Introdução
Um prato típico de um país ou região guarda, dentro de
si, anos de história, descobertas, valores e memórias
afetivas. A culinária é, portanto, uma valiosa e deliciosa
porta de entrada para outras culturas. Esses laços
entre uma pessoa e sua terra de origem se fortalecem
quando elas são separadas, especialmente quando
essa separação é forçada – como é o caso dos
, que precisaram deixar suas casas para
escapar de guerras, conflitos, violência e perseguições.

refugiados*

Resgatar suas origens através da gastronomia é uma
forma que muitos encontram para recomeçar em
um novo lar. Além de fortalecer memórias, oferecer
pratos típicos à comunidade torna-se também fonte
de renda e de autonomia. Ao longo deste ebook,
você conhecerá histórias de pessoas que vieram
da Colômbia, Síria e Venezuela para recomeçar
no Brasil, onde cozinham receitas transmitidas de
geração a geração que conquistam os brasileiros.
Mais do que um trabalho, para essas pessoas cozinhar
é uma forma de manter suas raízes firmes no lugar em
que cresceram e se tornaram quem são, ao mesmo
tempo que lhes ajuda a conquistar espaço no país que as
recebeu e acolheu. A Agência da ONU para Refugiados
(ACNUR) acredita que as suas refeições vão ficar ainda
mais gostosas com um ingrediente especial: empatia.

º Quem são os refugiados?
Refugiados são pessoas como
eu ou você. Eles tinham uma
vida semelhante à nossa:
trabalhavam, estudavam, se
divertiam, mas tiveram que deixar
tudo para trás para sobreviver
a guerras, conflitos armados,
perseguições ou graves
violações dos direitos humanos.
Ninguém escolhe abandonar
sua casa, seus amigos e
familiares para se tornar um
refugiado. As pessoas se tornam
refugiadas para sobreviver.
Leia mais sobre as pessoas
refugiadas em: bit.ly/
refugiadosacnur

Bom Apetite!
t
A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) é uma organização dedicada a
salvar vidas, proteger os direitos e garantir um futuro digno a pessoas que foram
forçadas a deixar suas casas e comunidades devido a guerras, conflitos armados,
perseguições ou graves violações dos direitos humanos. Presente em 135 países,
o ACNUR atua em conjunto com autoridades nacionais e locais, organizações da
sociedade civil e o setor privado para que todas as pessoas refugiadas, deslocadas
internas e apátridas encontrem segurança e apoio para reconstruir suas vidas.
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Aprendi a cozinhar com minha vovó e
minha mãe. É um reflexo da minha alma
e me sinto muito bem quando um cliente
fala: 'Estava muito gostoso, adorei seu
tempero'. Isso, para mim, é tudo.

LILIA
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NA PATAQU

Arepa urbanika
Rua França Pinto, 466, VilaMariana
(São Paulo-SP)
 @arepasurbanika
 /arepaurbanika

4

RECEITA: Patacones
País: Colômbia
LILIANA PATAQUIVA, 42, teve seu primeiro filho aos 16 anos.
No ano seguinte, abriu seu primeiro empreendimento em
Bogotá, na Colômbia – e não parou mais de trabalhar. Com o
esposo, César Giovanni, vendeu hambúrgueres, cachorrosquentes, arepas, frango assado e (brevemente) videogames.
Desde o começo, o casal se viu obrigado a pagar propina
aos narcotraficantes para trabalhar. A princípio, cobravam
50 pesos por semana. Em idos de 2014, o valor já tinha
chegado a 2 mil pesos. “Nós trabalhávamos todo dia até
3h da manhã e vimos que não era justo. Então falamos que
não íamos pagar.” Passaram a ser ameaçados de morte
e tiveram o restaurante destruído. Com medo, decidiram
deixar a Colômbia. Liliana chegou primeiro a São Paulo, de
ônibus. Aos poucos, vieram o marido e os dois filhos.
“Começamos logo a trabalhar em restaurantes e juntamos
dinheiro por um ano para vender arepas”, explica. Depois
de três anos com uma food bike no Beco do Batman, ponto
turístico famoso da capital paulista, e uma crescente presença
em eventos, adquiriram um foodtruck para sua empreitada,
a Arepas Urbanika. Pouco antes da pandemia, abriram um
colorido ponto fixo na Vila Mariana, de onde trabalham
hoje principalmente com delivery de lanches colombianos
típicos e pratos latinos – uma espécie de “PF” adaptado,
com feijão vermelho no lugar do carioca, por exemplo.
Um ás na cozinha, Liliana aprendeu a cozinhar com a avó
e a mãe ainda na juventude. A mãe, aliás, costuma passar
alguns meses por ano em São Paulo, onde faz os patacones
que remontam à infância da filha, especialmente quando são
acompanhados por peixe frito e uma salada de abacate –
trazendo um gostinho especial ao ambiente onde hoje ela
vive em segurança. “Na Colômbia, eu não conseguia sair
para comprar um pão para os meus filhos, pegar um ônibus,
. No Brasil tenho uma
ver uma moto.
vida nova e até uma cachorrinha brasileira, a Panchita”,
fala. “Aqui, eu sonho em ver meu restaurante funcionando, a
kombi trabalhando e em comprar uma casa para morar.”

