
Na nossa cozinha, nos esforçamos para gerar 
o mínimo possível de lixo. Quando cascas e 
talos de vegetais, carcaças e aparas de 
carnes, aves e peixes não viram ricos caldos 
que iluminam nossos risotos e outro sem fim 
de preparações, vão para o baldinho do 
Ciclo Orgânico, projeto que coleta uma vez 
por semana todo o lixo orgânico de nossa 
cozinha, destinando-o inteiramente à 
compostagem. Desta maneira, nossos 
resíduos viram adubo, voltando de maneira 
limpa e renovável para o meio ambiente. 
Iniciativa séria, organizada e admirável, o 
Ciclo Orgânico atende tanto empresas como 
residências. Funciona assim: uma assinatura 
para recolhimento semanal, quinzenal ou 
mensal do lixo orgânico é feita online, 
dependendo da quantidade de lixo que se 
gere. Como nossa cozinha é movimentada, 
optamos pelo plano semanal. Depois, o  
assinante recebe em sua casa um balde com 
vedação e um saco biodegradável, feito de 
milho e batata, que é coletado na frequência 
escolhida, e levado a um dos postos de 
compostagem  que  o projeto  mantem  pela 
cidade,  como o Parque do Martelo,  no Hu- 

“A Noite do Meu Bem”, de Ruy Castro é um 
daqueles livros indispensáveis a quem ama o 
Rio. Fala da cidade linda e viável de um 
quase ontem, que se a gente lembrar com 

força, parece até que volta a dar 
certo.

As pessoas daquele Rio eram 
outras. Billy Blanco, por 
exemplo, além do composi-
tor bacana que conhece-
mos, era amigo de meu pai 
desde os anos 40. De 

humor ácido, presente em 
muitos paraenses que adoro, 

tinha o hábito de implicar com a 
pobre jovem que trabalhava em 

nossa casa, desde que a moça ingenua-
mente lhe ofereceu um “pão álibi”. Era 
irresistível.

Bastava meu pai anunciar uma reunião 
importante, “pão álibi” adentrava a sala, 
interrompendo a conversa de cerimônia, 
paletós e tal, sem se saber cúmplice e vítima 
de um trote: “Desculpe incomodar o Senhor, 
mas seu professor de balé do Encantado quer 
lhe falar com urgência.”. Meu pai sacudia a 
cabeça, sorrindo, enquanto os convidados lhe 
arregalavam os olhos, e dizia: "Passe o 
Billy."

Pão álibi era pessoa humilde e seus erros 
gramaticais, certeiros. Com questões básicas 
mais prementes de habitação, segurança e 
saúde, que interesse teria em saber da origem 
do pão, um dos mais antigos do mundo, ou a 
diferença entre álibi e árabe? Tanto fazia.

Mais acima na pirâmide, no entanto, acho 
espantoso o desinteresse das pessoas por 
aquilo que lhes recheia, diariamente.

Outro dia, abri um portal na cabeça de um 
amigo louco por palmito, quando expliquei 
que aquele cotoco branco era o recheio do 
caule de uma palmeira. Uôu! Palmito é miolo 
de árvore? Achou que fosse raiz, arrancada de 
dentro da terra. No mesmo jantar, ficou 
embasbacado ao descobrir que alcachofras 
são flores. Pois é.

Outro galho danado é anchova e aliche. 
Grande confusão! Aliche (alice) é um peixe 
italiano que nem sonha em passear por aqui. 
Acontece que, não só na Itália como em 
vários outros países, peixes sazonais que não 
têm muito valor comercial ou não alcançam 
um tamanho que interesse à indústria, são 
candidatos perfeitos a um processo chamado 
“anchovagem”. O peixe é temperado com 
muito sal, pimenta e outros condimentos por 
dois meses e, ao fim, tem as escamas removi-
das, é eviscerado e fatiado em filés para 
conserva em óleo ou azeite.

