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NOTA INTRODUTÓRIA

Pelo Doutor Marino Albinesi,
promotor de justiça em Roma e presidente

do Circolo Enogastronomico d’Italia.

ausou sempre uma certa estranhe-

za o facto de alguém tão curioso

em relação a tudo (como era o caso

de Leonardo da Vinci) ter deixado um espó-

lio tão reduzido em termos de referências re-

levantes acerca da comida e da culinária. Isto,

num homem cuja maior e mais conhecida

realização pictórica, essa representação de

parcimónia culinária denominada A última

ceia, em que gastou três anos da sua vida,

abordava tanto questões de comida como va-

lores espirituais. Isto num homem que, no

seu testamento, deixou uma parcela consi-

derável dos seus bens a um ser muito parti-

cular: a sua cozinheira, Battista de Villanis.
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LEONARDO DA VINCI
NA COZINHA

Um esboço da sua
“Vida Gastronómica”

indício mais importante do in-

teresse de Leonardo da Vinci por

questões de comida, interesse que

perdurou uma vida inteira, revela-se nas cir-

cunstâncias em que se desenrolaram os pri-

meiros anos da sua vida. Leonardo da Vinci

nasceu a 15 de Abril de 1452, em Vinci, nas

proximidades de Florença, filho bastardo de

Ser Piero da Vinci, notário florentino, e de

Catarina, uma dama de Vinci. Poucos me-

ses depois do nascimento, o pai casou com

uma dama florentina de dezasseis anos;

a mãe por sua vez, casou com um pastelei-

ro desempregado, também de Vinci, chama-

do Accatabriga di Piero del Vacca. Leonardo
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da Vinci viria, pois, a crescer nos dois lares,

mas foi com o “boçal, desleixado e comilão

Accatabriga” (descrição feita por Ser Piero),

que o enchia de doçarias, que lhe inculcava

as subtilezas de um forno de cozinha e o dei-

xava modelar as peças de maçapão, entregues

depois ao sol da Toscânia para endurecerem,

que Leonardo da Vinci ganhou um fraco

pelos doces e nutriu uma paixão pela comi-

da que se manteriam constantes ao longo de

toda a sua vida, chegando mesmo a pôr em

risco a conclusão de muitas outras das suas

actividades. Feitos os dez anos, Leonardo da

Vinci deixou praticamente de ver o padras-

to, porque o pai o retinha em Florença, para

que pudesse crescer na companhia dos seus

meios-irmãos e, como eles, receber os rudi-

mentos de uma educação formal (mas que

não incluiria a aprendizagem do Latim, ra-

zão por que, durante toda a sua vida, Leonar-

do da Vinci escreveu e falou o dialecto

florentino tal como era usado pelo povo). Em

1496, Ser Piero conseguiu que o seu filho

primogénito, já imensamente obeso, fosse

admitido como aprendiz na oficina de

Verrochio, escultor, pintor, engenheiro,

ourives e matemático de Florença, e onde já

se encontrava, com o mesmo estatuto,

Sandro Boticelli. Ainda não tinha passado

um ano e já Leonardo da Vinci arranjara sa-

rilhos. Embora absorvendo com facilidade

(se bem que de uma forma crítica) todos os

ensinamentos de Verrochio, não deixava de

passar o tempo a encher-se de doçarias, envi-

adas pelo padrasto. Verrochio decidiu, então,

puni-lo por crapulando ( isto é, pelo pecado

da gula). E o castigo consistiu em obrigá-lo

a pintar um anjo no painel esquerdo do Bap-

tismo de Cristo, obra que fora encomendada a

Verrochio para a igreja de San Salvi, e em que

o mestre se encontrava nessa altura a traba-

lhar (e que hoje podemos ver nos Uffizzi, em

Florença, completamente dominada pelo anjo

de Leonardo da Vinci). No entanto, a partir

daí, Leonardo da Vinci deixou de ser o “gor-

do” de que os outros aprendizes troçavam.
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Alguns dos projectos de Leonardo da Vinci para dobrar guardanapos.