Tudo era motivo de medo*

º Os refugiados no Brasil
Assim como em outros países, o ACNUR
Brasil trabalha intensamente para oferecer
proteção às pessoas que foram forçadas a
deixar suas casas e comunidades em todas
as etapas de suas jornadas, respondendo
com ações que salvam vidas, protegendo
seus direitos fundamentais e as ajudando
a construir futuros melhores. Nós:
º Fornecemos ajuda humanitária
imediata, identificando e solucionando
os casos mais vulneráveis;
º Garantimos abrigo e serviços básicos para
recém-chegados ao local de acolhida;
º Promovemos a integração de pessoas
refugiadas às comunidades que as
acolhem, para que possam reconstruir
suas vidas de forma autônoma.
Doe agora mesmo para o ACNUR e
nos ajude a continuar transformando
vidas: bit.ly/doarpratodomundo
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Ingredientes

bananas da terra verdes
º 21 garrafa
º Sal de óleo
º

Instruções
1

Descasque as bananas (com uma faca,
se for preciso) e corte-as em rodelas
grossas com entre 4 e 5 centímetros.

2

Em uma panela, aqueça óleo suficiente para
cobrir 3/4 das bananas e frite-as, virando
para dourar cada lado, por cerca de 1 minuto.
Seque os pedaços em papel absorvente.

3

Forre a parte de baixo de um prato ou tigela com papel
filme e amasse cada rodela até que tome o formato
de pequenas panquecas. Esses são os patacones!

4

Frite-as novamente até dourarem e seque o excesso
de óleo. Salpique com sal e sirva-as com o que preferir
por cima – como
, shimeji ou queijo.

guacamole

Aprenda como fazer uma guacamole
deliciosa com Hernan Garcia Colorado &
Lizeth Licete Paula Salazar Ávila na pág. 16

6

Esse prato me leva automaticamente para
minha casa na Colômbia. Lembro dos aromas,
de poder ajudar meu pai com a limpeza
dos tubérculos, de mexer na panela. Ele
me dá muita felicidade quando o faço.

JAIR
S
A
J
A B RIL R O

macondo raízes colombianas
R. Cardeal Arcoverde, 1361 ( São Paulo-SP)
 @macondo_raizes_colombianas
 /MacondoBrasil
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RECEITA: Sobrebarriga à la criolla
País: Venezuela
Mesmo enquanto cursava Engenharia
Mecatrônica, o colombiano JAIR ABRIL ROJAS,
41, sabia que gostava de cozinhar. “Mas era algo
mal visto na sociedade. Tinha o machismo e o
preconceito de que era ‘coisa de mulher’ e que
não dava para pagar as contas”, lembra. Após
anos como engenheiro, ele resolveu estudar
gastronomia de toda forma e logo começou
a trabalhar em restaurantes de Bogotá.
Em 2012, fugindo da violência na Colômbia,
buscou segurança no Brasil, onde contou com
a ajuda inicial da Caritas,
. Em São Paulo, trabalhou
em restaurantes de comida baiana, onde
conheceu novos sabores, como a enorme
diversidade de pimentas – que hoje inspiram
as pastas de pimenta do Macondo Raízes
Colombianas, seu restaurante. O nome é
uma homenagem à aldeia de Cem Anos
de Solidão, obra-prima de Gabriel García
Márquez, de quem Jair é grande admirador.

Em 2014, aproveitando o boom dos food trucks,
adquiriu dois trailers e começou a servir comida
de rua típicas, como arepas e empanadas,
muitas vezes usando métodos tradicionais da
Colômbia, como brasa de carvão. A quarentena
esvaziou as ruas e fez com que Jair aposentasse
um de seus food trucks (o outro, ainda ativo,
fica perto do Museu do Ipiranga) para investir
em um ponto fixo no bairro de Pinheiros. Com
a fachada amarela e desenhos vibrantes nas
paredes, o Macondo serve limonada de coco,
tamales e patacones, entre outras iguarias.

Cozinhando para os colegas com os temperos
de sua cultura, Jair vislumbrou um espaço para
a culinária colombiana autêntica em sua nova
cidade. “Todo mundo perguntava: como se faz?
Quais são os ingredientes? O brasileiro é muito
aberto a novos sabores e isso ajudou bastante.”

Enquanto trabalha, Jair se lembra da avó
cozinhando no fogão a lenha e dos almoços
fartos de fim de semana que o pai preparava,
quando ele assumia a cozinha para dar um
descanso à esposa. A receita que o chef
escolheu compartilhar era feita pelo pai
aos domingos. “Em dias especiais, ela está
disponível no menu do meu restaurante”, fala.

do ACNUR brasil*

organização parceira

º ACNUR no Brasil
Para auxiliar refugiados em cada passo de suas
jornadas, o ACNUR possui escritório central
em Brasília e unidades em São Paulo (SP),
Manaus (AM), Belém (PA) e Boa Vista (RR), e
trabalha junto às autoridades governamentais,
a sociedade civil e o setor privado.

