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GOSTAVA de cozinhar, mas nunca tinha me dedicado efetivamente. 
Antes, na vida pré-pandemia, morando sozinha, por vezes recorria à 
deliciosa e bem-servida (durava dois dias <3) marmita da Lôra, na 
esquina de casa; fosse pela correria do dia-à-dia, ou pela falta de 
entusiasmo de cozinhar pra uma pessoa só. A comida tem dessas 
coisas. A refeição é uma comunhão. O alimento é ingrediente do 
afeto. Mas o tempo e a motivação são fatores muito definitivos. 

Vegetariana desde janeiro de 2020 (a la resoluções de ano-novo, 
mesmo), percebi que a vida sem carnes abriu um novo e 
inexplorado universo à frente. Ovos, leite e derivados continuam no 
esquema. Minha metade mineira por parte de mãe não nega sua 
origem, nem sua total adaptação geográfica à essa terra, envolta 
por montanhas e pela ancestralidade.  

A comida conecta também. À mesa nos sentamos para 
compartilhar. Viver o momento da refeição de forma consciente 
nos faz encontrar plenamente com os nossos sentidos. Audição, 
olfato, visão, e paladar. "Que ordem é essa, Joana?”, você me 
pergunta. Explico: a priori existiu o seu preparo, que trouxe à tona 
as combinações dos temperos com os ingredientes. O som da 
cebola no azeite quente, da água fervendo, do óleo estalando… tudo 
isso nos diz qual o próximo passo. Ao juntar os ingredientes - como 
numa hipnose, esses cheiros podem até nos deslocar no tempo-
espaço - o cheiro nos chama à atenção, é aquele momento em que 

alguém desavisado nota que algo está sendo preparado e a barriga, 
com fome, responde ao chamado (no meu caso responde quase 
falando, mesmo). O próximo passo, ver como os ingredientes se 
comportam a cada minuto, se mexe mais ou menos, se vira, se 
coloca água. Ao ver, nos desperta como num impulso a vontade de 
provar (o que por vezes nos faz queimar a língua). A prova nos faz 
retornar ao ciclo e o processo de cozinhar se desenvolve. 

E por que um diário de receitas? Ao contrário de um caderno ou 
livro de receitas, onde muitas vezes estão elencados os 
ingredientes e os passo-a-passos, o diário envolve mais uma 
camada: os sentidos. Tanto pelo contexto do preparo daquele 
prato, a expectativa/necessidade de se realizar, quanto os 
sentimentos despertados pela sua degustação, enfim… Uma 
receita não necessariamente é a certeza de sucesso da sua 
execução, certo? Então o que será que falta? Sugiro aqui, mais do 
que quantidades, mililitros, colheres, xícaras; mas sim uma 
ampliação da vivência na cozinha - de preferência sem a 
preocupação com o tempo (também teremos algumas receitas 
mais “pá-pum”) - aberta pela experiência, pelos experimentos e o 
incentivo maior de sempre experimentar: tanto pela prova, quanto 
pelos desafios. 

EXPERIÊNCIA-EXPERIMENTO-EXPERIMENTAR



E como a intenção é viver o momento presente com todos 
os sentidos atentos, aí vai uma sugestão para os ouvidos, 
como companhia para sua leitura e/ou para os preparos 
das receitas, nessa trilha sonora especial: 

       Diário de Receitas <3

https://shorturl.at/pwSY0
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CAPÍTULO 1

ARROZ COM LENTILHAS E CEBOLA FRITA



Pandemia. Mas que isso? Será um bom jeito de começar? Ninguém entendeu ainda a gravidade da situação, mas fomos 

obedientes, né? Nós, aqui, dessa bolha (in)visível, que percebe minimamente a existência do outro e tem um pouco de empatia - 

só pra começar. Quarentena? check; isolamento social: check; máscaras: check; álcool em gel: check; lavar as mãos até sem 

saber porquê: check; saída-quase-missão-impossível: check; lavar as compras: check; cozinhar todos os dias: check. 