Inspirados na fermentação do aliche, no 
Brasil usamos a sardinha, que depois de 
passar pelo mesmo processo leva o nome de 
“sardinha anchovada”. Já a anchova brasilei-
ra, peixe muito maior, que pode chegar a até 
20 quilos, não tem absolutamente nada a ver 
com isso. Resumindo: aliche é um peixe 

Na nossa cozinha e nas nossas vidas, 
preferimos produtos nativos e da Estação, 
que não precisam de incentivos artificiais 
para se adaptarem ao nosso solo e clima. Por 
isso, sempre que possível, eles são cultiva-
dos localmente por pequenos produtores 
orgânicos do estado do Rio. Fazer a feira, 
cozinhar e comer pensando no ritmo da 
natureza é bom para todo mundo. Na 
Estação certa, o produto está em seu ápice, 
no auge do seu sabor e maturação. É mais 
saudável, mais fresco, mais gostoso e mais 
acessível. Abaixo, confira alguns dos muitos 
produtos que têm vocação de Verão. 

[Fotografe para se lembrar quando for às 
compras!]

Cristiana

Beltrão Batata, prejereba, lírio, pitangola… Conhece 
esses nomes? Talvez não no contexto certo: 
são espécies de peixes, e dos mais abundan-
tes da nossa costa, que ganham protagonismo 
nas mãos de três jovens pescadores. O Peixe 
do João, integrado pelo trio de amigos do 
mesmo nome, tem como objetivo fornecer 
peixes e frutos do mar de qualidade, respei-
tando a natureza e a preços justos. Isso 
porque, apesar da costa extensa e de varieda-
des inúmeras em fartas quantidades, os 
cariocas seguem consumindo as mesmas 
variedades importadas, como salmão e 
bacalhau, e outras de cativeiro, como a 
tilápia. "A questão da variedade de espécies é 
um dos pontos fortes da nossa costa. Costu-
mamos dizer aqui que o peixe bom é o peixe 
fresco. Todos os peixes muitos frescos são 
bons. O carioca está acostumado a comprar 
peixes conhecidos, e esse comportamento é 
perigoso", alerta Cotrim. Segundo ele, a 
supervalorização de espécies como atum, 
namorado, cherne e robalo acaba desencade-
ando em suas sobrepescas, além do mislabe-
ling, processo que ocorre quando peixes mais 
baratos são vendidos como mais caros, já 
que, nas bancas de feiras e peixarias, estão 
filetados, sem cabeça, sendo difícil identifi-
ca-los.  “É muito comum, por exemplo, que 
filés de pescada amarela ou prejereba sejam 
vendidos como cherne, que filés de panga 
como se fosse linguado”, alerta.

Frutas:

Abacate
Coco verde 

Goiaba
Jaca

Melancia
Seriguela
Graviola

Vegetais:

Berinjela
Abobrinha

Jiló Quiabo
Tomate

Vagem
Aspargo
Beterraba

maitá, por exemplo. No fim do mês, os 
assinantes recebem um email informando a 
quantidade de resíduo descartada, a quantida-
de de adubo produzida a partir dele e a 
emissão de carbono que deixou de fazer, uma 
vez que todos os deslocamentos são feitos de 
bicicleta. O ciclo, enfim, é fechado.

Aqui no Bazzar, 
temos orgulho de ter o 
Peixe do João como um dos 
nossos principais fornecedores. 
Nos cardápios, a indefinição borda poesia: 
lascas de peixe fresco do dia, peixe inteiro do 
dia, peixe grelhado do dia. E é do dia, 
mesmo. É o mar, a natureza que sabe o que 
devemos comer, não nós. É deles e nossa a 
mesma intenção: a de garantir a procedência, 
criar uma conexão do mar com o consumidor 
final. Consumir de fornecedores assim, 
afinal, não é apenas consumir, é se engajar 
em uma causa. “Não só acreditamos que 
peixes frescos são muito mais gostosos, mas 
também que faz muito mais sentido consumir 
localmente do que consumir um peixe que 
você não sabe de onde vem, ou como foi 
pescado”, reflete João. Concordamos. 