Havia outros mais elaborados, sendo os guardanapos dobrados em

forma de pássaros, flores e palácios. [Cod. Atl. fol. 167r. a-b.]
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Ilustrações do livro de cozinha de
Bartolomeo Scappi, o livro de cozinha
“secreto” do Papa Pio V. Aqui se retrata

o modo como era servida uma refeição na
corte dos Sforza, em Milão.
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SOBRE A MANEIRA CORRECTA DE
ESCOLHER UM QUEIJO

Para verificar se os grandes queijos de

Parma e da Romagna são ocos (porque nes-

sas regiões há vendedores de queijos pouco

escrupulosos que os apresentam nessas con-

dições) é sempre conveniente, antes de os

comprar, encostar o ouvido à parte lateral do

queijo e dar-lhe umas pancadas, escutando

SOBRE OS MODOS DE ESTAR À MESA
DO MEU SENHOR LUDOVICO,

E DOS SEUS COMENSAIS

O meu senhor Ludovico tem por costu-

me atar coelhos com fitas às cadeiras dos seus

comensais, para que estes possam limpar as

mãos engorduradas às costas do animal, cos-

tume que considero impróprio da época em

que vivemos. E quando, depois da refeição,

os animais são recolhidos e trazidos para a

lavandaria, o mau-cheiro infiltra-se nos ou-

tros panos que são lavados conjuntamente

com eles. Também não me agrada o hábito

de o meu Senhor limpar a faca às vestes do

vizinho. Por que razão não pode fazer como

os outros membros da corte, que a limpam

à toalha trazida para esse efeito?

Outro secador rotativo de guardanapos, neste caso

destinado a ser accionado por abelhas, escreveu

Leonardo da Vinci. [Cod. Atl. fol. 57r-6.]
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Agnolo di Polo, escultor e conhecido apre-

ciador de queijos, que trabalhava na oficina

do grande Verocchio.

SOBRE UMA ALTERNATIVA ÀS
TOALHAS DE MESA SUJAS

Inspeccionando as toalhas de mesa do Se-

nhor Ludovico, meu Amo, depois de os seus

comensais terem abandonado a sala do repasto,

depara-se-me uma cena de caos e depravação

tais (que a nada mais é semelhante se não ao

rescaldo de uma batalha) que considero uma

prioridade, antes de qualquer Cavalo ou

Retábulo, encontrar uma alternativa.

Já disponho de uma. Creio que deveria ser

dado a cada um dos comensais um pedaço de

com atenção para ver se soa a oco em alguns

pontos. Só então, se satisfeitos com a soli-

dez integral do queijo, é que o devemos ad-

quirir. Estes ensinamentos, obtive-os de

Secador rotativo de guardanapos, da autoria de

Leonardo da Vinci, accionado por um homem sentado

num estribo. Variantes móveis do mesmo engenho.

[MsB. fol. 77r.]
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les em cujas cabeças escasseiam os cabelos

de que a gordura de urso, esfregada sobre o

crânio, impedirá quedas ulteriores e eventu-

almente estimulará o crescimento de novo

cabelo.

ACERCA DO COMPORTAMENTO
IMPRÓPRIO À MESA DO MEU AMO

Há hábitos impróprios que um convida-

do à mesa do meu Amo não deve contrair,

sendo o catálogo que se segue baseado nas

observações que fiz daqueles que tomaram

assento junto do meu Amo durante o ano

que passou:

Convidado algum se deve sentar

em cima da mesa, nem de costas voltadas

para ela, nem ao colo de outro comensal.

Nem deve pôr as pernas em cima

da mesa.

Nem se deve sentar debaixo da

mesa por qualquer tempo que seja.

PORCO ESPINHO

A carne de porco espinho tem um gosto

semelhante à do ouriço caixeiro. As popula-

ções do rio Pó usam-na como laxante e pro-

clamam a sua eficácia contra a sarna e a lepra.

Salgada, é uma ajuda benéfica para aqueles

que sofrem de incontinência nocturna, na

medida em que regulariza o fluxo urinário.

URSO

A preparação culinária dos ursos é um

assunto que não estou disposto a discutir.

Não obstante, deixai que informe todos aque-
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Nem ao seu lado.

Não deve dar beliscadelas ou pal-

madas ao vizinho.

Não deve emitir ruídos

resfolegantes ou dar cotoveladas.

