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A P E T E C E

CONHECER

isso temos a influência atlânti-
ca e depois temos tudo o que é de 
pasto e prado. Há muita riqueza e 
diversidade. Depois, é historica-
mente uma região pobre e o re-
gisto gastronómico é sempre de 
aldeia, de comida muito direta, 
de produto simples, caseira, não 
palaciana, com uma imaginação 
muito grande. É provavelmente 
a região que mais bem tira par-
tido dessa lógica de que a melhor 
forma de homenagear um animal 
que se sacrifica é usá-lo integral-
mente, as tripas, o sangue. 
De que forma essa cozinha de al-
deia pode ser interpretada na al-
ta-cozinha?
Há alguns chefes de cozinha in-
ternacionais que estão à procu-
ra desse produto dito menos no-
bre, mas que é aquele que muitas 
vezes permite criar a surpresa, 
como por exemplo as vísceras.  
A tendência pelo mundo fora é ca-
da vez mais pegar nos produtos 
simples, como diz a máxima, fa-
zê-los extraordinariamente bem. 
A sofisticação hoje já não passa 
pelo barroco, mas sim pela sim-
plicidade, em exibir o produto da 
forma mais pura e genuína. 
Esse poderá ser o caminho que 
segue a alta-cozinha?
Acredito muito nessa tendência. 
Uns anos atrás, um restaurante 
de fine dining era de cozinha 
internacional, servia clássicos 
afrancesados. Nos jantares do 
Ferrugem temos feito algo cabi-
dela de garnizos ou sopa seca 
com caldo do cozido. Faz todo o 
sentido trazer para o fine dining 
aquilo que são as nossas raízes 
populares. l

RENATO CUNHA
«A SOFISTICAÇÃO DA 
COZINHA PASSA POR TRAZER 
AS RAÍZES POPULARES»  

ONZE  JA N TAR E S  EM  ONZ E  M E S E S

Até ao final do ano, exceto em agosto, o Ferrugem promove todos os meses um jantar de degustação, com menu surpresa, com um chef convidado. 
Pelo restaurante vão passar chefs de estilos e idades diferentes. O próximo convidado é Arnaldo Azevedo, do restaurante Palco, do Hotel Teatro (Porto).

RESTAURANTE O Ferrugem faz 11 anos e está a celebrar o aniversário convidando chefs de todo 
o país a preparar jantares mensais a quatro mãos, com a cozinha minhota do chef Renato Cunha, 
situada numa aldeia entre Famalicão e Braga, a fazer casamentos felizes com outras ideias, 
produtos e temperos. TEXTO DE DORA MOTA FOTOGRAFIA DE GONÇALO DELGADO/GLOBAL IMAGENS

C
omo é fazer cozinha de 
autor fora de uma grande 
cidade?
É um desafio permanen-

te convencer as pessoas de que 
vale a pena fazer uma viagem pa-
ra chegar aqui à aldeia, em ple-
no Minho. Tem o seu encanto, é 
como fazer uma caça ao tesouro.
Além de ser um desafio, é também 

um manifesto seu contra a cen-
tralização dos restaurantes gas-
tronómicos nos centros urbanos?
Não contra, mas como comple-
mento. O Minho é, para mim, a 
região do país com mais espó-
lio gastronómico.Num raio de 30 
quilómetros à volta de Famalicão 
tenho cerca de 12 sedes de con-
celho, cada uma com a sua recei-

ta de papas de sarrabulho. Com 
uma densidade gastronómica e 
cultural tão grande, fazia sentido 
um restaurante que apresentasse 
a gastronomia minhota de forma 
mais contemporânea e depurada 
em relação ao registo tradicional. 
Como descreve o património 
gastronómico minhoto?
O Minho tem mar e campo, por 
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