Ao longo de 2020, durante a pandemia, Jair
conseguiu manter sua equipe de cozinha de oito
pessoas, seis delas refugiadas venezuelanas que
aprenderam a cozinhar profissionalmente com ele.
“Os refugiados precisam de estabilidade social.
Têm o intuito de estudar, trabalhar, empreender,
querer fazer coisas. Eles adicionam ao país e
somam na forma de se ver o mundo”, finaliza.
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Instruções
Ingredientes

kg de fraldinha em peça
º 2450g
cebola branca em fatias
º 400g de
tomate maduro em cubos
º 100g dedecoentro
º 50g de alho picado
º 120g de sal
º 2 folhas de louro
º 5g de tomilho fresco
º 100g de manteiga
º 20mL de óleo de urucum
º 40g de cominho em pó
º 5g de pimenta do reino
º 600g de batata monalisa em cubos
º 400g de mandioca limpa em cubos
º 2 espigas de milho verde
º 300g de mandioquinha
º 2 bananas da terra verdes em pedaços
º

1

Limpe e corte os tubérculos em cubos grandes.
Em uma panela de pressão, coloque a peça de
carne, metade da cebola, metade do alho, metade
do coentro, metade do sal, as folhas de louro e o
tomilho. Cubra com água e tampe para cozinhar.

2

Após 15 minutos, com a panela chiando,
abra-a para adicionar a mandioca, o
milho, a banana, a mandioquinha e a
batata. Cozinhe por mais 15 minutos.

3

Desligue o fogo, retire a carne da panela
e deixe-a repousar antes de cortá-la em
bifes de aproximadamente 220g.

4

Numa frigideira funda, coloque manteiga, óleo
de urucum, cebola (em cubinhos), tomate e o
restante dos temperos. Deixe cozinhar em fogo
médio por 15 minutos, acrescentando o caldo
da carne aos poucos para evitar que seque.

5

Em um prato raso, disponha a carne, o
molho e, se quiser, arroz branco. Banhe
com a sopa de vegetais e tubérculos.

9

Uma vez que saí da Venezuela, passei
a ter saudades das comidas e nossas
tradições. Então aprendi a fazer todos
os preparos natalinos, como esse
bolo, para manter a minha cultura.

ADR

IA N A C A M A R G O

Aromas Café
Rua Caraíbas, 46, Pompeia (São Paulo-SP)
 @aromascafe46
 /cakearomas
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RECEITA: Torta Negra Venezuelana
País: Venezuela
Na infância em Maracay, na Venezuela, ADRIANA
CAMARGO, 33, se lembra de ajudar a tia a preparar
bolos. Anos depois, percebeu que aquela tinha
sido sua escola. “Aprendi olhando”, lembra ela,
hoje à frente do Aromas Café, em São Paulo, de
onde saem arepas artesanais e bolos de todo
tipo. O lugar abriu as portas em 2019, três anos
depois da chegada de Adriana ao Brasil.
Formada em Gerência e Administração de
Recursos Humanos, Adriana era atleta de escalada
esportiva na Venezuela. Treinava todos os dias, em
academias e parques, recebia um salário mínimo
e refeições diárias do governo. Após a formatura,
em 2014, ela passou dois anos trabalhando e
viajando na Espanha e na Colômbia. Ao tentar
tinha se
voltar, percebeu que a
agravado e tornado a vida muito difícil e insegura.

crise venezuelana

Aproveitando que seu parceiro tinha conquistado
uma vaga de mestrado na Universidade de
Brasília, ela se instalou na capital, onde trabalhou
como doméstica e, em seguida, na cozinha de
um restaurante da cidade. Depois que os dois
se mudaram para São Paulo, Adriana sentiu
necessidade de investir em algo seu para realmente
se sentir em casa. “Fiquei dois anos vivendo com
todas as minhas coisas em uma mala”, explica.
Para se preparar, fez cursos de confeitaria no Sesc
e de empreendedorismo no Sebrae. Encontrou
um bom espaço no bairro da Pompeia e começou
a vender seus bolos. A pedido da clientela
interessada na culinária de seu país, logo expandiu
o cardápio para incluir comidas típicas, como
rocambole de presunto e cachapa, uma panqueca
de milho verde recheada. “Nunca pensei que ser
venezuelana poderia ser um diferencial”, diz.

Durante a quarentena, Adriana passou a fazer
bolos sob encomenda na companhia da mãe,
que também se mudou para o Brasil em busca
de uma vida melhor. E o trabalho é rápido:
em uma hora, os doces já estão decorados
e prontos para partir. “Para mim, cozinhar é
relaxante. Quando sai um bolo do forno, é um
orgulho!”, conta ela, que escolheu compartilhar
uma receita típica de Natal que a remete a
celebrações e união familiar na Venezuela.
Enfim reaberto, o Aromas Café vem se
tornando parte da rotina de Pompeia. “Tenho
uma cliente que leva a amiga para comer
arepas e beber chá. Eu coloco uma música
e elas ficam horas conversando. As pessoas
se sentem em casa”, comemora. “E eu me
sinto cada dia mais enraizada aqui.”

