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Depois das poucas birras que fiz, ainda na infância, para não comer algo que estivesse à mesa.
Minha mãe impôs, hora com gritos, hora com pragas, ameaças e tapas que eu comesse de tudo,
afinal sempre me vinha com “quero ver se não comeria caso estivesse há três dias passando
fome…”.

Passando do campo traumático, continuei com pequenas frescuras sem sentido, que só me serviam
para apanhar uns cascudos (não falo do peixe). Posso exemplificar, que eu comia a “carne” do coco
verde, mas não gostava de côco ralado. Comia queijo derretido, mas nunca cru. Sentia enjôo e asco
do cheiro de canjica e arroz doce, mas passava ilesa ao odor de uma buchada sendo fervida. Vai
entender!?

Quando pisei na cozinha da universidade, fiquei atônita ao perceber que esse era o momento onde
se fazia mais necessária a coragem de quebrar os paradigmas do gosto. A partir daquele momento,
me propus a provar tudo, e insistir até aprender a não colocar barreiras no sentir, e deu no que
deu: como muito e de tudo.

Mas qual a relevância disso tudo que falei até aqui? Normalmente me irrito muito ao acompanhar a
visão preconceituosa e estereotipada acerca de culinárias que rompam as barreiras eurocêntricas
às quais estamos acostumados a manter reverência. Sendo que, abrir a mente para possibilidades
além do próprio umbigo(ou estômago), amplia também, os domínios na compreensão do comer e
do cozinhar. Tratar como exótico algo que é comum para um grupo ou população é tão ridículo
quanto julgar esquisita qualquer pessoa que tenha um gosto ou cultura diferente da própria. É
infundado, e cafona. Ser preconceituoso e quadrado está fora de moda, espero que para sempre.

Agora, se for pra falar de conhecer comida boa fora do eixo EUA-Europa, preciso contar sobre o
primeiro mufete que provei na vida. Foi um bate-tambor fortíssimo no meu coração… Alguns meses
depois de ter conhecido meu companheiro, recebi um convite para almoçar na casa de uns amigos
dele, também angolanos. Eu já estava ansiosa antes de chegar lá, sabia que provaria comida
autêntica, feita com carinho, e farta de óleo de palma.



Chegando lá me envergonhei pois Milu e Carina, estavam preocupadas ao saberem que eu era
cozinheira, e se aprontaram a fazer uma comida mais que excelente, deixando todo mundo
satisfeito. Vinham gentis e sorridentes colocando à mesa, tudo o que compunha o Mufete. Quando
provei, me veio um estalo! Havia feijão temperado com óleo de palma (como não pensamos nisso
antes!?), batata doce e banana-pão cozidas e macias, junto de mandioca, e acompanhando cacuço.
Não para por aí, tinha um vinagrete perfeito, com o azedinho do limão, usei para molhar meu peixe
e só o cheirinho me deixou salivando. Lembremos que além de todas essas coisas, havia farinha de
mandioca para coroar.

Me senti amada, feliz, e totalmente agradecida. Saber que alguém abre as portas de sua casa, e
serve para o visitante um pedaço de si e de suas melhores memórias gastronômicas é uma honra
inestimável. Fiquei animadíssima na mesa, provando um jindungo feito pelo Charles, afinal,
pimenteira que sou, provar uma novidade sempre vai bem. E não há de se perceber, que todos
daquela casa trouxeram algo de si à mesa? Sua pimenta era saborosa, repleta de sementinhas
ardidas que trouxeram picos de calor e satisfação a cada colherada alternada com os demais
elementos. 

E o feijão temperado com óleo de palma? Foi uma explosão na minha cabeça tola, que só olhava
para aquele pulse acompanhado do mesmo, alho-louro-cebola-banha-porco sem fim. O dendê com
feijão carioca é uma combinação tão boa à nível de me fazer questionar a razão pela qual eles não
são vendidos juntos no mercado. Marcas, alô?

Refestelada e com minha pancinha querendo pular da calça, recebo olhares curiosos, e depois as
perguntas:

 “E aí?” “Tá a te cuiar?” “O mambo tá fixe?”

O mufete cuia bwe!

 GLOSSÁRIO:

 Banana-pão: banana-da-terra
 Bwe: muito, bastante, demais.
 Cuiar: verbo que significa gostar, dar prazer
 Cacuço: tilápia
 Fixe: tranquilo, bem
 Jindungo: pimenta
 Mambo: coisa
Mufete: prato angolano que é composto 
por tilápia assada ou frita, banana da terra,
batata doce e mandioca cozidas, feijão 
com azeite de dendê, vinagrete e farinha
de mandioca. 
Óleo de palma: azeite de dendê

Fonte: https://angolaspots.co.ao/o-que-nao-podemos-deixar-de-comer-na-
provincia-do-bengo/