Aí vemos algum sentido finalmente. Ou não (salve, Caetano). Mas existe uma busca pelo sentido. Existe? Tudo novo, estranho, 

tentamos tatear o possível (até porque nem tudo é “tateável” mais) pra não perder a sanidade. Um reinício planetário obrigatório. Que 

doideira! Quem sabe voltar ao essencial? Quem sabe alguma coisa, ainda?  

Escolhi estar em uma casa diferente. Não a minha, onde morava sozinha, em cima do bar da Lôra. Uma casa com mais quatro pessoas. 

E então: como se conhecer em meio a uma pandemia? Estávamos nós cinco, aqui, recém-conhecidos, com uma exceção, apenas, um 

casal juntos há mais tempo, o tempo pré-pandemia. Muitas palavras novas para nosso vocabulário, diariamente recorridas a título de 

sobrevivência.   

Nessa primeira semana encontramos esse lugar de compartilhar as angústias e frustrações pela vida aparentemente adiada em 

nossos projetos, trabalhos, encontros… E aos poucos desenvolvemos a partilha por meio das refeições. Em um primeiro momento 

desse junta-pratos onde um quibe já era anunciado, resolvi fazer como acompanhamento essa receita.
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CAPÍTULO I ARROZ COM LENTILHAS E CEBOLA FRITA

Como de costume abri umas três receitas diferentes da internet pra fazer a minha “versão”. Vamos a ela, então: 

1/2 medida de lentilha, pode ser um copo americano ou uma xícara, o que tiver aí, lembrando que é só metade desse copo/xícara. Lave 

ela, pode ser numa peneira ou num escorredor de macarrão. Depois coloque numa panela e cubra com água filtrada (logo menos digo 

porquê), na dúvida, deixe a água aproximadamente a três dedos acima da lentilha assentada na panela. Acrescente sal a gosto. Que 

que significa isso? Depois de colocar o sal, prove a água e veja se está bom pra você. Lembra que acrescentar sal é mais fácil que 

retirar. :) Ligue o fogo alto e espere ferver. Assim que ferver, ou seja, quando as bolhas estiverem realmente se formando com vigor, 

abaixe o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 20 minutos. Assim que der o tempo, pegue algumas - sopre pelamor-da-deusa! - e 

prove. Elas precisam estar macias, mas não derretendo. (Se passou do ponto, não se preocupe, guarde-as pra fazer o caldo que terá 

algumas receitas afrente). Depois escorra a água e reserve as lentilhas. 

Agora vamos pro arroz branco. Tem uma forma de fazer que nunca mais errei o tempo de cozimento. Eu juro, é só seguir que o seu 

também vai dar certo. Pra essa quantidade de lentilhas pode fazer duas xícaras de arroz. A proporção é sempre uma medida de arroz, 

pra duas de água. Isso se for arroz branco, já o integral precisa de mais água. Qualquer dúvida, leia a embalagem, que terá essa 

proporção certinha. Então fogo baixo, sapeca azeite na panela, coloca uma cebola grande picadinha em cubos. Uma forma boa pra 

deixá-la assim é corta-la ao meio no sentido a favor das linhas dela (já reparô?), pode até usar uma mais central como gabarito. Aí apoia 

a metade sobre a tábua faz alguns cortes ainda nesse sentido das linhas e, depois, vai cortando perpendicularmente (e eu achando que 

geometria não serviria pra mais nada além de “estragar” meu boletim), aí os cubinhos se dão naturalmente dessa forma. Bom, jogou a 

cebola no azeite, deixa ali um pouco, mexe pra dourá-las por igual. Depois coloca dois dentes de alho picadinhos - aqui em Minas já vi 

muito esses temperos de alho com sal, seja feito por alguém próximo ou industrializado. Então, se tiver dele por aí, rola de colocar uma 

colher de chá cheia (não transbordando), a menor que cê tiver aí - e mexe mais um pouquinho.



CAPÍTULO I ARROZ COM LENTILHAS E CEBOLA FRITA

Se usou alho in natura, coloca um pouco de sal.  

