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Do Sul da Bahia
Dicas e delícias culinárias
da chef Pati Helu

A culinária da chef Patricia Helu
alegra o paladar, apresentando como base principal o uso
dos sabores, encontrados em
plantas, algas, fungos e alimentos fermentados, como o
missô. Seus pratos são coloridos,
bastante criativos, com notas
marcantes e boa complexidade. Pati carrega influências da
culinária ayurvédica que cursou,
assim como ensinamentos
macrobióticos que recebeu do
Mestre Kikuchi, além de técnicas de cozinha que aprendeu
no Natural Gourmet Institut em
Nova York.
Sua trajetória na culinária
saudável vem sendo construída ao longo dos últimos dez
anos, quanto mais ela pesquisa,

mais quer passar adiante seus
conhecimentos, com intuito de
contribuir para saúde integral.
Com isso, seu trabalho inclui
cursos online, workshops, e
consultorias de produtos, além
de cardápios para residências,
restaurantes e hotéis.
Na fase atual de vida, esperando seu primeiro bebê, Pati passa
parte de seu tempo no Sul do
Bahia, região que frequenta desde pequena. Por ali estão alguns
de seus cardápios assinados,
como, por exemplo, no Hotel
Fazenda Corumbau. Ela utiliza
ingredientes locais, sazonais em
propostas autorais e em algumas releituras da cultura regional, como a moqueca, o bobó,
a casquinha de siri fingida, o
sorvete de coco, farofas e purê
de banana. As criações são em
parceria com o chef do hotel, o
Teco, que decide o cardápio do
dia junto com os hóspedes, incluindo pratos convencionais ou
veganos. @saofranciscodocorumbau.
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Entre as suas dicas gastronômicas na região estão: em Trancoso, de se hospedar no Uxua
Casa Hotel & Spa, que oferece
variados pães, bolos e pastinhas
no café da manhã, além de uma
sopa fria de pupunha com missô
muito especial; e o Tao Chá Vila,
hotel e restaurante vegano que
aceita também encomendas
(pão, bolo, quibe, hambúrguer e
prato do dia são algumas das
opções). No quadrado, a dica
é ir ao São João Batista para
provar o hambúrguer vegano e
a pizza de fermentação natural, e tomar drinques no bar
Jacaré. O restaurante Floresta,
que já oferecia algumas opções de pratos quentes, ganhou
uma bancada de opções frias
veganas assinada pela chef,
incluindo terrines de lentilha, e
de avocado com quinoa, além

de pastinhas e tortas. Outras
sugestões são reservar com
antecedência a famosa feijoada
da Glória, que oferece a versão
vegana, ou passar o dia na praia
Tartarugas, cujo restaurante com
o mesmo nome oferece uma
moqueca vegana.
Já na praia do Espelho, a dica
é se hospedar no Calá Divino
Hotel. Lá a berinjela com homus,
o guacamole, e o PF vegano da
Neide são algumas das boas
pedidas. No restaurante da Silvinha, com influências da Tailândia e Índia há mais de 15 anos,
os pratos são diversos, incluindo
chutneys, lentilhas e purês, além
de uma linda vista para rio e o
para o mar. Por fim, na Ponta da
Juacema, a dica é pedir o curry
de legumes com antecedência e
desfrutar a tarde. @patriciahelu

Por Dani Hispagnol, que conecta
pessoas por meio dos alimentos
e dirige a agência Gouté Experiências Gastronômicas
+ info: goute.com.br
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