º o maior êxodo da história
latinoamericana recente
Existem aproximadamente 5 milhões de venezuelanos
refugiados e migrantes pelo mundo, o maior êxodo da
história latinoamericana recente. Eles deixaram para
trás uma realidade de violência, insegurança, falta de
alimentos, empregos, remédios e serviços básicos,
resultado de uma crise que vem se intensificando na
Venezuela desde 2017. O Brasil é um dos países que
acolhe essas pessoas, que chegam pela fronteira
com Roraima em busca de segurança e um futuro
digno. Uma grande parcela é formada por famílias
com crianças, mulheres grávidas e idosos.
Para responder a essa emergência humanitária, o
ACNUR atua em conjunto com autoridades nacionais e
locais, organizações da sociedade civil e o setor privado.
Esse trabalho de responsabilidade compartilhada
se tornou referência global de boas práticas.
Leia mais sobre as ações do ACNUR em resposta à
emergência na Venezuela em: bit.ly/venezuelaacnur
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Ingredientes
PARA O BOLO PRETO
de manteiga (aquecida)
º 250g
de açúcar (branco ou mascavo)
º 450g
de farinha de trigo
º 550g
colheres de chá de fermento em pó
º 21 colher
º 6 ovos de sobremesa de baunilha
º 120 mL de leite
º 200g de barra de chocolate
º 1 colher de sobremesa de
º essência de amêndoa
de frutas maceradas
º 700g
de sal
º 11 pitada
º pitada de canela
PARA FRUTAS MACERADAS

º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º

100g de frutas confitadas
100g de laranjas cristalizadas
100g de cerejas vermelhas
100g de passas pretas
50g de passas louras ou
passas sultana (opcional)
50g de ameixas
100g de damascos secos (ou mix de
maçãs, pêssegos e peras frescas)
50g de nozes
50g de amêndoas
1 garrafa de licor doce
1 garrafa de licor seco

PARA DECORAÇÃO:
damascos secos
º 24 amêndoas
º

instruções
1

Prepare as frutas maceradas com pelo menos
1 dia de antecedência: corte finamente todas
as frutas. Descasque e esmague as amêndoas,
nozes e avelãs. Coloque tudo em um frasco
grande e adicione o licor seco e o licor doce,
em partes iguais, até que o líquido cubra
completamente os itens picados. Feche muito
bem o frasco e guarde-o em local escuro.
Quanto mais tempo guardado, melhor.

2

Para fazer a massa, retire os ovos da geladeira
30 minutos antes de usá-los. Separe as claras
das gemas e reserve. Misture o açúcar com a
manteiga aquecida até obter uma mistura cremosa.
Adicione as gemas e mexa. Adicione a farinha aos
poucos e alterne-a com o leite, mexendo sempre.

3

Corte o chocolate em pedaços pequenos e
derreta em banho maria. Adicione o chocolate
à massa e misture. Adicione a baunilha, a
essência de amêndoas, a canela e o fermento
em pó. Mexa bem. Adicione a mistura de frutas
maceradas, reservando um pouco do líquido.

4

Bata as claras em neve e adicione uma pitada
de sal a elas. Em seguida, misture-as à massa
com movimentos suaves até obter uma
consistência homogênea. Despeje a massa
em uma assadeira untada e enfarinhada.
Coloque o bolo no centro do forno e asse a uma
temperatura de 180º C por cerca de 45 minutos.

5

Desenforme o bolo e coloque-o sobre uma
travessa. Regue com o restante do líquido das
frutas maceradas. Em uma tigela, prepare o açúcar
de confeiteiro, a água e a essência de amêndoas.
Finalize cobrindo a torta com a glaze obtida.
12

Esse prato é algo da minha região, o
lugar de onde vêm minhas raízes. Amo a
minha terra e sempre me lembro dela.
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EMPANADAS CUMARITO
(São Paulo-SP)
 @cumaritoempanadas
 /EmpanadasCumarito
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RECEITA: Batatas Recheadas e Guacamole
País: Colômbia
Na região colombiana de Llanos Orientales,
HERNAN GARCIA COLORADO, 37, e a esposa,
LIZETH, 27, tinham um negócio de comida
típica de rua. Paralelamente, ele atuava como
técnico em construção civil e ela dava aulas de
reforço escolar. Foram dois anos de trabalho
até as primeiras ameaças de grupos armados,
em 2018, que fizeram o casal fugir para Porto
Assis, onde moravam os pais de Lizeth.
"Mas também ali era uma região muito difícil e
perigosa", diz Hernan. Ele explica: embora não
saibam até hoje qual foi o motivo das ameaças em
sua cidade natal, em Porto Assis o clima era tão
inseguro que eles eram vistos como forasteiros
e potencialmente espiões pelos paramilitares
locais, e foram novamente ameaçados. Tiveram
que fugir mais uma vez, agora para o Equador.
Após um ano em território equatoriano, decidiram
se reunir com os pais de Lizeth, que a essa altura
tinham fugido para São Paulo. "Meu sogro me
disse: 'Aqui não tem problema e as pessoas
são muito legais'. Então decidimos
, para vivermos tranquilos". Em 2019,
após 12 dias de viagem, chegaram ao Brasil
pelo Acre. "E meu sogro tinha razão. Aqui as
pessoas são muito receptivas", comemora.

nova vida*

tentar uma

Cheio de sonhos, o casal logo organizou a
documentação junto a parceiros do ACNUR
Brasil e começou a estudar português. Hernan
trabalhou em restaurantes em São Paulo
e conseguiu adquirir suas ferramentas de
trabalho como azulejista e pintor. Lizeth, junto
com ele, passou a preparar as empanadas sob
encomenda do Empanadas Cumarito, que vêm
em diversos sabores e complementam a renda
familiar. "Tem inclusive – como vocês chamam
aqui? – romeu-e-julieta", diverte-se Hernan.