AGORA APROVEITA E SENTE ESSE CHEIRINHO DELICIOSO. Vai vendo como eles vão mudando, ficam mais amarelados e macios. 

Coloque agora uma colher de chá, a pequetita, de pimenta síria ou cominho (vale a pena o investimento). Acrescenta o arroz com o 

mesmo recipiente que você usou pra lentilhas, seja copo americano ou xícara, e coloca duas medidas. Deixa ele fritar junto com o 

pessoal (cebola e alho) e não para de mexer. Repare como os grãos também vão mudando de aspecto. Se alguma cebola ou alho tá 

dando sinais de que quer começar a queimar, não hesite em colocar a água - e eu bem uso essa técnica, apelidei “no limite”. Como 

fazemos duas medidas de arroz, precisamos colocar quatro de água. De preferência filtrada de novo, já que vai provar logo em seguida. 

Assim que colocar toda água, misture um pouquinho e prove. Se estiver bom de sal, aumente o fogo, espere ferver. O próximo 

procedimento é crucial: ferveu, mesma coisa que cê viu na lentilha, bolhas responsas se formando, tampe a panela e abaixe o fogo (é 

baixo MESMO, me irrita não, o mínimo que seu fogão puder). Agora é assim, despreocupação até uns 10 minutos do início do processo, 

depois fica de olho nessa panela, abra a tampa vez em quando e cheque a água. Ela precisa secar por completa. Depois que rolou, 

desligue o fogo e deixe o arroz ali, pensando um pouco.  

Bora pra cebola frita. Faz aquele primeiro lance, corte a cebola grande na metade. Apoia a metade na tábua e vai fatiando no sentido 

perpendicular o mais fino que conseguir. Não é estilo masterchef, mas confio em você! Sem preguiça, vai. Cortou ela toda, corta mais 

uma. O negócio fica bom, cê vai querer mais, que eu sei. Já tô garantindo seu prazer aqui. Aí é o seguinte, coloca umas dez colheres de 

sopa (a grande, que cê usa pra comer sucrilhos) de óleo numa frigideira ou panela menor. Fogo médio, espera um minuto, pra aquecer 

um pouco e coloca as cebolas. Quando elas começarem a fritar, abaixe o fogo. Mexa de vez em quando e acompanhe sua mudança, 

elas precisam ficar marrom. Assim que ficarem, coloque-as num prato forrado com papel toalha, que cê já tava espertx e já tinha 

preparado antes.



CAPÍTULO I ARROZ COM LENTILHAS E CEBOLA FRITA

Agora é só pegar um garfo, soltar o arroz e misturar as lentilhas que cê tinha reservado. Se precisar, escolha um recipiente maior pra 

acomodar essa galera toda. Depois, decore com a cebola. Decore é um jeito bonito de falar pra colocar ela em cima do arroz com 

lentilhas. Bom apetite! 

Deve estar achando que eu sou meio maluca de ter começado a receita com “pandemia” e terminado com “bom apetite”. Sim, você tem 

razão. Mas nesse contexto quem não enlouqueceu deve estar em outro planeta. Neste caso, a gente ajuda a aterrissar, dá um 

panorama geral e acolhe, porque vai precisar. Aí é isso. Encontrar algumas coisas com as quais possa se descobrir, abrir-se para novas 

possibilidades. Aqui, no meu caso, para conhecer pessoas novas, à mesa ou fora dela. Compartilhar bons momentos, então. Quantos 

puder. O quanto se propor. 



