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Calendário gastronómico1 

Grimod de La Reynière 

Traduzido por Maria José Miranda Mendes 

JANEIRO 

Com este mês começa gloriosamente o ano. Ele é marcado pela extinção dos ódios, pela 

aproximação das famílias; é um tempo de amnistia e de júbilo. Partilha com o Outono o 

privilégio de reunir os produtos que são mais susceptíveis de excitar e satisfazer a nossa 

gulosa sensualidade. 

Neste mês vemos chegar a Paris uma enorme quantidade de magníficas vacas da 

Auvergne e do Contentin, gordas e suculentas, cujos flancos encerram esses deliciosos 

lombos de que o apetite se farta bem menos depressa do que de iguarias mais 

requintadas; a alcatra e, de um modo muito especial, a agulha, dão óptimos cozidos. 

A carne de vaca oferece recursos inesgotáveis para variar nas entradas e até nos hors-

d’oeuvres de uma mesa bem servida; constitui uma mina inesgotável nas mãos de um 

artista hábil e é verdadeiramente a rainha da cozinha. Sem ela não há caldo nem suco; 

bastaria a sua ausência para deixar esfaimada e entristecida uma cidade inteira. 

Afortunados parisienses! Congratulai-vos, pois, se dermos crédito aos viajantes mais 

apreciadores da boa mesa, vós regalai-vos dentro das vossas muralhas com a carne de 

vaca mais deliciosa do mundo. É da Auvergne e da Normandia que vêm as vacas de 

melhor qualidade; no lugar em que nascem, porém, não se comparam ao que se 

transformam à chegada a Paris, necessitam da viagem: nesse longo trajecto, a sua 

gordura derrete, identificando-se com a carne. 

                                                 
1 In: Almanach des gourmands. 
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FEVEREIRO 

Este mês consegue superar o seu antecessor. É o tempo do Carnaval, das indigestões ou, 

para falar de modo mais educado, das más digestões. Que as consciências timoratas 

sosseguem então: o pecado da gula, ainda que se conte entre os pecados capitais, 

culpabiliza-os menos. De todos os tipos de intemperanças, é aquela a que a Igreja 

concede mais facilmente a absolvição: ela conhece melhor do que ninguém a força da 

sua sedução. 

A carne de talho e a charcutaria são tão procuradas como no mês de Janeiro; a caça, 

embora mais rara, ainda vai aparecendo. Os vagões vergam sob o peso dos perus 

recheados de trufas, dos patés, dos foie-gras, das caixas isolantes para a carne que, do 

Norte, do Sul, acorrem até à capital para chegarem antes da Quaresma. Nérac, 

Estrasburgo, Troyes, Lião, Cahors, Périgueux rivalizam em zelo e actividade para nos 

cumular de delícias. Do Périgord até Paris, as trufas perfumam o comboio inteiro com o 

seu suculento aroma. Sendo o Carnaval a época de etiqueta dos almoços, estes tesouros 

enriquecem-nos à compita; ainda transbordam em profusão nos sumptuosos jantares de 

que os banquetes anteriores à Quaresma constituem o fútil pretexto; daí um encadear de 

indigestões que não deixam tempo para respirar. Ao aproximar-se o Carnaval, a glória 

das aves está no seu apogeu, é nessa altura que atinge o seu mais belo triunfo. Desde o 

operário mais pobre ao que vive muito eticamente dos rendimentos, até ao opulento 

financeiro, todos lhes querem chegar. Esta concorrência faz com que as aves atinjam 

preços de que elas próprias se espantam. 

