, devido às demandas do
público. O segredo do New Shin são as receitas
tradicionais de Hae, os conhecimentos ancestrais que ela não compartilha nem pretende
ensinar. Durante o preparo, Hae se isola na cozinha e não recorre à ajuda de ninguém.
Sae se sente em casa, pois apesar de ter
nascido na Coreia, foi no Brasil que ele cresceu
e forjou sua personalidade. Mas isso não o impede de ainda torcer para o time coreano de futebol. Sua maior e melhor memória de infância
são as festas familiares em sua casa. “Nessas
ocasiões, as mulheres da família cozinhavam
por muito tempo uma quantidade infindável
de comida”, lembra Sae. Essas festas, marcadas pela fartura, alimentavam uma família
composta de mais de 40 pessoas. A memória
e o valor desse encontro familiar persistem na
manutenção da tradição coreana no restaurante New Shin-la Kwan. Ali, a comida preparada
pelas mãos zelosas de Hae revela o sabor da
Coreia, enquanto esconde os segredos ancestrais de outras tantas mulheres da história de
sua família.

A maior e melhor memória de infância de Sae são
as festas familiares em sua casa. “As mulheres da
família cozinhavam por muito tempo,
uma quantidade infindável de comida”
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BURGOGUI: Típico churrasco coreano feito com bife
ancho fatiado e marinado em tempero secreto a base de
shoyu, pera asiática e óleo de gergelim
BURGOGUI: Typical Korean barbecue made with sliced
ancho steak and marinated in a secret seasoning made
with soy sauce, Asian pear and sesame oil

BANCHAN: O burgogui é acompanhado
de uma diversidade de legumes
de preparo delicado, servidos em
pequenas porções, além de saladas
variadas e kimchi (hortaliças
fermentadas, tais como a acelga)

coreia / KOREA
HAE SOOK CHUN'S RECIPE
The saga of the Kim clan dates back to the Cold War and culminates, decades later, in the opening of the Korean
restaurant New Shin-la Kwan. Today, under the management of Sae Young, it is one of the most celebrated in the city
Anyone who passes in front of the Korean restaurant New
Shin-la Kwan, in Bom Retiro, a neighborhood in the center of
São Paulo historically marked by immigration, knows that
there is undoubtedly a history of struggle, but does not imagine the real difficulties that Sae Young Kim’s family faced to
make it to Brazil. The story begins with the Korean War in the
mid-1960s, during the Cold War. Seeing his country ravaged
by war, Sae’s grandfather decided to embark with his family
on the first ship bound for Latin America. It took three months
to reach the Port of Paranaguá, located in the state of Paraná.
The grandfather spoke only Korean and Japanese, which unexpectedly made his arrival a little easier, since there were
countless Japanese immigrants among the inhabitants of Paranaguá. Somehow (a fact that Sae’s family is not sure about
to this day), the grandfather acquired a farm where he was
able start a new life planting peppers. Ke Hak Kim, Sae’s father,
grew up, did not adapt to farm life and ended up returning to
Korea, where he met Hae Sook Chun, Sae’s mother. After marriage and the birth of two children, Ke Hak returned to Brazil,
this time with his wife, two children and hope for a better life.
The first job they found was selling clothes, something that
most of the Korean community was already doing in São Paulo. The couple would buy clothes at a lower cost in the Brás
neighborhood and go door to door reselling them. Five years
later, they came across an opportunity to buy a Korean restaurant and, as Sae’s mother has always cooked very well, they
believed it would be an opportunity to usher in a new stage
in their lives. In the meantime, Sae’s sister Suzana Che Young
Kim was born.
Life went on and Sae Kim’s parents had a few different

restaurant ventures until they decided to return to Bom Retiro,
their original neighborhood in São Paulo. Sae’s childhood was
reduced to seeing his parents working non-stop, seven days a
week. In addition, he and his brother sometimes helped with
nearby food deliveries around the neighborhood.
In 2013, the death of Sae’s father required someone to
take his place, otherwise Sae’s mother would be forced to close
down the restaurant. Faced with this scenario, Sae decided to
abandon his old profession and go headlong into the restaurant business. Until then, the restaurant had operated in an
improvised manner and it was necessary to invest in systematizing their work method.
Today, the restaurant’s focus is Korean barbecue but, even
with Hae’s resistance, Sae managed to make the menu largely
vegan, due to demand. The secret of New Shin is Hae’s traditional recipes, an ancient wisdom that she does not share or
intend to teach. During preparation, Hae isolates herself in the
kitchen and asks no one for help.
Despite being born in Korea, Sae feels at home in Brazil,
where he grew up and where his personality was shaped. That,
however, does not stop him from still supporting the Korean
soccer team. His strongest and best childhood memories are
family parties at home. “On those occasions, the women in the
family cooked an endless amount of food for many hours,”
he recalls. The parties, marked by abundance, fed a family of
more than 40 people. The memory and value of these family
gatherings persist in maintaining the Korean tradition at New
Shin-la Kwan. There, the food prepared by Hae’s zealous hands
reveals the flavor of Korea, while keeping the ancestral secrets
of all the other women in her family’s history.

O segredo do New Shin são os conhecimentos
ancestrais que Hae não compartilha com ninguém.
Durante o preparo, ela se isola na cozinha
32

BANCHAN: Burgogui is accompanied
by a variety of delicately prepared
vegetables, served in small portions, in
addition to varied salads and kimchi
(fermented vegetables, such as chard)

New Shin-la Kwan
Rua Prates, 343 - Bom Retiro,
São Paulo - SP
(11) 3315-9021
@newshinlakwan

egito / egypt
Horus

Os segredos
do faraó
Com seu carrinho de mão recheado de delícias preparadas
artesanalmente, Tareq conquistou a Santa Cecília e acaba de
abrir o restaurante Horus, em uma galeria do bairro

fotos
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Ricardo Castilho Jr.

KUSHARI: O prato é montado em forma de estrela, com arroz,
lentilha, molho de tomate, pimentão e dois tipos de massa.
Segundo Tareq, ele remonta aos primórdios do cristianismo e
foi criado para os meses de jejum de carne

egito / egypt

N

ascido na cidade de Mansoura, no Egito,
e há pouco mais de dois anos em São
Paulo, Tareq Mesbah Soubh Ali não demorou a se tornar referência na região
da Santa Cecília, cozinhando e vendendo comidas tradicionais egípcias por detrás de seu
carrinho, sempre posicionado na esquina entre
as ruas Dona Veridiana e Canuto do Val.
Especialista em panificação, Tareq vive
até hoje em uma pequena garagem alugada
na Santa Cecília, onde conseguiu montar uma
padaria rudimentar no mesmo espaço em que
dorme. Era ali que ele preparava as especialidades de sua cultura, depois enchia o carrinho
e saía pelas ruas de São Paulo para vendê-las.
“As pessoas da Santa Cecília são minha nova
família, sou muito grato a todos os que me
acolhem desde o início.”
Nesse período, a comida que mais atraiu
a atenção e o paladar das pessoas que por ali
passavam era o Meshaltet: espécie de pastel
muito delicado, de massa artesanal, cujo preparo Tareq fez questão de exibir, lançando a
massa acrobaticamente e repetidas vezes ao
ar e sobre a mesa, para produzir finíssimas
camadas, por ele amanteigadas e recheadas
em seguida, com uma combinação especial

de queijos.
“O Meshaltet é uma comida de mais de
5.000 anos. No Antigo Egito, ela era preparada
apenas como oferenda aos deuses ou aos reis,
que se acreditavam ser encarnações divinas”,
diz Tareq, comentando que, além de padeiro,
ele é um egiptólogo estudioso que ama contar histórias de seus ancestrais. Horus, que dá
nome ao restaurante aberto há menos de um
mês, em uma galeria na Rua Jaguaribe, é uma
homenagem ao deus egípcio dos céus e dos
vivos – com cabeça de falcão e olhos de Sol e
de Lua.
A transição da rua para a galeria não foi
nada fácil. Com o sucesso na Santa Cecília, Tareq conseguiu juntar uma boa quantidade de
dinheiro. No entanto, para sobreviver durante
a pandemia, foi obrigado a gastar quase tudo
o que economizou. Além disso, desde que chegou a São Paulo, envia mensalmente parte do
dinheiro obtido com as vendas para sua mulher, que permaneceu no Egito cuidando de um
casal de filhos pequenos.
Nesse período desafiador, contou com a
ajuda de muitas pessoas às quais demonstra
ter profunda gratidão. Entre elas, a brasileira
e professora de português, Ruth Santana, que