CAPÍTULO 2

PÃO SÍRIO



Minha mãe sempre fez pães. Talvez por isso fiquei muito resistente em tentar porque sei que nunca chegaria aos seus pés. De 

fato, posso não chegar, mas na quarentena resolvi me por à prova. Arrisco a dizer que quem não está experimentando algo 

novo neste momento está perdendo uma grande chance. A proposta, entretanto, foi começar com algo um pouco mais 

simples. A receita enviada por ela foi enviada a ela por minha tia, que também cozinha divinamente. O legal é que você também pode 

fazer pizza com essa massa, montada e recheada nela crua, mesmo. Vou colar aqui do jeitinho que ela mandou e, abaixo, falo as 

minhas adaptações:  

30 gramas de fermento biológico seco 
3 xícaras de água  
1 colher de sobremesa de sal 
3 colheres de sopa de açúcar  
3 colheres de sopa de margarina/manteiga amolecida  
1 colher de sopa de óleo 
Mais ou menos 1 quilo de farinha de trigo 

Misturar os úmidos e ir colocando a farinha. Deixar crescer mais ou menos 1 hora. Após o crescimento, modelar as bolinhas no 

tamanho desejado. Deixar crescer mais meia hora. Abri-las com rolo e colocar para assar em forno a 300 graus (ou o máximo que tiver) 

por 3 minutos ou um pouquinho mais. Seguinte: fiz 1/3 da receita porque fui informada que ela rende bastaaante.
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CAPÍTULO II PÃO SÍRIO

Depois, numa vasilha - bowl, tigela, “niguça” que tiver aí - misture uma xícara de água com uma colher de sopa de açúcar cristal, uma 

pitada de sal (aí é coisa de mão; a sugestão que dou é: pegue com dois dedos só), uma colher de sobremesa de óleo (chutei), uma 

colher de sopa de manteiga (minha religião não permite margarina), que cê pode esquentar no microondas ou, como fiz aqui, numa 

frigideira. Ah, e um saquinho (que vem com 10 gramas) de fermento biológico seco. Mistura esses ingredientes com uma colher ou 

garfo. Depois vai acrescentando a farinha. Sinceramente? Assentei a farinha no pacote, peguei uma régua e medi; dividi em três partes 

iguais e marquei com caneta até onde podia colocar na vasilha. Coisas da vida…  

No início misturei com o garfo mesmo, depois quando ela ficou mais bonitinha, fui com a mão.  Essa parte é gostosinha. Pão é um 

negócio bem louco: orgânico, vivo, cresce, é influenciado pela temperatura ambiente. Se for fazer num dia mais frio, a dica é aquecer o 

forno e deixar a massa descansando sobre o fogão. Cobre com um pano de prato limpo e vai fazer suas coisas, marca uma hora no 

timer (eike certinha). Olha que bom exercício pra aprender a respeitar o tempo das coisas? (eike profunda). 

Veja como ela cresceu! É bonitinho demais! Um monstrinho fofo <3  

Agora separe ela em umas bolinhas e as acomode em uma forma grande, com algum distanciamento entre elas. Fiz elas com 

aproximadamente 5 centímetros de diâmetro. Elas ainda vão crescer mais um tempo, então considere isso ao fazê-las. IMPORTANTE: 

agora ligue o forno, na temperatura mais alta. Coloca essa meia hora no timer e vai terminar seus trem, porque o tempo de forno é 

rápido e não vai rolar de continuar essa coisa paralela aí depois. E vem a parte que cê me fala: não tenho rolo. Também não tinha aqui. 

Criatividade, migues. Pegue uma garrafa (de vidro é melhor), lave, passe um plástico filme envolta e se joga. Coloca uma bolinha sobre 

a pia (limpa, tá?) e abra-a feito um disco(-voador, leva nóis). Vai fazendo uma de cada vez e dispondo na forma. Depois é pro forno. Olha, 

cada forno é um forno. Fiz à noite, ou seja, demorou a beça pra esquentar. Mas assim, desiste não. Minha mãe fez e o dela inflou, super 

maneiro, e ficou no máximo 5 minutos. Os meus ficaram uns 15 (ou mais, minha memória é péssima) e não inflou, os sem-graça.



CAPÍTULO II PÃO SÍRIO

Ainda tive que abrir o forno um momento e virar cada um. Assim… fica de olho, não abandona eles não. Abre e checa. Se tiver 

douradinho, pode tirar.  