MARÇO 

Remetemos para este mês a menção aos peixes de mar e de água doce, embora se 

enquadrem também nos dois meses que o antecedem. Todavia, durante este mês o peixe 

fresco encontra-se em toda a sua glória e abunda no mercado. Aí vemos chegar em 

grande número o esturjão, o salmão, o badejo, o rodovalho, os linguados, as patrucas, as 

azevias, as trutas do mar, as ostras verdes e brancas de Dieppe e Cancale. É nos 
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laboriosos preparativos por que o peixe passa que o saber e a perícia do cozinheiro se 

afirma em todo o seu esplendor. Glória dos mestres animados pela chama do génio, 

constitui o escolho em que podem encalhar os vulgares cozinheiros. Abaixo, pois, os 

meros cozedores de alimentos, de quem, quando muito, apenas se pode dizer que só 

sabem deslaçar molhos! 

ABRIL 

Este mês, sem ser dos mais estéreis no que toca à boa comida, não se compara, nem de 

longe, em reputação, aos seus três irmãos mais velhos. Podemos até parafrasear um 

autor célebre quando afirma: “Se esta época do ano é a mais agradável, não deixa porém 

de ser a menos pródiga em aves, caça, legumes e fruta.” 

MAIO 

Bendito seja este mês que abre as portas às cavalas, às ervilhas e aos parzinhos! É um 

mês tão apreciado pelos apreciadores da boa mesa como pelos namorados, com a 

diferença, no entanto, de que para o amor não passa de uma quadra  fugaz, enquanto 

que, durante a vida inteira, ela constitui o reino por excelência da gula. 

JUNHO 

A cada passo que nos aproxima do Verão, vai diminuindo o círculo dos nosso prazeres 

gastronómicos, embora a Natureza se desdobre em encantos no reino vegetal, 

aumentando a nossa fruição nesse campo. Seria talvez prudente seguir os ditames da 

Providência: todavia, o estômago civilizado permanece surdo à sua voz. A carne de 

açougue continua a ser a base da dieta; a carne de vaca não é tão boa. Este mês oferece 

os franguinhos, a franga cevada, o peru, o pato novo de Rouen, os capões e os pombos. 
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JULHO 

Este mês é para o gastrónomo um tempo de provação e penitência. Pouco entusiasmado 

com a vegetação das hortas e dos pomares, cujos tesouros não passam para ele de um 

meio de branquear os dentes e de refrescar a boca, consola-se porém ao ver o rápido 

crescimento dos láparos, perdigotos e demais suculentos elementos de caça. 

A excelente qualidade da vitela de Pontoise nesta época do ano não o deixa indiferente; 

as cordonizes proporcionam-lhe por vezes as alegrias de outros tempos. 

AGOSTO 

A boa mesa ainda enlanguesce; os ricos estão no campo, as mesas de Paris de pernas 

para o ar e os parasitas a fazer dieta. No entanto, os gulosos mais ansiosos já poderão 

comer neste mês os láparos em terrine ou à la l’eau de vie, à la ezarienne, etc., os 

perdigotos em papillote, em pastelão; e também as rolinhas, os pombinhos bravos. Uma 

vez dados estes conselhos, apresento o meu protesto contra tal impaciência, condeno 

estes infanticídios e mudo de assunto. 

SETEMBRO 

Apesar do conhecido provérbio , não aconselhamos ninguém a comer ostras antes do 

mês de Dezembro. A caça já está boa; mas melhorará nos meses que se seguem. 

OUTUBRO 

Os nossos prazeres gastronómicos começam a tornar-se de novo variados e intensos, 

para o que contribuem à porfia a caça e as aves. Apercebemo-nos agora que as vacas 

passaram o Verão a engordar. O carneiro também se tornou mais suculento; a vitela, 

menos tenra do que na Primavera, não é porém de desdenhar. O peixe fresco já não 

receia o calor. 
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NOVEMBRO 

O campo despovoa-se e, do São Martinho em diante, todos aqueles que pertencem à 

respeitável classe dos apreciadores da boa mesa já se encontram reunidos na cidade. 