“As pessoas da Santa Cecília são minha
nova família, sou muito grato a todos
os que me acolheram desde o início”
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KUSHARI: The dish is assembled in a star shape, with rice, lentils,
tomato sauce, bell peppers and two types of pasta. According to
Tareq, it dates back to the beginnings of Christianity and was
created for the months of abstaining from meat

egito / egypt
cruzou os caminhos com Tareq quando ela
também buscava outras oportunidades e, hoje,
ao lado dele, toca o projeto e o dia a dia do restaurante: “Tem sido desafiador esse período,
mas Tareq já tem uma clientela consolidada
no bairro. A experiência aqui é engrandecedora e vai muito além do trabalho de serviço de
restaurante, porque envolve imergir em uma
cultura que era, para mim, até recentemente,
pouco conhecida.”
Além da ajuda de Ruth, Tareq tem relação
próxima com a comunidade de imigrantes e
refugiados de cultura árabe, em especial os
donos do restaurante Majâz, administrado por
refugiados palestinos e sírios, no qual Tareq
trabalhou e aprendeu muito antes de decidir
enfrentar a venda de comida pelas ruas da
Santa Cecília.
Embora estude e conheça muito bem o panteísmo egípcio, Tareq é muçulmano e demonstra ter uma relação profundamente afetiva e espiritual com a panificação. Quando perguntado
por que a escolha de se especializar nessa área,
compartilhou um relato de beleza impressionante, uma lembrança da infância que dá sentido a sua trajetória e missão na vida:

“Quando eu era criança, gostava muito do
pão tradicional egípcio. Só que, naquela época,
na minha cidade, estava começando um processo de expansão comercial de pães, a partir
da qual o uso de fermento químico, em vez do
natural, passou a ser generalizado. E isso mudou
toda a vida local, não só a minha.” Tareq relata
essa memória com incrível precisão, mostrando
como isso afetou não somente a vida material e
social, mas sua própria subjetividade.
Conclui o relato expressando o sentido, já
amadurecido, que hoje lê nessa longa jornada, iniciada ainda na infância, com a mudança do tipo de fermento dominante na região
onde nasceu:
“Comecei a sentir que faltava algo no pão.
Algo que seria importante para mim. Então,
comecei a questionar e pesquisar essa falta.
Eu quis buscar o que havia acontecido e essa
pergunta me move até hoje: afinal, o que teria
acontecido? O fermento químico não é apenas
sobre a transformação do comércio, é sobre a
perda de contato das pessoas com sua própria
natureza. Acho que é isso o que hoje busco
com minha comida: pôr novamente as pessoas
em contato com aquilo que nelas é natural.”

“O Meshaltet é uma comida de mais de 5.000
anos. No Antigo Egito, ela era preparada apenas
como oferenda aos deuses ou aos reis, que se
acreditavam ser encarnações divinas”
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MESHALTET: Massa folhada egípcia, à base de farinha
e água, aberta manualmente em finas camadas,
depois amanteigada e recheada com queijos
MESHALTET: Egyptian puff pastry, made with flour and
water, stretched by hand into thin layers,
then buttered and filled with cheese

egito / egypt
THE PHARAOH’S SECRETS
With his cart full of homemade delicacies, Tareq conquered Santa Cecília and recently opened the Horus restaurant in
the neighborhood
Born in the city of Mansoura, Egypt, and living in São Paulo for
just over two years, Tareq Mesbah Soubh Ali was not long in becoming a reference in the region of Santa Cecília, cooking and selling
traditional Egyptian food from behind his cart, parked on the corner of Dona Veridiana and Canuto do Val.
Specialized in bread making, Tareq still lives in a small rented
garage in Santa Cecília, where he managed to set up a rudimentary bakery in the same space where he sleeps. That is where he
would prepare his culture’s specialties, fill his cart and go out on the
streets of São Paulo to sell them. “The people of Santa Cecília are
my new family, I am very grateful to everyone who has welcomed
me from the start.”
During this period, the food that most caught the attention
and likes of passersby was Meshaltet: a very delicate, flaky layered
pastry, whose preparation Tareq insisted on showing off, repeatedly throwing the dough acrobatically into the air and onto a table,
to make very thin layers that were then buttered and filled with a
special mix of cheeses.
“Meshaltet is over 5,000 years old. In Ancient Egypt, it was only
prepared as an offering to gods or kings, who were believed to be divine incarnations,” explains Tareq, commenting that, in addition to
being a baker, he is a studious Egyptologist who loves to tell stories
of his ancestors. Horus, which lends its name to the restaurant that
opened less than a month ago, in a gallery on Rua Jaguaribe, is a
tribute to the Egyptian god of the sky and the living – with a hawk’s
head and the sun and moon for eyes.
The transition from the street to the gallery was far from easy.
With the success in Santa Cecília, Tareq managed to save a good
amount of money. However, in order to survive during the pandemic, he was forced to spend most of what he had saved. In addition
to that, every month since he has been in São Paulo, he sends part
of his earnings to his wife, who stayed in Egypt caring for their two
young children.
During this challenging period, he counted on the help of many
people to whom he shows deep gratitude. Among them, the Brazil-

ian and Portuguese teacher, Ruth Santana, who crossed paths with
Tareq while also looking for other opportunities and now runs the
project and the day-to-day at the restaurant with him: “This period
has been challenging, but Tareq already has loyal customers in the
neighborhood. The experience here is very rewarding and goes far
beyond restaurant work, because it involves being immersed in a
culture that was, until recently, little known to me.”
In addition to Ruth’s help, Tareq has a close relationship with
the Arab immigrant and refugee community, especially the owners of the restaurant Majâz, run by Palestinian and Syrian refugees,
where Tareq worked and learned a lot before deciding to sell food on
the streets of Santa Cecília.
Although he studies and knows Egyptian pantheism very well,
Tareq is Muslim and demonstrates a deeply sentimental and spiritual relationship with bread making. When asked why he chose to
specialize in this area, he shared an incredibly beautiful account, a
childhood memory that gives meaning to his trajectory and mission in life:
“When I was a child, I loved traditional Egyptian bread. However, at the time, my city started undergoing an expansion in commercial bread making, after which the use of commercial yeast,
instead of natural yeast, became widespread. And that changed all
local life, not just mine.” Tareq shares this memory with incredible
precision, showing how it affected not only material and social life,
but his own subjectivity.
He ends the story expressing the now matured significance of
this long journey, which began in childhood, with the change of the
type of yeast used in the region where he was born:
“I started to feel that something was missing from the bread.
Something that was important to me. So, I began questioning and
researching what was missing. I wanted to understand what had
happened and that question moves me to this day: so, what did
happen? Commercial yeast is not just about transforming the industry, it is about the loss of people’s contact with their own nature.
Today I try to put people back in touch with their nature.”