[Leia a entrevista completa na seção "Falan-
do nisso..." do nosso site]
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italiano, a sardinha é que passa por anchova-
gem e sua pizza nunca teve uma anchova em 
cima. Capisce?

aliche ou anchova?

produtos 
da estação

dez
mar

peixe do joão
entrevista com produtor

compostagem



Apesar de dividir o protagonismo na produ-
ção anual com o Pará, é a Bahia que sai na 
frente quando o assunto são chocolates 
originalmente brasileiros. Sustentáveis de 
cabo a rabo e de qualidade ímpar são os da 
AMMA, empresa baiana de chocolates 
certificados orgânicos, dona dos produtos à 
base de cacau que mais gostamos de usar. 
Nossa musse de chocolate é feita há anos 
com o mesmo chocolate: o 60% cacau, da 
AMMA. Essa história de parceria e amor é de 
longa data, e não à toa: nossa admiração por 
eles vai além da intensidade e pureza dos 
chocolates que fazem, da beleza das embala-

Por aqui, temos orgulho da nossa quase-ob-
sessão com atitudes sustentáveis dentro do 
restaurante. Ainda temos um longo caminho 
a percorrer, mas cada etapa verde conquistada 
é comemorada com sorriso largo, pois não 
muda apenas o que fazemos aqui dentro. 
Mais que isso, se reflete na cabeça dos nossos 
funcionários, colaboradores e clientes.
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Para o uso consciente da água, usamos 
arejadores e temporizadores nas nossas 
torneiras da cozinha. Além disso, temos 
equipamentos de lavagem automática de 
louças, que dispensam longas horas de 
lavagem em água corrente.
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Dispensamos o uso de utensílios descartáveis 
no atendimento ao cliente. Nossos guardana-
pos são de algodão, feitos em tear manual em 
Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, pelo 
estúdio Avelós. Em nosso delivery, utiliza-
mos embalagem plástica reutilizável. Nossas 
garrafas de água mineral são de vidro, 
praticando a logística reversa - armazenamos 
as garrafas vazias e as devolvemos para que 
sejam reutilizadas. Nossas  belas garrafas de 
cachaça da Quinta  também  são  reaproveita-
das para que virem a garrafa de azeite de 
oliva, que compramos em galões de cinco 
litros. Nos dias de Tapas & Copos, apostamos 
na decoração com garrafas usadas de vinho.

jovens e cooperativas de catadores de lixo. 
Entre elas, treinamentos e capacitação para 
confecção de artesanato com materiais 
reutilizados e reciclados.

O aproveitamento integral dos alimentos, ou 
seja, uso de ingredientes de ponta a ponta, é a 
prática mais simples e fácil para combater o 
assombroso desperdício que ainda faz parte 
das nossas rotinas. É sobre olhar para o 
alimento de uma maneira totalmente nova, 
enxergando cascas, entrecascas, talos, ramas 
e sementes sem hierarquias. Uma cozinha 
que dá utilidade amorosa à essas partes que 
iriam parar no lixo - e que costumam ser 
lotadas de bons nutrientes - é uma cozinha 
sustentável.

Seus cacaus vêm todos 
de fazendas próprias no 
Sul da Bahia, próximas 
aos municípios de 

Ilhéus, Itabuna e Itacaré. 
Por lá, empregando famílias da região, as 
práticas de manejo sustentável são regidas 
pelo sistema de produção batizado de Cabru-
ca, um modelo ecológico de cultivo agroflo-
restal do cacau que prima pelo convívio 
harmônico com a natureza circundante, 
permitindo a conservação da fauna e flora 
nativas. Se o cacaueiro precisa de biodiversi-
dade, umidade, solo rico, sombra e água 
fresca para crescer saudável e render bons 
frutos, por lá, tudo é seguido à risca: são 
cultivados à sombra da densa mata atlântica 
baiana, e adubados apenas com biofertilizan-
tes que misturam ingredientes como estrume 
de boi, água do mar e matéria orgânica do 
próprio solo. E nada de pesticidas ou aditivos 
químicos.