Como previsto, minha primeira vez não foi tão boa assim. MAS O GOSTO TAVA BOM. O que importa? A cada dia mais percebo o quanto 

que a palavra “sucesso” é superestimada e, até mesmo, mal-interpretada. Neste caso, após a frustração inicial, percebi que dar certo 

envolve tantos fatores. O comportamento deles no forno não foi bem o que deveria, mas o sabor ficou bom, a textura idem e, fosse na 

escolha da pastinha que o acompanhou, ou no queijo do café da manhã seguinte, ou na pizza que ficou SIMPLESMENTE 

MARAVILHOSA, até mesmo quem irá saboreá-los com você (brigada pelo apoio, Mô), torna a experiência muito gratificante. Uma 

receita pode ensinar coisas além da sua feitura. Tudo pode ensinar, né? Basta estarmos abertxs, não só com os olhos, mas com o 

coração também. 



CAPÍTULO 3

IOGURTE NATURAL



Sabia que dá pra fazer iogurte natural em casa? Eu e a torcida do Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, Rio Branco, Vitória, 

Náutico, Sport Club, Goiás, Internacional, Atlético Paranaense, Coritiba, e por aí vai Brasil adentro, perdemos nossa fonte de 

renda nessa crise sanitária mundial. Encontrar soluções pra economizar, então, tornou-se uma das vias possíveis de existir. 

Seja com a redução do aluguel, do cancelamento de serviços não-essenciais, da reeducação financeira e da alimentação também, por 

que não?  

Essa receita é muito simples e rende uma quantidade boa, se você e mais uma pessoa tomarem todo dia, acredito que dure uma 

semana inteira. Você vai precisar de um potinho (170g) de iogurte natural e leite integral, de preferência de saquinho. Se puder comprar 

por tele-entrega, internet, ou algum aplicativo, melhor. Se não, abastece seu álcool em gel, coloque sua máscara e vá ao supermercado 

num pé, e volte no outro, ou seja, rapidão! Não dá mole em ambientes fechados.  

O iogurte natural é sem açúcar, costuma ter só dois ingredientes na sua composição: leite integral e fermento lácteo. Dá uma olhada 

nos ingredientes do que você escolher. Deixe ele mais pra temperatura ambiente e, enquanto isso, coloque o leite para aquecer em uma 

panela média. Enquanto ele está aquecendo, vá mexendo e retire a nata, quando se formar. Sabe quando ele quase ferve? - esse 

momento é aquele antes dele transbordar e sujar seu fogão inteiro. Então. Desligue o fogo e aguarde o leite amornar. A temperatura 

ideal é a que você consiga colocar um dedo nele, por 10 segundos, sem se queimar. Lembra que cozinhar precisa dos seus sentidos 

todos atentos.
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CAPÍTULO III IOGURTE NATURAL

Num pote/tigela/bowl coloque o iogurte e misture bem com uma concha de leite morno, até dissolver. Depois jogue esse conteúdo na 

panela com o restante do leite e misture tudo. Coloque em um recipiente de vidro ou cerâmica, cubra com filme plástico e um pano de 

prato. É importante que mantenha o calor por mais um tempo. 

Agora deixe ele descansar, fora da geladeira, por aproximadamente 12 horas. Após esse tempo, coloque na geladeira e desfrute por uma 

semana! Até porque é o tempo indicado de validade dele. Eu costumo fazer pela manhã. Aí à noite, após as doze horas, coloco na 

geladeira e, no dia seguinte, já está pronto pro café da manhã <3 Quem é Itambé na fila do pão?! Brinks.  

Dica de minha mãe: se quiser o modelo GREGO, é só colocar uma porção dele já pronto (esse mesmo, que você acabou de fazer), 

gelado, numa peneira fina, menor, sobre um pote de mesmo tamanho (porque o soro vai cair nele) e deixar de um dia pro outro. 

E assim seguimos, aprendendo, reinventando-se, numa proposição de se manter sãos, física, espiritual, psicológica e também, neste 

caso, financeiramente.  
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