“O fermento químico não é apenas sobre a
transformação do comércio, é sobre a perda de
contato das pessoas com sua própria natureza.
Hoje busco pôr novamente as pessoas em contato
com o que nelas é natural”
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Horus
Rua Jaguaribe, 366, Santa Cecília
São Paulo, SP (Última loja ao fundo da galeria)
(11) 98304-7747
@horussaboresegipcios

Tareq preparando o Meshaltet
Tareq preparing Meshaltet

grécia / Greece
Acrópolis

Abençoado
por Zeus
O restaurante Acrópolis brilha sob a proteção dos deuses gregos
desde 1960. Hoje, Niqui Zoi Petrakis zela pela qualidade da
cozinha criada e mantida pelo pai, Thrassyvoulos Georgios Petrakis

fotos
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E

ntre os comércios da agitada Rua da
Graça, no Bom Retiro, um pequenino
restaurante de toldo amarelo e ambiente modesto tem muita história para
contar. É ali, longe dos grandes centros gastronômicos de São Paulo, que o Acrópolis serve, há seis décadas, a autêntica cozinha mediterrânea. Embora o estabelecimento tenha
sido fundado por Constantino, um integrante
da comunidade grega que fez morada em tal
bairro paulistano, foi Thrassyvoulos Georgios
Petrakis quem deu fama e alma à casa.
Nascido na Turquia, na cidade de Esmirna,
seu Trasso, como era conhecido, passou grande parte da vida na Ilha de Ios, na Grécia. Até
que, em 1961, a convite da cunhada, decidiu
imigrar para o Brasil junto da primeira mulher
e da filha recém-nascida. Passou os primeiros
anos em solo tupiniquim ajudando a tocar um
pequeno bazar da família, no Tremembé. Mais
tarde, porém, a fim de incrementar a renda,
acabou arrumando um serviço de garçom no
então restaurante Cantinho Grego, do qual
nunca mais saiu.
“Ali, ele começou a fazer de tudo um
pouco”, diz Niqui Zoi Petrakis, a filha de seu
Trasso, que está à frente do Acrópolis desde
que o pai faleceu em 2016, aos 98 anos. “Ele

Nascido na Turquia, seu “Trasso”, passou grande
parte da vida na Ilha de Ios, na Grécia. Em 1961,
a convite da cunhada, imigrou para o Brasil com
a primeira mulher e a filha recém-nascida
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aprendeu a cozinhar e se encarregou de fazer
as compras para a empresa.” Mas foi em 1969
que ele passou a se dedicar inteiramente ao
restaurante, após perder a mulher, a cunhada
e os dois filhos em um terrível acidente com
gás de cozinha em uma casa de veraneio no
Litoral paulista.
Assim, seu Trasso assumiu o cargo de gerente do Cantinho Grego, comprou o restaurante de seu conterrâneo, fez algumas reformas e
mudou o nome da casa, que passou a se chamar Acrópolis. No menu, as receitas continuaram as mesmas. O mussaká, preparo feito de
batata e berinjela intercaladas com carne moída e molho bechamel, é um dos carros-chefes
até hoje. Também permanecem a carne de carneiro, o polvo ao vinho e a lula recheada.
Segundo ela, a gastronomia grega é marcada pela fartura e pelo uso das especiarias,
características sempre presentes no restaurante. Mas um dos grandes diferenciais do
Acrópolis sempre foi, de fato, a presença de
seu Trasso, que se tornou uma celebridade do
local e era, diariamente, convidado por comensais para conversar e tirar fotos.
Apaixonado pelo trabalho, ele cuidava do

restaurante com esmero e fazia questão de
recepcionar a clientela e sugerir pratos. “Meu
pai não gostava de perder um único dia de expediente. Só de imaginar fechar o restaurante
para qualquer coisa que fosse, mesmo uma
pequena reforma, ele não conseguia suportar.
Estava aqui todos os dias”, afirma Niqui.
Por isso, foi só quando seu Trasso faleceu
e Niqui assumiu a casa que o serviço pôde ser
temporariamente suspenso para reformas no
salão. Mas o ambiente, com ares de boteco e
contemplado pelas cores branco e azul (referentes à bandeira da Grécia), continua o mesmo. Assim como o cardápio, em que as delícias gregas expostas em bandejas e panelas
fazem salivar qualquer um que espie pelo janelão da cozinha. Além disso, apostar na tradição é uma forma de manter viva a memória
de seu Trasso.
Quanto aos ingredientes, Niqui conta
que, embora o Brasil ofereça boa diversidade de produtos, o vinho e o azeite ainda são
importados do país europeu. Vale dizer que,
no Acrópolis, o uso do óleo de azeitonas pode
(e deve!) ser usado sem medida, assim como
manda a tradição.

O mussaká segue sendo um dos carros-chefes até
hoje. Também permanecem a carne de carneiro, o
polvo ao vinho e a lula recheada
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MUSSAKÁ: Prato de origem balcânica, preparado com fatias de
batata e berinjela intercaladas com carne moída e cobertas com
creme bechamel. O rico sabor é devido ao tempero, que inclui cravo,
canela, tomilho, orégano e louro
MUSSAKÁ: A dish of Balkan origin, prepared with slices of potato and
eggplant interspersed with ground beef and topped with bechamel
sauce. The rich flavor comes from the seasoning, which includes
cloves, cinnamon, thyme, oregano and bay leaves
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Detail inside Acrópolis

BLESSED BY ZEUS
The restaurant Acrópolis has been under the protection of the Greek gods since 1960. Today, Niqui Zoi Petrakis
manages the quality of the cuisine created and maintained by her father, Thrassyvoulos Georgios Petrakis
Among the shops on bustling Rua da Graça, in Bom Retiro,
a small restaurant with a yellow awning and a modest atmosphere carries a long history. It is there, far from the great gastronomic centers of São Paulo, that Acrópolis has been serving
authentic Mediterranean cuisine for six decades. Although
the establishment was founded by Constantino, a member of
the Greek community who lived in the central neighborhood
in São Paulo, it was Thrassyvoulos Georgios Petrakis who gave
the house its fame and soul.
Born in Turkey, in the city of Smyrna, Mr. Trasso, as he
was known, spent much of his life on the Greek island of Ios.
Until, in 1961, at the invitation of his sister-in-law, he decided to immigrate to Brazil with his first wife and newborn
daughter. He spent his first years on Brazilian soil helping to
run a small family bazaar in Tremembé. Later, however, in
order to increase his income, he ended up landing a job as
a waiter at the then Cantinho Grego restaurant, from which
he never left.
“There, he started doing a little bit of everything,” says
Niqui Zoi Petrakis, Mr. Trasso’s daughter, who has been at
the head of Acrópolis since her father died in 2016, at 98. “He
learned to cook and took charge of doing the shopping for the
business.” But it was in 1969 that he started to dedicate himself entirely to the restaurant, after losing his wife, sister-inlaw and two children in a terrible accident with a gas stove at
a summer house on the coast of São Paulo.
Mr. Trasso assumed the role of manager at Cantinho Grego,
bought the restaurant from his compatriot, made some renovations and changed the name of the business to Acrópolis.

The recipes on the menu remained the same, however. Mussaka, a dish made with potatoes and eggplants interspersed with
ground beef and bechamel sauce, is one of the flagships to this
day. Mutton, octopus with wine and stuffed squid also remain.
According to her, Greek cuisine is marked by abundance
and the use of spices, characteristics that are always present in
the restaurant. But one of the most beloved things at Acrópolis
was always, in fact, the presence of Mr. Trasso, who became a
local celebrity and was invited daily to chat and take pictures
with clients.
Passionate about his work, he managed the restaurant
with care and insisted on welcoming his clientele and suggesting dishes. “My father did not like to miss a single day of work.
He couldn’t stand to even consider closing the restaurant for
anything, not even small renovations. He was here every day,”
says Niqui.
So, it was only when Mr. Trasso passed away and Niqui
took over that the service could be temporarily suspended for
renovations to the dining room. But the atmosphere, a casual
environment painted white and blue (in reference to the Greek
flag), remains the same. As does the menu, in which the Greek
delicacies displayed on trays and in saucepans make anyone
who peeps through the kitchen window salivate. Maintaining
tradition is also a way to keep the memory of Mr. Trasso alive.
As for the ingredients, Niqui says that although Brazil offers a good variety of products, wine and olive oil are still imported from Greece. It is worth mentioning that, at Acrópolis,
the use of olive oil can (and should!) be used without restraint,
as per tradition.