A filosofia da AMMA é da árvore à barra 
(tree to bar), expressão usada para designar o 
produtor capaz de abraçar todas as etapas da 
cadeia do cacau, do cultivo da planta ao 
processamento das amêndoas e produção do 

chocolate. Por lá, as  embalagens  são  feitas 
com papel reciclado FSC, selo que certifica a 
gestão responsável das florestas, e tinta com 
base vegetal. Na lista de ingredientes dos 
chocolates, nada de gorduras hidrogenadas, 
aromas ou outros intrusos artificiais. 

Nas prateleiras onde estão, do chocolate 30% 
cacau, mínimo que fazem, à intensa barra de 
100% cacau, de amargor nobre e pungente, a 
vontade de valorizar o Brasil reaparece. Não 
bastasse a reverência ao cacau de manejo 
sustentável brasileiro, ainda lançam mão de 
combinações que celebram ainda mais outros 
produtos nacionais. É o caso da linha Biomas 
do Brasil, que conta com barras como a 
Qah’wa, chocolate 60% cacau com café, e o 
Aroreira, chocolate 60% cacau com pimenta 
rosa, nativa do Brasil, além  do Theobroma 
grandiflorum, barra potente feita apenas com 
as amêndoas do cupuaçu, fruta amazônica 
que é prima do cacau.

Não é preciso descascar as cenouras, que têm 
pele fina, saborosa e muito nutritiva. Escovar 

vigorosamente para tirar resíduos de terra sobre 
fio de água corrente é mais que suficiente.

Em nosso bife de chorizo com cenouras 
defumadas e cogumelos, por exemplo, 
optamos por usar as cenouras orgânicas 
inteiras.

Depois, vão para a brasa, onde são tostadas e 
ganham destino intenso e caramelizado. Morenas, 

são processadas para que virem purê sedoso.

Muitos não sabem, mas as ramas da cenouras são 
mais nutritivas do que as cenouras em si. Aqui, 
desidratamos esse farto maço verde, que vira pó 
e coroa o purê, reforçando as camadas de gosto e 

trazendo, ainda, textura ao prato.

Restaurane Bazzar - Rua Barão da Torre, 538 - Ipanema  I  @bazzarfood  
Nossos fornecedores: ciclo orgânico (@cicloorganico), chocolate AMMA (@ammachocolate), peixe do João (@peixedojoao), estúdio avelós (@estudioa-
velos), cachaça da quinta (@cachacadaquinta_oficial), ong o nosso papel (/ongonossopapel) 
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Em parceria com 
a ONG Nosso 

Papel, reciclamos 
cardápios e todos os tipos 

de papel que iriam para o lixo. 
Esta iniciativa realiza várias atividades, 
oficinas e palestras com foco na educação 
ambiental em comunidades carentes com 

cantina furlani “alpino” bianco I trento, itália

"O pet'nat é um espumante que tem fermen-
tação espontânea e natural na garrafa, sem 
adição de leveduras, filtragem ou clarifica-
ção. O Brasil tem pouco hábito de beber 
pet'nat, e esse exemplar feito no Trento, na 
Itália, é muito bem feito, muito fácil de beber 
e tem tudo  a ver com o Rio de Janeiro!" - Ivo 
Arias, sommelier do grupo Bazzar. 

Às quintas, de 17h às 
20h, acontecem as 
quintas de tapas e 
copos, que 
combina percur-
sos de pratos para 
compartilhar com 
vinhos originais da 
nossa carta a preços 
especiais.

pílulas de 
sustentabilidade

produtor 
sustentável

sugestão 
do sommelier

tudo na panela