Não deve revirar os olhos ou fa-

zer caretas assustadoras.

Não deve meter o dedo no nariz

ou no ouvido durante a conversação.

Não deve fazer maquetas, nem

acender fogos, nem treinar-se na arte da

pantomina em cima da mesa (a menos que

o meu Amo o solicite).

Não deve soltar os seus pássaros

em cima da mesa.

Nem o mesmo fazer com cobras

ou escaravelhos.

Não deve tanger alaúde ou qual-

quer outro instrumento que possa impor-

tunar o vizinho (a menos que o meu Amo

o solicite).

Não deve cantar, nem fazer dis-

cursos, nem proferir impropérios, e ainda

Não deve pôr a cabeça em cima

do prato para comer.

Não deve tirar comida do prato

do vizinho, sem primeiro lhe pedir autori-

zação.

Não deve colocar no prato do vi-

zinho partes desagradáveis ou

semimastigadas da sua própria comida,

sem primeiro lhe pedir autorização.

Não deve limpar a sua faca às

vestes do vizinho.

Nem usar a sua faca à mesa para

trinchar.

Não deve limpar à mesa as suas

armas.

Não deve retirar comida da mesa,

colocando-a na bolsa ou na bota para con-

sumo ulterior.

Não deve dar dentadas nos  fru-

tos que se encontram na fruteira, voltando

depois a colocá-la na mesma.

Não deve cuspir na frente do

meu Amo.
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RESTOS28

Se as vitualhas que sobraram de um ban-

quete ainda mantêm um aspecto demasiado

bom para ser lançadas aos cães ou para ali-

mentar os criados (cujas sensibilidades se

podem ofender por formas pouco vulgares,

tal como as suas digestões se ressentem de

abundâncias a que não estão acostumados),

é possível cortá-los em pedaços e colocá-los

num tacho com uma mistura de nove partes

menos lançar adivinhas lascivas quando a

seu lado se encontrar uma dama.

Não deve conspirar à mesa (a

menos que seja com o meu Amo).

Não deve fazer propostas obsce-

nas aos pajens do meu Amo, nem retoiçar

com os corpos deles.

Nem deve pegar fogo ao vizinho

enquanto se encontra à mesa.

Não deve agredir um serviçal (a

menos que seja em defesa própria).

E se sentir vontade de vomitar,

que abandone a mesa.

Tal como se tiver de urinar.
~
28. Este passo encontra-se quase palavra por

palavra na extensa carta que Niccòlo
Macchiavelli escreveu a Cosimo de Medici (Ar-
quivo do Estado, Florença), no tempo em que Leo-
nardo da Vinci estava ao serviço dos Bórgias,
em Roma, corria o ano de 1504. Apesar de não
existir prova segura da autoria original, é ne-
cessário ter em conta o tom geral deste passo e
também o hábito de Leonardo da Vinci copiar os
trabalhos de outros autores nos seus Livros de
Notas.
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O spaghetti original de Leonardo da Vinci, feito a partir

de farinhas de grão grosso e água das chuvas era imenso,

em termos

conceptuais, tendo os

cordões mais de 90

cm. de diâmetro e

um comprimento

infinito. Foi

projectado para

alimentar os

exércitos, mas os

mecanismos

destinados ao seu

fabrico e a vaca

moída com molho de

manjericão, que lhe

devia servir de

acompanhamento,

eram de tão difícil

manejo, dadas as

suas dimensões, que

Cesare Borgia alegou

ser a sua utilização

apenas viável para

um exército com

vastas cozinhas.

[Cod. Atl. fol. V-a.]
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calandra. Deixar secar ao sol estas tiras du-

rante dois ou três anos, colocando-as depois

num caldo gordo com queijo ralado e tem-

peros doces, além de um pouco de açafrão

para lhe dar cor. Cozinhar sobre lume de car-

vão sem qualquer pano húmido tapando a

panela, de modo que o conteúdo adquira um

sabor fumado. É hábito de Gaudio adicionar

uma garrafa de vinho forte à sua ração de sopa,

mas não posso dar a outrem este conselho,

visto que a Gaudio lhe provoca flatulência e

o faz adormecer sobre a mesa.