Vale dizer que no Acrópolis o uso do óleo de
azeitonas deve ser usado sem medida,
assim como manda a tradição
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Acrópolis
R. da Graça, 364 - Bom Retiro
São Paulo - SP, 01125-001
(11) 3223-4386
@restauranteacropolis

Japão / Japan
Aizomê

Da medicina
ao banchá
Neta de japoneses imigrantes da década de 1930, a fundadora
do restaurante Aizomê, Telma Shiraishi, estava programada
para ser doutora. Para a sorte de São Paulo, a tradição da comida
japonesa prevaleceu em seu coração

fotos
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s lembranças afetivas de Telma Shiraishi,
proprietária do restaurante Aizomê, no
bairro Jardim Paulista, em São Paulo, retratam a união entre Brasil e Japão, vivida e testemunhada por ela desde a infância.
Não por acaso, a nikkei descreve em detalhes a
curiosa integração entre as diferentes cozinhas:
desde o arroz japonês (o famoso gohan) servido com o feijão “temperadinho” de sua mãe
nos dias de semana, até as reuniões familiares
nos fins de semana, na casa dos avós, quando,
em uma mesma mesa, brasileiros e japoneses
comiam sushi com churrasco ou feijoada com
sashimi. Sincretismo cultural e culinário que,
não à toa, marcaria sua vida.
A gastronomia como profissão, no entanto,
chegou tarde na vida de Telma. Pode-se dizer que
foi um universo em que mergulhou, dedicando-se aos poucos, até que simplesmente aconteceu. A história de sua família no Brasil começa
com o boom populacional que o Japão enfrentou em 1908, impactando sobremaneira a população, que se via sem acesso à comida e sem
perspectiva de melhora devido à saturação das
condições físicas e produtivas do país. Alguns
tratados de imigração foram assinados para conduzir os japoneses para outros países e, durante
esse processo, em meados da década de 1930,

Na casa dos avós, em uma mesma mesa, brasileiros
e japoneses comiam sushi com churrasco e
feijoada com sashimi.O sincretismo cultural e
culinário marcaria sua vida
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YAKIZAKANA: Peixe grelhado com gohan, misoshiru e tsukemono.
Uma típica refeição japonesa é composta por diversas pequenas
porções, oferecendo uma alimentação saudável e balanceada com
muita cor, sabor e equilíbrio de nutrientes
YAKIZAKANA: Grilled fish with gohan, misoshiru and
tsukemono. A typical Japanese meal consists of several
small portions, offering a healthy and balanced diet with
lots of color, flavor and balanced nutrients

Salão do restaurante Aizomê

Japão / Japan
os quatro avós de Telma decidiram integrar as
levas emigratórias encaminhadas ao Brasil. A
esperança era trabalhar e gerar riqueza em uma
terra promissora, para poder retornar ao Japão
com melhores condições financeiras. No árduo
trabalho das fazendas de café no interior do país,
perceberam que as promessas eram muitas, mas
a realidade era outra. A história de vida das gerações anteriores a Telma no Brasil foi de extrema
dificuldade, devido principalmente ao período da
Segunda Guerra Mundial, quando se tornaram
alvo de muita perseguição, tendo sido constantemente interrogados em delegacias, proibidos de
falar a língua nativa e obrigados a esconder tudo
o que dissesse respeito ao país de origem. Essa situação trouxe consequências diretas para Telma
que não chegou a ser alfabetizada em japonês,
tamanho foi o trauma de seus pais. Sua família,
já descrente de que a situação pudesse melhorar,
acreditava que a única forma de as próximas gerações vencerem seria por meio do estudo.
Sendo a mais velha de sua geração, Telma
era a promessa da família e todos torciam por
seu futuro. Ingressou, então, na Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (USP),
aos 17 anos, e, no entanto, no terceiro ano do
curso, sentiu que carecia da vocação necessária para a profissão. Ao desistir da medicina,

Inside Aizomê

passou ainda pela área de pesquisa em ciências moleculares; mais adiante, cursou publicidade e propaganda; e, por fim, sentindo aflorar
seu lado artístico, decidiu finalizar a trajetória acadêmica na Faculdade de Moda, área
em que chegou a atuar por dois anos. Devido
à falta de tempo, ensejada pelo casamento e
o nascimento da filha, Telma ficou um tempo
afastada do trabalho, mas retornou à atividade
tempos depois, trabalhando com organização
de eventos. Foi nesse ínterim que aquilo que
marcara sua memória de infância retornou:
Telma passou a se inclinar à gastronomia. Até
que, um dia, houve a oportunidade de abrir um
restaurante com um sócio, e ela resolveu se arriscar. Hoje, fruto de sua persistência, o Aizomê
(termo que dá nome à técnica milenar japonesa de tingimento de tecidos na tonalidade
azul) é resultado de um resgate que Telma faz
da cozinha imigrante que descobriu desde a
infância no seio familiar. O intuito do restaurante é mostrar as raízes da culinária japonesa
de verdade, ou seja, aquilo que mais se aproxima do que é consumido no Japão. Se um dia a
família de Telma teve de esconder sua história
e cultura, hoje ela a resgata com toda a força
do pensamento, que também carrega consigo
a vasta memória de seus ancestrais.

A história de vida das gerações anteriores a Telma,
foi de extrema dificuldade. Na Segunda Guerra Mundial,
tornaram-se alvo de muita perseguição no Brasil
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FROM MEDICINE TO BANCHÁ
Granddaughter of Japanese immigrants from the 1930s, the founder of Aizomê restaurant, Telma Shiraishi, was on her
way to becoming a doctor. Luckily for São Paulo, the Japanese food tradition prevailed in her heart
The emotional memories of Telma Shiraishi, owner of the
restaurant Aizomê, located in the Jardim Paulista neighborhood, in São Paulo, portray the union between Brazil and Japan, experienced and witnessed by her since childhood. Not
by chance, the nikkei describes in detail the curious integration of the two cuisines: from the Japanese rice (the famous
gohan) served with her mother’s “seasoned” beans on weekdays, to family gatherings at her grandparents’ house where
Brazilians and Japanese ate sushi with barbecue or feijoada
with sashimi at the same table. A cultural and culinary syncretism that, unsurprisingly, would mark her life.
Cooking as a profession, however, came late in Telma’s
life. It was a universe she dove into, dedicating herself little
by little, until it simply happened. Her family’s history in
Brazil begins with the population boom that Japan faced in
1908, greatly impacting citizens, who saw themselves without access to food and without the prospect of improvement
due to the saturation of the physical and productive conditions in the country. Immigration treaties were signed to
send the Japanese to other countries and, during this process, in the mid-1930s, Telma’s four grandparents decided to
join the migratory waves to Brazil. They hoped to work and
generate wealth in a promising land and, later, return to
Japan in better financial condition. Met with stark working
conditions at the coffee farms in the interior of the country,
they soon realized that the promises were many, but the reality was very different. The life story of the generations before Telma’s in Brazil was extremely difficult, mainly due to
the period of World War II, when they became the target of
much persecution, constantly questioned in police stations,