Com a queda nas vendas durante a pandemia,
Hernan passou a focar mais na construção
para que Lizeth pudesse concluir os dois
cursos de programação que estava fazendo.
Mesmo com a agenda cheia, sempre que pode,
ele está na cozinha. Autodidata, aprendeu a
cozinhar online e vendo a avó. Na fazenda da
família, era ele quem comandava os pratos
como caldos, assados e churrascos, para
alegria dos parentes. "Eu comecei a gostar
de receber esses elogios e às vezes nem
comia, ficava satisfeito só de cozinhar."
Em sua nova casa paulistana, Hernan cozinha
de tudo para a esposa e para os sogros, como
o prato típico que escolheu compartilhar aqui.
"Penso que tenho duas das profissões mais
importantes que existem: você precisa de
uma casa para viver e comida para comer.
E gosto de fazer coisas deliciosas. Só com
a expressão no rosto de alguém, já sei que
estou fazendo uma grande coisa", finaliza.

º Da emergência à autonomia:
a resposta do ACNUR
O ACNUR hoje conta com cerca de 17 mil
funcionários, trabalhando em 135 países, para
proteger dezenas de milhões de pessoas.
As equipes do ACNUR estão preparadas
para atuar em qualquer lugar do mundo
em até 72 horas depois de declarada uma
emergência humanitária. Nessas ocasiões,
a organização fornece abrigamento
emergencial, água potável, itens de limpeza
e higiene, garante que as pessoas atendidas
estejam seguras e que seus direitos sejam
respeitados, além de firmar parcerias para
oferecer cuidados médicos e alimentos.
Descubra mais sobre o trabalho do ACNUR
ao redor do mundo em: bit.ly/atuacaoacnur
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batata recheada
& guacamole
Ingredientes
PARA BATATAS RECHEADAS
batatas grandes
º 4250g
º 1 cebolade carne moída
º 3 tomates
º 4 cebolinhas
º 100g de farinha de trigo
º

colher de sobremesa de pimenta
º ½4 dentes
º 2 ovos de alho
º Sal a gosto
º Óleo suficiente para fritar
º

instruções
1

Ferva as batatas em água um pouco
salgada até ficarem moles, sem deixar que
desmanchem. Escorra-as e faça um purê.

2
3
4

Deixe os ovos cozinhando por 10
minutos em água fervente.

5

Tempere a carne moída com 2 dentes de
alho amassados e pimenta. Reserve.
Pique cebola, tomate e cebolinha em
cubinhos finos. Em uma panela, frite a carne
por alguns minutos e junte os vegetais
picados. Adicione sal e meio copo de
água e deixe ferver por 20 minutos.
Desligue o fogo e mantenha a mistura
na panela por mais 25 minutos. Em
seguida, separe a carne do caldo.

6

Adicione a farinha e as outras
especiarias ao caldo e misture até
obter uma pasta que ainda seja líquida,
mas capaz de cobrir as batatas.

7

Em uma superfície coberta com um plástico,
coloque uma porção de purê e cubra-a com
a carne. Pique os ovos ou deixe-os inteiro e
coloque-os por cima da carne. Cubra este
recheio com mais uma porção de purê.

8

Usando o plástico, forme uma bola fechada,
arredondada e uniforme. Cubra a batata
recheada com a mistura de caldo e farinha.

9

Frite em bastante óleo quente até dourar
por todos os lados. Seque em papel
absorvente e sirva com guacamole.
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batata recheada
& guacamole
Ingredientes
PARA O GUACAMOLE

grande
º 11 abacate
grande
º 1 tomate
média
º 2cebola
dentes de alho triturados
º 1 pimenta
º Suco de 1 malagueta
º Azeite extralimão
virgem
º Sal
º Coentro a gosto
º

instruções
1

Amasse o abacate com um garfo,
adicione alho, limão, sal e azeite a
gosto. Misture tudo em um purê.

2

Pique cebola, tomate, coentro
e pimenta em cubos bem finos.
Adicione à mistura anterior.
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É através das hallacas que damos o
melhor de casa aos nossos amigos,
familiares e entes queridos. Ela é
formada pelo coração de uma família.

1
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Arepas Picatta SP
Rua Coronel Melo de Oliveira, 710 - Pompeia
(São Paulo-SP)
 @arepaspicattasp
 /arepaspicattasp
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RECEITA: Hallacas Venezuelanas & Ponche Crema
País: Venezuela
Em Ciudad Guayana, na Venezuela, o casal