Grande São Martinho! Patrono dos mercados e sobretudo do vale, o apetite desperta à 

medida que o vosso dia se aproxima; os homens saudáveis preparam-se para celebrar a 

vossa festa com um jejum de três dias! Um peru do ano que decorre, que se deixou 

crescer o suficiente, assado no ponto, reabre a gloriosa carreira de indigestões; os seus 

miúdos servem de entrada que se pode diversificar de mil maneiras. O próprio peixe 

está tão seguro do seu mérito que se presta a todo o tipo de metamorfoses, sem receio de 

comprometer a sua reputação. Mas é preciso que seja jovem, pois as honras do guisado 

são reservadas aos mais velhos. 

Seria repetir-nos lembrar aqui tudo aquilo que constitui a boa comida no mês de 

Novembro. O único aviso que devemos aos aprendizes de gastrónomos tem como 

objectivo anunciar-lhes a chegada dos arenques frescos a Paris. A maneira mais comum 

de os servir é grelhados, acompanhados de molho de manteiga avivado de mostarda 

fina. 

DEZEMBRO 

Em tudo digno do mês que o antecede e daquele que lhe sucede, recomenda-se pelas 

suas deliciosas caldeiradas. La Râpée tem o monopólio de caldeiradas excelentes; é 

imprescindível passar por uma dessas tascas onde, coisa singular, o mais modesto 

cozinheiro, ao elaborar esta especialidade, supera em muito os nossos melhores artistas. 

A carne de açougue, a caça, o peixe e as aves têm em Dezembro o mesmo grau de 

qualidade que nos dois meses que se seguem. No entanto, o fim do ano e os 

compromissos que ele acarreta fazem com que as reuniões dos gulosos sejam ainda 

bastante raras. É necessário preparar-se para os prazeres que advirão das visitas feitas 

com discernimento, sobretudo em relação ao cuidado em dispor, como convém, o 

coração para os nossos anfitriões. 



AUTOR 

 

6  
 

Seria um crime de lesa-gula não sentir emoção ou simpatia pelo homem generoso que 

nos proporciona vitualhas opíparas e nos dá a degustar dos seus melhores vinhos. No 

ponto a que chegámos, o ano gastrónomo percorreu as suas diversas fases. Mas, dirão, 

não nos referimos, nem às sobremesas, nem aos molhos ou à pastelaria. Fizemo-lo 

propositadamente, já que a nossa atenção foi em primeiro lugar para os apreciadores da 

boa mesa. Ora bem, para os verdadeiros gastrónomo, estas coisas não passam de 

bagatelas, de meras lambarices que elas deixam para as senhoras. Num jantar digno do 

seu nome, o gastrónomo repousa a seguir ao assado. Os pratos do meio não passam para 

ele de um divertimento e os outros supérfluos. Quanto à sobremesa, apenas aprecia o 

queijo e as castanhas, na sua qualidade de alternativas. 

LA REYNIÈRE, GRIMOD DE (1758-1838) 

Escritor e gastrónomo francês, é considerado o pai fundador da literatura gastronómica, 

ao publicar o primeiro volume do Almanach des gourmands, o primeiro guia 

gastronómico da literatura. 

Grimod começou por colaborar com jornais como crítico de teatro. Um panfleto contra 

Saint-Ange valeu a este filho de um arrematante dos impostos régios a expulsão da 

capital e o exílio durante dois anos para uma abadia no coração da Lorena, onde veio a 

descobrir os prazeres inigualáveis da boa mesa. De regresso a Paris, Grimod dedica-se 

de corpo e alma à “carreira alimentar”, criando um júri crítico de gastrónomos que se 

reunia regularmente para provar pratos, cujas opiniões eram depois publicadas no 

famoso Almanach des gourmands (1803-1808). Ainda foi autor de um livro sobre a arte 

de bem receber, Manuel des amphytrions (1808), que também obteve um enorme 

sucesso nos meios aristocráticos de França. As suas extravagantes sessões degustativas 

e os jantares faustosos que oferecia, tornaram-no numa das figuras mais emblemáticas 

de Paris do Século das Luzes. Em glória e fama, apenas Brillat-Savarin (nascido três 

anos antes de si) o igualou. 