forbidden to speak their native language and forced to hide
everything related to their country of origin. This situation
directly impacted Telma, who was never literate in Japanese,
such was her parent’s trauma. Her family, unconvinced that
the situation would improve, believed that the only way for
the next generations to succeed would be through study.
Being the oldest of her generation, Telma was her family’s
hope, everyone was rooting for her future. She entered the Faculty of Medicine of the University of São Paulo (USP) at the age
of 17, however, in her third year of study, she felt that she lacked
the necessary vocation for the profession. Upon giving up medicine, she went on to study molecular sciences; later, she studied publicity and advertising; and, finally, with her artistic side
emerging, she decided to finish her academic career in Fashion,
an area she worked in for two years. Due to lack of time, brought
on by marriage and the birth of her daughter, Telma was away
from work for quite some time, eventually returning to work
with event planning. In the meantime, that which had marked
her childhood memories reemerged: Telma started to lean towards gastronomy. Until, one day, an opportunity arose to open
a restaurant with a partner, and she decided to take it. Today,
thanks to her persistence, Aizomê (a term which stands for the
ancient Japanese technique of dyeing fabrics in blue tones) is
the result of Telma’s retrieval of the inherited immigrant kitchen
that she discovered in her childhood. The restaurant’s purpose is
to show the roots of real Japanese cuisine, that is, what comes
closest to what is consumed in Japan. If one day Telma’s family
had to hide their history and culture, today it lives through the
power of her memory, which also carries with it the vast memories of her ancestors.

Se um dia a família teve de esconder sua história
e cultura, hoje ela a resgata com toda a força
do pensamento, que também carrega consigo a
memória de seus ancestrais
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SOBA COM TEMPURA: O tradicional macarrão de trigo
sarraceno japonês é servido com um leve caldo à base de
dashi, shoyu e mirin. Foi completado com o tempura de
camarão e vegetais, além de cebolinha, fatias de kamaboko
(massa de peixe), algas e katsuobushi (flocos de peixe)
Aizomê
Alameda Fernão Cardim, 39
Jardim Paulista, São Paulo - SP
(11) 2222-1176
@aizomerestaurante

SOBA WITH TEMPURA: The traditional Japanese buckwheat
noodles are served with a light dashi broth, soy sauce
and mirin base. Then, finished with shrimp and vegetable
tempura, as well as chives, slices of kamaboko (fish paste),
seaweed and katsuobushi (bonito flakes)

síria / SYria
Talal

O Destino
de Talal
A incrível história do refugiado Talal Al-Tinawi, que
foi confundido e preso na Síria como um opositor
de Bashar al-Assad e, depois de finalmente liberto,
decidiu reconstruir a vida no Brasil

fotos
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Talal e a esposa Ghazal Baranbo
Talal and his wife Ghazal Baranbo

Salão do restaurante Talal
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Síria está presa em uma guerra civil há
quase dez anos e, durante esse período,
o país tem vivido em estado de turbulência constante. Talal Al-Tinawi, um
refugiado sírio que agora vive em São Paulo,
fugiu do país dois anos depois de a guerra civil
começar, em fins de 2013, exatamente quinze
dias após ser libertado pelos civis sírios. Embora Talal não tenha cometido nenhum crime,
viu sua vida virar de ponta-cabeça por causa de
um motivo simples: seu nome. Isso porque ele
tem o mesmo nome e sobrenome de um opositor a Bashar al-Assad, o atual presidente da
Síria. “Um companheiro de cela me alertou que
o engano, provavelmente, voltaria a acontecer,
e, diferentemente da primeira vez, eu ficaria
muito mais tempo preso”, diz Talal.
Portanto, depois de três meses preso injustamente, o sírio tomou a dura decisão de fugir
para o Brasil com a mulher, Ghazal Baranbo, e
os dois filhos, Yara e Riad, deixando em Damasco a carreira de engenheiro, um imóvel, seus
familiares e uma de suas grandes paixões: sua
cultura. No entanto, não havia outra saída, uma
vez que a confusão estaria fadada a se repetir,

Inside Talal

como ele mesmo conta. Então, apenas quinze
dias após ser libertado, desembarcou em São
Paulo com a família, sem conhecer uma única
alma, porém cheio de esperança e fé em Alá, o
seu Deus.
Assim que chegou ao Brasil, começou a
trabalhar vendendo roupas na famosa Feira da
Madrugada, do Brás, onde também se instalou.
A atividade durou exatos oito meses até Talal
voltar a trabalhar em sua área de formação,
em um pequeno escritório de engenharia no
bairro de Santa Cecília. A alegria, porém, durou
pouco: com a crise, a empresa foi obrigada a
fechar as portas. O sírio, mais uma vez, viu-se
em apuros.
Talal estava no escuro, pois precisava de
uma renda para poder sustentar a família no
Brasil, a qual já contava com mais uma integrante – a pequena Sarah. Dessa vez, porém,
a sorte se mostrou sua aliada, e, na festa de
aniversário do primogênito, o sírio viu novamente sua vida se transformar – para melhor.
Um dos convidados presentes se surpreendeu
com as receitas, e convidou o então cozinheiro para participar de um festival gastronômi-

“Um companheiro de cela me alertou que
o engano, provavelmente, voltaria a
acontecer, mas, diferente da primeira vez,
eu ficaria muito mais tempo preso”
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HOMUS E COALHADA SECA: Duas iguarias de consumo
milenar no Oriente Médio
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HUMMUS AND DRY CURD CHEESE: Two ancient dishes
in the Middle East

co. Foi tanto o sucesso da barraca de comida
síria, que, com o dinheiro, foi possível dar o
pontapé inicial em um novo negócio no ramo
da alimentação.
Foi aí que, em 2015, ele decidiu criar uma
página no Facebook para receber pedidos. Com
a ajuda de uma vaquinha on-line, um ano depois, conseguiu abrir seu primeiro restaurante
no bairro do Brooklin, onde mora atualmente.
Por causa dos altos custos para manter o estabelecimento, o chef optou por fechar as portas
do restaurante e abrir em casa um novo modelo de negócio.
O novo espaço é uma passagem cultural
para a Síria. Em uma grande sala, os comensais são recepcionados com uma imersão completa: convidados a tirar os sapatos e se sentar
em volta de uma única mesa, com capacidade
para quinze pessoas. As paredes são cobertas
por pinturas e artefatos sírios, enviados pelos
familiares do chef que ficaram no país. A decoração chama tanta atenção quanto a apresentação dos pratos. A família se mantém fiel
à tradição e à religião de seu país. “Eu vim para
trazer a minha cultura para o brasileiro, e é isso

o que faço”, diz o chef.
Determinado a agradecer pelas oportunidades, Talal decidiu usar suas habilidades culinárias para, no período de pandemia, distribuir
marmitas para idosos. A mesma página que o
ajudou lá atrás nos negócios serviu como meio
de divulgação desse projeto. O resultado foram
centenas de marmitas distribuídas e, segundo
o chef, essa empreitada deverá continuar.
Certamente, a gastronomia não é a primeira coisa que vem à mente quando as pessoas
pensam na Síria. No entanto, atrás de cada
receita, existem verdadeiras histórias de sobrevivência e de luta. Com Talal não foi diferente. Apesar de ter descoberto seu dom pela
gastronomia de forma um tanto conturbada,
atualmente o chef tem muitos motivos para
se alegrar, entre eles o fato de ter conseguido fazer de sua própria casa um núcleo para
o intercâmbio cultural entre a Síria e o Brasil,
que vem conquistando cada vez mais entusiastas e apreciadores de sua comida tradicional.
“Apresentei para o brasileiro a minha comida
do jeito que ela é: árabe”, diz Talal, concluindo
de forma simples e assertiva.