ROSALVA VANESSA CARDONA DA SILVA,
37, e LESTER RAFAEL SILVA GARCIA, 38,
estava acostumado a trabalhar longas horas
em diversos empregos. Além de atuar como
engenheira eletricista, ela tinha uma agência
de festas e fazia bijuterias. Ele trabalhava como
administrador e tocava uma escola de culinária.
À noite, durante a semana, os dois preparavam
jantares temáticos semanais para clientes.
Em 2013, a economia da Venezuela já
mostrava sinais de piora. Em 2015, com a crise
socioeconômica instalada, a família – com um
filho pequeno na época – se viu ameaçada
por uma onda de sequestros. "Sequestraram
uma vizinha, depois um vizinho, depois outro.
Nós sentimos muito medo", lembra Rosalva.
Um irmão dela que já morava no Brasil
incentivou-os a sair do país e eles começaram
a se preparar, estudando português e
vendendo o que podiam. Partiram em 2015.
O espírito empreendedor, naturalmente, veio na
bagagem. "Sabíamos que seria difícil
, então começamos a nos
preparar para abrir um estabelecimento de
comida", explica. Fizeram cursos de manipulação
de alimentos, estudaram os pré-requisitos de
vigilância sanitária e adquiriram um foodtruck.
Em dezembro, já estavam vendendo cachapas,
patacones e arepas na Praça Benedito
Calixto sob o nome Arepas Picatta SP.

em nossas carreiras*

trabalhar

O negócio foi bem recebido e, com o auxílio da
ONG Migraflix, parceira do ACNUR Brasil, logo
surgiram parcerias com empresas, coworkings,
cervejarias e workshops gastronômicos.

Hoje são três operações móveis pela cidade, mais uma
cozinha de produção. O horário de trabalho da dupla
segue intenso – são no mínimo 12 horas por dia –, mas
Rosalva não reclama. Pelo contrário: considera essa
uma oportunidade de criar uma nova imagem para
refugiados e imigrantes venezuelanos. "Apresentar
nossa cultura através da culinária faz com que nos
conheçam por nossa experiência e por sermos
pessoas preparadas. É gratificante que os outros
experimentem nossa comida e gostem dela", fala.
As duas partes do casal dominam a arte de cozinhar,
mas Rosalva conta que é Lester o grande entusiasta.
"Não é comum um homem estudar culinária na
Venezuela, mas era ele que perguntava sobre
receitas para as tias e avós, copiava as instruções
e depois fazia em casa", fala. Uma dessas receitas
familiares é a hallaca, prato típico natalino que
começa a aparecer nas mesas festivas a partir de
21 de dezembro. Para acompanhar, não costuma
faltar o ponche crema, uma bebida alcoólica doce.
"Entre gaitas de foles – a música típica das nossas
festas de Natal –, cantamos, rimos e fazemos essa
popular hallaca, que tem seu toque especial a
depender da região. Seja a caraqueña, a andina,
a margariteña, a llanera ou a oriental, todas são
feitas com o mesmo amor", orgulha-se Rosalva.

º você sabia?
Determinadas a reconstruir suas vidas, muitas
pessoas refugiadas se tornaram empreendedores
no Brasil e passaram a atuar em diversos
ramos: gastronomia, arte, música e outros.
Com a capacidade de persistir e de se
reinventar que possuem, olham com otimismo
para o futuro que constroem a cada dia.
Conheça a história de refugiados empreendedores
em: bit.ly/refugiadosempreendedores
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hallaca venezuelana
açúcar

Instruções

Ingredientes

kg de pernil
º 3cortados
em cubos
kg de carne de patinho
º 3cortado
em cubos
de galinha
º 21 kge 1/2de peitos
º cortadacebola
finamente
de pimenta cambuci
º 300g
ramo de cebolinha picado
º 1100g
de alho poró
º 6 dentes
de alho
º cortados finamente
de vinho tinto doce seco
º 1L300g
uvas passas
º 300g de
alcaparras
º (sem odelíquido)
de azeitonas
º 300g
de rapadura diluída
º 80g
em um pouco d'água
pimentões
º 2verdes
em tiras
pimentões
º 2vermelhos
em tiras
pimentões
º 2amarelos
em tiras
de farinha PAN
º 22 pacotes
de folhas
º depacotes
bananeira
de urucum
º Óleo
e pimenta a gosto
º Sal
º Barbante de uso culinário

Aprenda a receita de uma ponche crema
para acompanhar na próxima página.

1

Para limpar as folha de bananeira, lave-as e retire as nervuras
centrais. Com as folhas cortadas em grandes quadrados,
passe-as pelo fogo para que ganhem maleabilidade.

2

Em uma tigela grande, coloque a carne bovina, o alho
e amasse-os. Acrescente os temperos, sal e pimenta e
deixe marinando por 20 minutos. Em outras tigelas, repita
o procedimento com as carnes de porco e frango.

3

Junte as carnes temperadas em uma mesma
panela, tampe e leve ao fogo baixo por cerca
de 1h, para que fervam no próprio suco.

4
5
6
7

No meio tempo, misture 1L de água com
um punhado de farinha. Reserve.

8

Hora de montar as hallacas: em uma mesa, coloque duas folhas
de bananeira, uma em cima da outra. Umedeça a superior
com óleo de urucum e estique sobre ela uma bola de massa,
até que se torne um círculo de 0,5 centímetro de espessura.

9

No meio, preencha com a mistura de carne, deixando
espaços nas margens. Adicione 2 azeitonas, algumas tiras
de pimentão, passas, 2 rodelas de cebola e 4 alcaparras.