TALAL Fugiu para o Brasil com a esposa e seus dois
filhos, deixando em Damasco sua carreira de
Engenheiro, seu imóvel, sua família e uma de suas
grandes paixões: sua cultura
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TALAL’S DESTINY
The incredible story of the refugee who was confused as an opponent of Bashar al-Assad, imprisoned in Syria and,
after finally being released, decided to rebuild his life in Brazil
Syria has been trapped in a civil war for almost a decade,
and during that time, the country has been in a state of constant turmoil. Talal, a Syrian refugee who now lives in São
Paulo, fled the country two years after the civil war started
in late 2013, exactly fifteen days after being released by Syrian civilians. Although Talal committed no crime, he saw his
life turn upside down because of a confusion with his name.
That’s because he has the same name and surname as an
opponent of Bashar al-Assad, the current president of Syria.
“A cellmate warned me that the mistake would probably happen again, and, unlike the first time, I would be in jail much
longer,” says Talal.
Therefore, after three months of unjust imprisonment, the
Syrian made the tough decision to flee to Brazil with his wife,
Ghazal Baranbo, and their two children, Yara and Riad, leaving
behind his career as an engineer, a property, his family and
one of his great passions: his culture. However, there was no
other way out, since the confusion was bound to repeat itself,
as he himself says. So, just fifteen days after being released, he
landed in São Paulo with his family, without knowing a single
person, but full of hope and faith in Allah, his God.
As soon as he arrived in Brazil, he started working selling
clothes at the famous Feira da Madrugada, in the Brás neighborhood, where he also settled. The activity lasted exactly
eight months until Talal went back to working in his area, at a
small engineering firm in Santa Cecília. The joy, however, was
short-lived: with the crisis, the company was forced to close its
doors. The Syrian, once again, found himself in trouble.
Talal was in the dark, as he needed an income to be able to
support his family in Brazil, which already had another member – little Sarah. This time, however, luck proved to be on his
side, and at his first-born’s birthday party, the Syrian saw his
life change for the better once again. One of the guests was
very surprised by the food, and invited the then cook to participate in a food festival. The success of the Syrian food stand

was such that, with the money, he was able to kick-start a new
business.
That’s when, in 2015, he decided to create a Facebook page
to take food orders. With the help of a little online fundraising,
a year later, he was able to open his first restaurant in Brooklin,
the neighborhood where he currently lives in São Paulo. Because of the high costs of maintaining the business, the chef
chose to close the restaurant’s doors and start a new business
model at home
The new space is a cultural gateway to Syria. In a large
room, diners are welcomed with a complete immersion: invited to take off their shoes and sit around a single table, that
sits fifteen people. The walls are covered with Syrian paintings
and artifacts, sent by the chef’s relatives from Syria. The decor draws as much attention as the presentation of the dishes. The family remains faithful to their country’s tradition and
religion. “I came to bring my culture to Brazilians, and that is
what I do,” says the chef.
Grateful for all the opportunities he has had, Talal decided
to use his culinary skills to distribute lunch boxes to the elderly during the pandemic. The same page that had helped his
business previously, served as a means of sharing this project.
It resulted in the distribution of hundreds of lunch boxes and,
according to the chef, this endeavor will continue.
Certainly, gastronomy is not the first thing that comes to
mind when people think of Syria. However, behind each recipe,
there are real stories of survival and struggle. With Talal it was
no different. Despite discovering his talent for gastronomy in a
somewhat difficult way, nowadays, the chef has many reasons
to rejoice, among them the fact that he managed to make his
own home a nucleus for the cultural exchange between Syria
and Brazil, which has been conquering more and more enthusiasts and lovers of its traditional food. “I presented my food
to the Brazilian public just the way it is: Arab,” concludes Talal
very straightforwardly.

Talal fez de sua própria casa um núcleo para o
intercâmbio cultural entre a Síria e o Brasil que
vem conquistado cada vez mais entusiastas e
apreciadores de sua gastronomia
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Talal Culinária Síria
Rua Dr Jesuíno Maciel, 1464,
Campo Belo - São Paulo, SP
(11) 96622-1305
@talal_culinaria_siria

PRATO PRINCIPAL DA CASA:
charuto, quibe e esfiha no estilo árabe
MAIN DISH OF THE HOUSE: stuffed grape
leaves, kibbeh and sfiha

Tookta e seu irmão Khwun Chomnuk
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Tookta and her brother Khwun

Thai E-San

Cozinha forjada
moeda a moeda
A história e a simplicidade de Tookta Chomnuk, que passou anos
economizando de um pequeno salário como cozinheira, até abrir
seu restaurante tailandês no bairro da Liberdade

fotos
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e um salão com pouco mais de 10 metros quadrados, no bairro da Liberdade,
Tookta — como gosta de ser chamada
— viu seu negócio crescer e, em menos
de três anos, ocupar um sobrado com capacidade para mais de 100 pessoas. As paredes,
estampadas por reportagens dos maiores jornais do país, ilustram o sucesso incontestável
da casa. Mas Tookta Chomnuk, cujos trejeitos
revelam a simplicidade de uma mulher que
trabalhava no campo com os pais desde a infância, fala com a tranquilidade de quem nem
sequer tem consciência da proporção de suas
conquistas. "Eu não conheço ninguém, os jornalistas não dizem quem são, só chegam e pedem um prato, depois chega aqui o jornal com
a matéria. Já saí até no rádio, e só fiquei sabendo depois”, diz a chef.
A trajetória do restaurante Thai E-San
teve início há quase uma década, quando a
cozinheira veio para o Brasil como imigrante.
Indicada por uma amiga, Tookta começou a
trabalhar como auxiliar de cozinha em um restaurante chinês no bairro da Liberdade. Apesar
de ter tido a sorte de encontrar pessoas boas
em seu caminho, a cozinheira conta que recebia pouco dinheiro pelo trabalho que fazia; então, no início, passou por algumas dificuldades

A trajetória do Thai e-San teve início há quase
uma década, quando Tookta foi trabalhar como
auxiliar de cozinha em um restaurante chinês
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PAD THAI: Típico prato tailandês feito com macarrão de arroz,
broto de feijão, nirá, molho de peixe, molho de tamarindo,
açúcar, ovos, cebola roxa, tofu e cenoura
PAD THAI: Typical Thai dish made with rice noodles,
bean sprouts, nira, fish sauce, tamarind sauce, sugar,
eggs, red onion, tofu and carrots

Salão do restaurante Thai E-San
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financeiras. Ao relembrar isso hoje, no entanto,
o faz com bom humor, sem que se perceba no
relato qualquer traço de rancor em sua fala.
Mas isso não a impediu de correr atrás de
seu maior sonho: montar o próprio negócio.
Mês a mês, a chef guardava parte de seu pequeno salário como cozinheira para – quem
sabe um dia – abrir o próprio restaurante de
comida tailandesa. Assim o fez por pelo menos
cinco anos, quando conseguiu montar, finalmente, em sociedade com a filipina Lyn Gonzales, um salão minúsculo com apenas cinco
mesas, em uma rua pouco movimentada no
bairro da Liberdade.
Com o dom natural para cozinha, como ela
mesma conta, já que não estudou gastronomia,
ganhou o paladar paulistano. E o restaurante
pequenino (que no momento só trabalha com
entregas, em função da pandemia) foi substituído por um salão de dois andares. “Acredito
que ao cozinhar você precisa entregar seu coração, assim o cliente notará", diz ela.
O Thai E-San é fiel à cultura tailandesa. Como
manda a tradição, os pratos, preparados por Took-

Inside Thai E-San

ta e seu irmão Khwun Chomnuk, são servidos no
centro da mesa. Ali, descobre-se uma variedade de
receitas com vegetais e proteínas sempre tenros e
no ponto, combinando ingredientes adocicados e
apimentados, cujas texturas, igualmente variadas,
causam sensações ricas ao paladar dos brasileiros
curiosos, que cada vez mais se encantam com o
lugar. O ambiente, por sua vez, é alegre e descontraído, com decoração tradicional e bastante colorida, seguindo o tom de apresentação dos pratos.
O preço também é bem camarada. Apesar
dos altos custos de produção, a proprietária prefere manter a simplicidade e não vê razão para
cobrar caro dos clientes. Sobressai sempre, na
sua forma de dizer, o amor que ali investe e que
aparentemente é o que empurra seu negócio,
sempre adiante a despeito das intempéries. “Eu
não cobro muito pela minha comida, mesmo
sendo tudo caro, principalmente a importação
dos ingredientes – aqui, nada passa de 40 reais”,
afirma Tookta, em um tom tranquilo e satisfeito
de quem, sem se importar com o valor cobrado
no cardápio, viveu o suficiente para hoje conhecer a si mesma e a seu próprio valor.

“Eu não cobro muito pela minha comida, mesmo
sendo tudo caro, principalmente a importação
dos ingredientes – aqui, nada passa de 40 reais”
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A KITCHEN FORGED CENT BY CENT
The history and simplicity of Tookta Chomnuk, who spent years putting aside part of a small salary to open her Thai
restaurant in the Liberdade neighborhood
From a dining room just over 10 square meters, in the
Liberdade neighborhood, Tookta — as she likes to be called
— saw her business grow and, in less than three years, occupy a house with a seating capacity for over 100 people. The
walls, covered in articles by the largest newspapers in the
country, attest to the house’s undeniable success. But Tookta, whose mannerisms reveal the simplicity of a woman who
was working in the fields with her parents from an early age,
speaks with the tranquility of someone who is unaware of the
magnitude of their feat. “I don’t know anyone, journalists
don’t say who they are, they just come in and order a dish,
then the newspaper with the story is delivered here. I’ve even
been on the radio and only found out later,” says the chef.
The history of Thai E-San dates back to almost a decade ago, when the cook came to Brazil as an immigrant.
Through the recommendation of a friend, Tookta started
working as a kitchen assistant at a Chinese restaurant in
the Liberdade neighborhood. Despite having been fortunate
enough to meet good people on her path, the cook says that
she received little money for the work she did; so, in the beginning, she faced some financial difficulties. When she recalls this today, however, she does so with good humor, not
a hint of bitterness in her voice.
But that didn’t stop her from pursuing her biggest
dream: starting her own business. Month after month, the
chef set aside part of her small salary as a cook to – maybe
someday – open her own Thai restaurant. She did so for at
least five years, when she finally managed to open, in part-

nership with the Filipino Lyn Gonzales, a tiny room with five
tables on a little busy street in the Liberdade neighborhood.
With a natural talent for cooking, as she herself puts it,
since she did not study culinary arts, she captured the likes
of paulistanos, and the small restaurant (which is currently
only open for delivery, due to the pandemic) was replaced
by a two-story dining room. “I believe that you need to put
your whole heart into cooking, then the customer will notice,” she says.
Thai E-San is true to Thai culture. Based on tradition,
dishes are served at the center of the table. There, you will
discover a variety of recipes with vegetables and proteins,
cooked to perfection, combining sweet and spicy ingredients with equally varied textures, that bring rich sensations
to the tastebuds of curious Brazilians, who are increasingly
charmed by the place. The atmosphere, in turn, is cheerful
and relaxed, with traditional, colorful decoration, that goes
hand in hand with the presentation of the dishes.
The price is also very affordable. Despite high production
costs, the owner prefers to keep it simple and sees no reason
to charge customers a lot. What stands out, as she puts it,
is the love invested and which clearly guides her business,
which is always ready to face any setback head on. “I don’t
charge much for my food, even though everything is expensive, especially the imported ingredients – here, nothing exceeds 40 reais,” says Tookta, in the calm and satisfied tone of
someone who has lived long enough to know herself and her
worth, regardless of the amount charged on the menu.

As receitas com vegetais e proteínas sempre tenros
e ao ponto, combinando ingredientes adocicados e
apimentados, encantam os comensais
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Thai E-San
Rua Barão de Iguape, 373
Liberdade, São Paulo - SP, 01507-001
(11) 95459-6188
@tai_e_san_sp_barsill

KHAO PAD SAPPAROD: Elegantemente servido no interior de um
abacaxi cortado ao meio: recheado com arroz frito, curry, ovos,
castanha de caju, uvas-passas, ervilha, cebola e cebolinha
KHAO PAD SAPPAROD: Elegantly served inside a halved
pineapple, stuffed with fried rice, curry, eggs,
cashews, raisins, peas, onions and chives

Venezuela / venezuela
Bom Tequenho

Arepas, hallacas
e estrada
Vendendo comida tradicional venezuelana,
Paola Ramirez e Juan Bravo percorreram todo o estado de São
Paulo em seu caminhãozinho, para conhecer nosso paladar e criar
um restaurante de sucesso na Zona Leste
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m um pequeno espaço muito bem distribuído, com a moldura da fachada toda
pintada com as cores da bandeira da Venezuela, o restaurante Bom Tequenho,
idealizado pela venezuelana Paola Ramirez, já se
estabeleceu como um dos queridinhos do Jardim
Anália Franco, na Zona Leste de São Paulo.
A entrada, projetada com vidro, sugere uma
contiguidade entre a rua e o restaurante, de forma
bastante visual e atrativa para a clientela. Não à
toa, o restaurante foi adotado como um dos queridinhos da região, não apenas no salão, como
também no delivery. O prato de maior saída para
entrega é o Super Patacón, um hambúrguer artesanal com três tipos de queijo, bacon e molho
da casa, para o qual Paola usa, em lugar do pão,
uma espécie de torrada crocante e deliciosa feita
somente de banana-da-terra verde tostada. “Conseguimos obter grande sucesso com o delivery,
algo bastante desafiador, porque a pessoa precisa pedir algo que nunca experimentou e talvez
nem saiba pronunciar o nome. Temos hoje clientes fiéis que nunca entraram no restaurante. A
entrega é um setor de negócios muito importante, especialmente neste momento”, afirma Paola.

Segundo ela, a capacidade de combinação e
adaptação é uma das chaves do sucesso do negócio. “Incluímos abacate no lanche para apresentar mais de nossa cultura e, se alguém não
gosta, nós o tiramos porque sabemos que o brasileiro costuma comer essa fruta na forma doce
e nós na salgada”, diz a proprietária, comentando
que fez longa pesquisa sobre nossos hábitos de
consumo antes de abrir o restaurante.
Paola, que é engenheira industrial e mestre em administração e negócios, sempre atuou
com empreendimentos na Venezuela, mas os estudos do setor que a levaram à abertura do Bom
Tequenho foram os de sua primeira empreitada
gastronômica. “Saímos da Venezuela em busca
de uma vida melhor, uma formação melhor, para
crescer e ajudar nossa família. Na época em que
chegamos ao Brasil, nossa culinária era bastante
desconhecida por aqui e vimos nisso uma oportunidade para empreender”, revela Paola.
Boa parte dessa pesquisa Paola fez sobre
quatro rodas, junto ao sócio Juan Bravo. Antes de
abrir o Bom Tequenho, eles levaram às ruas o primeiro food truck de comida venezuelana do Brasil. Nele, percorreram toda a capital de São Paulo