À panela com as carnes, acrescente a mistura de farinha, o
vinho, as alcaparras e a rapadura. Deixe cozinhar por 45 minutos.
Coloque as passas, tampe novamente e cozinhe por
mais 10 minutos. Desligue o fogo e espere esfriar.
Em outra vasilha, misture a farinha PAN com a quantidade
de água indicada na embalagem. Adicione uma pitada
de sal e óleo de urucum. Deixe repousar por dois
minutos e forme bolas que caibam em uma mão.

as extremidades da folha, fechando a massa com
10 Feche
cuidado. Enrole a sobra da folha e, em seguida, dobre
suas pontas para baixo. Embrulhe o pacote com a folha
de baixo e amarre muito bem com um fio de barbante.
Cozinhe a hallaca em água fervente por 30 minutos.
Antes de servir, deixe as hallacas descansarem.

11

Dica: as sobras podem ser congeladas. Para consumi-las
depois, basta fervê-las por 20 minutos em água com sal.
19

RUM

açúcar

Ponche
crema
Ingredientes

ovos
º 21 lata
de leite
º condensado
de xícara de rum
º 1/4
colher de chá de
º 1essência
de baunilha
de leite
º 1L200g
açúcar
º 150g dedemaizena
diluída
º

Instruções
1

Coloque o leite para
ferver com o açúcar.
Quando ferver, adicione
a maizena e mexa.

2

Adicione a baunilha, o
leite condensado e os
ovos. Deixe esfriar.

3

Por fim, bata tudo
com o rum.
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Quando eu tinha 16 anos, fui visitar meus avós
e achei uma panela grande de abobrinhas
recheadas na cozinha. Como eu adoro esse
prato, comi treze delas – e fugi na hora!
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Limar Comida Árabe
(São Paulo-SP)
 @limarcomidaarabe
 /LimarComidaArabeCaseira
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RECEITA: Abobrinha Recheada
País: Síria
guerra eclodiu na Síria*

, em 2011, OMAR E
KENANH SULEIBI, hoje com 40 e 35 anos, moravam
em Damasco, a milenar capital do país. Rapidamente
se viram na necessidade de fugir do país com a
filha pequena, Limar. Procuraram vários consulados
e conseguiram apenas o visto da Turquia, de onde
tentaram partir desesperadamente para a Europa.
Um traficante de pessoas se dispôs a organizar a
viagem por 15 mil dólares – e sumiu com o dinheiro.
Quando a

Em 2013, "tivemos que voltar para a Síria", lembra
Omar. Mais um ano se passou em meio à violência
até que eles soubessem que o Brasil aceitava
refugiados sírios. Chegaram em São Paulo em
outubro de 2014, sem falar uma palavra de português
e sem conhecer ninguém. A primeira frase que
Omar aprendeu no idioma foi para ajudá-lo a
vender doces sírios em Guarulhos: "Não tínhamos
conhecimento e nem amigos. Depois, deu certo".
Hoje à frente do Limar Comida Árabe, Omar
não tinha muita experiência culinária antes de
desembarcar em seu novo país, embora apreciasse
os pratos que a família cozinhava. O pouco que
sabia aprendeu quando morava sozinho em
Dubai – e ele sempre tirava as dúvidas pelo
telefone, com a mãe – e com a esposa. Já no
Brasil, a família de Omar passou quase dois anos
trabalhando em Corumbá, no Mato Grosso do
Sul, e retornou a São Paulo em 2017, ano em que
fizeram um curso de culinária profissional com a
ONG Migraflix, parceira do ACNUR Brasil, e que lhes
deu a confiança necessária para atuar no ramo.

"Os primeiros anos de trabalho foram muito
bons. Não temos restaurante fixo, então
antes da pandemia fazíamos eventos e festas
particulares, cozinhando aqui de casa. Depois
os eventos foram cancelados e perdemos
muito", fala Omar. A renda saiu do zero quando
surgiu o Cozinha Cidadã, projeto da Prefeitura
paulistana que remunera estabelecimentos
gastronômicos por marmitas para a população
de rua, um trabalho que lhe dá orgulho.
Admirado com o amor brasileiro pela culinária
árabe, Omar recentemente embarcou em uma
missão particular: "Estou focado em apresentar
o falafel, que é uma opção 100% vegetal",
diverte-se. (Falafel, aliás, é um delicioso
bolinho de grão de bico, muito popular nos
países árabes.) O sonho de Omar é que Limar,
sua filha que hoje está com 9 anos, herde
um restaurante bem estabelecido na cidade
em que foram acolhidos. "Aqui a gente se
sente em casa mesmo, na nossa terra."

º a situação na síria
A guerra civil na Síria já fez com que mais de 11
milhões de sírios precisassem deixar suas casas.
Seis milhões deles se tornaram refugiados. O
ACNUR trabalha arduamente desde o começo do
conflito, fornecendo abrigo, alimentação, educação
e assistência médica para quem mais precisa.
Descubra mais ações do ACNUR em resposta
à guerra da Síria em: bit.ly/acnursiria
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Ingredientes

Instruções
1
2

Tempere a carne com metade da cebola
e sal. Em seguida, misture o arroz cru.

3

Recheie a abobrinha com a mistura
de arroz e carne e recoloque as
tampas, usando dois palitos em forma
de X para que não saiam do lugar.

4
5

Em uma panela, frite o alho e a outra
metade da cebola até dourar. Reserve.