“Viemos em busca de vida melhor, uma formação
melhor, para crescer e ajudar nossa família. Nossa
culinária era bastante desconhecida por aqui e
vimos nisso uma oportunidade para empreender”
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SUPER PATACÓN: Espécie de torrada feita apenas com banana-daterra verde crocante e salgada, recheada com hambúrguer artesanal
de carne bovina, queijo prato, cheddar e bacon por cima, queijo minas
na base, molho da casa e abacate fresco na finalização
SUPER PATACÓN: A toast made only of crispy, salted green plantains,
stuffed with artisanal beef hamburger, prato cheese,
cheddar and bacon on top, minas cheese at the base,
house sauce and topped with fresh avocado
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e cidades do interior, e ampliaram o cardápio,
incluindo as arepas (pão de milho feito com canjica branca, vendido como lanche, que é possível
rechear), as cachapas (panquecas feitas de milho-verde, tenras e levemente doces, que podem
também ser recheadas) e o papelón (nossa rapadura). Nessas viagens, foi possível testar a aceitação do público aos produtos, planejando onde
seria interessante abrir o primeiro restaurante.
“Na época, a farinha de milho branco pré-cozido
era totalmente inexistente aqui em São Paulo.
Não se vendia o insumo no varejo. Então, tivemos
de início essa dificuldade, mas achamos aí mais
uma oportunidade de desenvolver uma receita
própria, de produzi-la e apresentá-la tanto para
o público brasileiro quanto para nossa colônia de
venezuelanos”, afirma Paola, em tom satisfeito.
Há cinco anos sócio do restaurante, Juan Bravo, da cidade de Valera (a mesma região de Paola),
no estado de Trujillo, veio ao Brasil apenas para
assistir à Copa do Mundo, no entanto, conheceu
o projeto e quis dele fazer parte. É ele quem explica os símbolos de um pequeno altar montado na
parede, com ícones da cultura venezuelana. “As
máscaras monstruosas são Los Diablos de Yare
e representam as festas tradicionais, nas quais

as pessoas dançam vestidas de roupas típicas e
máscaras simbólicas.” Ao lado das moças enfeitadas para a festividade, percebe-se a figura de
um senhor de terno: “É José Gregório Hernandez,
que foi beatificado em 2019. Antes de ser beatificado, ele já era considerado na Venezuela praticamente um santo, alguém para quem muitas
pessoas rezavam”, diz, complementando.
Esse vínculo com a cultura venezuelana, associado à consciência empreendedora, fez do
Bom Tequenho um restaurante cada vez mais conectado ao clima paulistano, a uma cidade que,
nas palavras de Paola, “oferece excelentes oportunidades à gastronomia”.
Perguntada sobre sonhos futuros, a proprietária mostra ao mesmo tempo felicidade com o
já conquistado e sobriedade para os próximos
passos. “A vida é feita de ciclos e essa experiência de pandemia veio mostrar isso. Tudo tem
um início, um desenvolvimento e um fim. Este
é um projeto que tem muito para evoluir e crescer, mas para isso precisamos de uma estrutura financeira robusta. Se for possível expandir e
empreender mais, eu vou topar, mas se não se
mostrar possível, considero uma grande vitória
o que já fizemos.”

“A farinha de milho branco pré-cozido era
totalmente inexistente aqui em São Paulo. Não
se vendia o insumo no varejo. Então, tivemos
de início essa dificuldade, mas conseguimos
desenvolver uma receita própria”
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Salão do restaurante Bom Tequenho
Inside Bom Tequenho
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AREPAS, HALLACAS AND THE ROAD
Selling traditional Venezuelan food, Paola Ramirez and Juan Bravo traveled the entire state of São Paulo in their little
truck, to learn about Brazilian taste and create a successful restaurant on the east side of the city
In a small, well-distributed space, with the façade frame painted in the colors of the Venezuelan flag, the restaurant Bom Tequenho, designed by Venezuelan Paola Ramirez, has established itself
as one of the most beloved of Jardim Anália Franco, on the east
side of São Paulo.
The entrance, designed in glass, suggests a contiguity between
the street and the restaurant, in a very visually appealing way for
clients. It is no wonder that the restaurant has already been adopted as one of the favorites in the region, not only for dining in,
but also for delivery. The most popular dish for delivery is Super Patacón, a homemade hamburger with three types of cheese, bacon
and house sauce that uses, instead of bread, a kind of crispy and
delicious toast made only of toasted green plantains! “We were very
successful in our deliveries, which is very challenging, because customers have to order something they have never tried and may not
even know how to pronounce. Today we have loyal customers who
have never set foot in our restaurant. Delivery is a very important
business sector, especially at this time,” says Paola.
According to her, the ability to mix and adapt is one of the keys
to business success. “We put avocado in the sandwich to present
more of our culture, but if someone doesn’t like it, we take it out,
because we know that Brazilians usually eat avocado sweetened
while we eat it savory,” comments the owner, who did an in-depth
research on our eating habits before opening the restaurant.
Paola, who is an industrial engineer and has a master’s in business administration, has always had business ventures in Venezuela, but the sector studies that led to the opening of Bom Tequenho
were her first culinary endeavor. “We left Venezuela in search of a
better life, better education, to grow and help our family. When I
arrived in Brazil, our cuisine was little known here and we saw it as
a business opportunity,” comments Paola.
Much of the research Paola did was on four wheels, with her
business partner Juan Bravo. Before opening Bom Tequenho,
they put the first Venezuelan food truck out on the streets of
Brazil. In it, they traveled all over São Paulo and the interior of
the state, expanding the menu to include arepas (ground maize

dough with white hominy, which can be cut and served as a
sandwich), cachapas (pancakes made with maize flour, which
are tender and slightly sweet, and can also come with a filling)
and papelón (unrefined whole cane sugar). On these trips, they
were able to test products with customers, deciding where it
would be interesting to open their first restaurant. “At the time,
pre-cooked white maize flour was totally non-existent here in
São Paulo. It was not sold in stores. So, we had this challenge
at first, but we saw it as another opportunity to develop our own
recipe, to produce and present it both to Brazilians and to our
Venezuelan community,” comments Paola, in a satisfied tone.
From the state of Trujillo, in the city of Valera (same region as
Paola), Juan Bravo became a partner at the restaurant five years
ago. At first, Juan came to Brazil just to watch the World Cup, however, he learned about the project and wanted to be involved. He
explains the symbols of a small altar mounted on the wall, with
icons of Venezuelan culture. “The monster-like masks are Los Diablos de Yare and represent popular religious festivals, where people
dance wearing traditional clothes and symbolic masks.” Next to the
girls dressed for the festivity, is a figure of a man in a suit. “It’s José
Gregório Hernandez, who was beatified in 2019,” explains Juan, “before he was beatified, he was practically considered a saint in Venezuela, someone to whom many people already prayed,” he adds.
This connection with Venezuelan culture, associated with entrepreneurial awareness, made Bom Tequenho a restaurant that is
increasingly connected to the São Paulo feel, a city that, in Paola’s
words, “offers excellent opportunities for gastronomy.”
When asked about dreams for the future, the owner shows
both happiness with what has already been achieved and the
sobriety needed for taking the next steps. “Life is made up of
cycles and this pandemic has shown that. Everything has a beginning, an evolution and an end. This is a project that has a
lot to evolve and grow, but for that we need a robust financial
structure. If it is still possible to expand and embark on new
ventures, I will go for it, but if it isn’t, I consider what has been
done a huge victory!”

Paola e Juan percorreram toda a capital de São
Paulo e cidades do interior, e ampliaram o cardápio,
incluindo as arepas, as cachapas e o papelón
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Bom Tequeño
Rua Maria Otília, 241,
Vila Regente Feijó – São Paulo, SP
(11) 2096-0061
@bomtequenho

TEQUEÑOS: Salgados pequenos típicos da Venezuela,
de massa semelhante à folhada, tradicionalmente recheados
com queijo ou chocolate. Especialmente para o Brasil, criaram
a versão com carne moída temperada e as versões recheadas
com brigadeiro, beijinho e Romeo e Julieta
TEQUEÑOS: Small savory snacks typical of Venezuela, with a pastry
similar to puff pastry, traditionally stuffed with cheese or chocolate.
Specially for Brazil, they created the version with seasoned ground beef
and the dessert versions with brigadeiro, beijinho and Romeo and Julieta

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
E SECRETARIA DA CULTURA
APRESENTAM O LIVRO COZINHA
DE IMIGRANTES - NOVOS SABORES
DA CULINÁRIA PAULISTANA
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