6

Agora em fogo baixo, coloque
as abobrinhas na panela, tampe
e cozinhe por 30 minutos.

abobrinhas tipo Itália
º 2150g
de carne moída
º 2 colheres
de sopa de arroz cru
º 1 cebola pequena
º 1 dente de alho picada
º 1 tomate grande
º 2 copos d'água
º 2 colheres de sopa de extrato de tomate
º Sal a gosto
º

Lave as abobrinhas e corte suas "tampas",
em cima e em baixo. Com uma colher, tire
o interior da abobrinha para deixá-la oca.

Em um liquidificador, bata tomate, extrato
de tomate e água. Adicione o resultado
à panela com o refogado de alho e
cebola e deixe ferver por 3 minutos.
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Aprendi a fazer os charutos de folha de uva
com minha mãe, aos 12 anos. Em nosso país,
todas as mesas de festa vão ter este prato.

MUN
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A DA RWEE

Muna Sabores & Memórias Árabes
(São Paulo-SP)
 @munacomidaarabe
 /munacozinhaarabe
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RECEITA: Charuto de Folha de Uva
País: Síria
MUNA DARWEESH, 39, vivia com a família em
Latakia, a principal cidade portuária da Síria
e com mais de 2 mil anos de história. Ela era
professora de inglês e o marido, engenheiro naval.
"Tínhamos uma vida muito boa", recorda-se. Em
2013, dois anos após o começo da guerra civil
no país, a família se viu forçada a fugir, primeiro
para o Egito e depois para outros países.
Alguns familiares decidiram enfrentar a travessia pelo
onde
mar para chegar à Europa, uma
milhares de refugiados já perderam a vida. Com
quatro filhos pequenos, com idades entre 5 anos
e 6 meses de idade – um deles autista –, o casal
escolheu um trajeto mais seguro: um voo para o
Brasil, que estava de portas abertas para refugiados.

rota perigosa*

Desembarcaram em São Paulo e se viram morando
em um apartamento na Liberdade, bairro conhecido
pela cultura japonesa. Sem falar português,
Muna começou a fabricar doces árabes e vendêlos em frente à mesquita paulistana. "Todas as
coisas foram difíceis por causa da língua", fala.
Depois, com o auxílio do Instituto Adus, ela criou o
Muna Sabores & Memórias Árabes, uma empresa
de catering para eventos e festas que serve
iguarias adoradas pelos brasileiros, como arroz com
lentilhas e charuto de folha de uva – a receita que
ela escolheu para compartilhar aqui. Tudo é feito
na cozinha de sua casa, no bairro do Cambuci.

Em 2015, Muna passou a dar entrevistas sobre
sua história e seu trabalho foi ganhando cada
vez mais reconhecimento – e chegou ao
Palácio dos Bandeirantes, sede do governo
de São Paulo, onde ela serviu o coffee break
em um evento e fez novos contatos. Com a
pandemia e o fim dos eventos, Muna perdeu
sua fonte de renda até o surgimento do Cozinha
Cidadã, projeto da Prefeitura que remunera
restaurantes e similares para fazer marmitas
para a população em situação de rua.
Foi a mãe de Muna que a ensinou a cozinhar.
Por isso, sua ligação com a comida é também
emocional: "Cozinhar, para mim, é uma
história. A comida mostra sua cultura e, às
vezes, seus sonhos". Seu sonho hoje é garantir
um bom futuro para os filhos. E, sempre que
possível, todos eles viajam para ver o mar.

º Travessias no Mediterrâneo
Segundo estimativa do ACNUR, 2.275 pessoas
perderam suas vidas tentando chegar à
Europa pelo mar em 2018 – uma média de 6
mortes por dia. O ACNUR trabalha para auxiliar
os sobreviventes e incentiva os governos
europeus para que criem mecanismos de
segurança e proteção para refugiados.
Leia o relato de Yusra Mardini, Embaixadora
da Boa Vontade do ACNUR, refugiada síria,
nadadora olímpica e sobrevivente da travessia
do Mediterrâneo bit.ly/relatomediterraneo
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Ingredientes

kg de folhas de uva em
º 1conserva
ou verde
de carne moída
º 300g
copos de arroz tipo 1
º 31 colher
sopa de tempero sírio
º 1 colher de
º 6 colheresde desopasopade desalóleo ou manteiga
º 1 colher de sopa de açafrão
º 2 copos de caldo de galinha
º 4 limões pequenos
º

Instruções
1

Para fazer o recheio, coloque o arroz na água
por 15 minutos. Em seguida, escorra e misture-o
com carne, tempero, óleo, sal e açafrão.

2

Coloque uma folha de uva sobre a mesa,
com a parte externa para cima, e faça uma
linha fina de recheio no centro. Dobre os
dois lados da folha para dentro, cobrindo o
recheio. Para fechar o charuto, enrole a folha
de baixo para cima, com a mão firme.

3

Com os charutos prontos, coloque-os em uma
panela, todos no mesmo sentido, e adicione
o caldo de galinha. Cubra os charutos com
um prato e, em cima do prato, coloque uma
panela ou tigela com água. Esse peso vai evitar
que os charutinhos se mexam na água.

4

Deixe cozinhando em fogo médio por cerca de 1
hora. Escorra a água. Finalize regando os charutos
com o suco dos limões e uma colher de óleo.
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