ARGANAZES FINGIDOS

Caso o prato que preparais requeira

arganazes e deles esteja vazia a vossa despen-

sa, podeis esmagar e moldar figos com a for-

ma das pequenas criaturas, compondo os

seus traços fisionómicos com a ajuda de pon-

tas de cardo e lamelas de trufa negra.

ACERCA DAS DUAS PROPRIEDADES
DOS LIMÕES

Limões que foram utilizados para

aromatizar folhas de couve e outros alimen-

tos igualmente insípidos podem ser pendu-

rados junto de peças de vestuário antigas ou

não usadas, contribuindo para a sua preser-

vação ao manter afastadas as traças e outros

predadores. Quanto aos próprios limões, se

não forem substituídos de tempos a tempos,

irão deteriorar-se em bolor, onde se multi-

plicarão os parasitas, acabando por ter efei-

tos mais nefastos sobre o vestuário do que

qualquer traça.

PASTILHAS DE CARNE DE VACA

O método dos priores de Sant’Ângelo,

que consomem estas pastilhas durante a

Quaresma, contribuindo igualmente para

conservar a força dos seus sineiros, é o se-
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guinte: reduzem três vacas a uma essência

que obtêm através da cozedura das ditas e

passando depois as carnes deixadas na pane-

la através das prensas e das calandras, até res-

tar apenas uma massa sólida com um peso

não superior a 400 escrópulos (336 gr). Mas-

sa sólida essa que eles colocam num peque-

no caldeirão contendo o que se chama 6 etti

(453 gr) de açúcar fino da Sicília fabricado pelo

boticário da Ordem. E fervem esta mistura

até engrossar e reduzir e formar uma essên-

cia. E levam o caldeirão até à parte mais alta

do Priorado e com uma colher de pau dei-

xam cair gota a gota a mistura sobre uma

placa de mármore colocada no chão debaixo

deles, onde adquire a forma de pastilha. E é

isto que consomem durante a Quaresma,

usando-o também para conservar a força dos

seus sineiros. E, ao que me dizem, o valor

nutritivo de uma única pastilha permite a

uma pessoa sobreviver durante três dias sem

outros alimentos e apenas bebendo água.

Pois agora estou decidido a perguntar ao

prior se seria igualmente capaz de reduzir seis

carneiros para fazer uma pastilha de carnei-

ro, seis porcos para uma pastilha de porco e

as pernas de 200 rãs para uma pastilha de rã.

Penso na soldadesca do meu Amo Ludovico

e em como ela poderia beneficiar de tais pas-

tilhas, não se vendo obrigada a carregar vacas

e porcos como mantimentos quando se põe

em marcha.

OMELETA PARA BURROS

Reservai todos os ovos estragados e parti-

-os numa tigela. Batei-os com um pouco de
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mel rançoso e sementes de cominhos antes

de os fritar e servir aos vossos burros com as

ervas da manhã.

BOLINHOS DE CARNE DE VACA
(OU CUBOS DE CARNE DE BOI)

Imergir uma vaca, ou boi, numa panela

de grandes dimensões, onde se deitaram três

cenouras e uma mão cheia de bagas de

zimbro, durante o tempo necessário para a

carne se despegar dos ossos (normalmente

15 ou 16 horas). Colocar a vaca na prensa para

extrair todos os sucos, que serão depois ver-

tidos em recipientes chatos para coagular.

Quando completamente secos, cortar em

cubos do tamanho de uma polegada, que se

podem adicionar à cozedura dos legumes,

enriquecendo-os com as virtudes do boi ou

da vaca, sem o inconveniente de ter que ma-

tar, para o efeito, um desses animais. O suco

de vaca deixado no recipiente para fervuras

também tem a sua utilidade. Passá-lo por um

coador de crina fina, usando-o depois para

enriquecer o próximo cozido de nabos e re-

bentos.

FALSA SALSICHA (I)

Não se podendo contar com a presença

de um porco para dele se fazer uma salsicha,
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misturar um pouco de polenta com gordura

de porco e arandos aromáticos, recheando

tetas de vaca cozidas com a mistura.

FALSA SALSICHA (II)

Escolher seis pescoços de ganso na des-

pensa, desossá-los, dar-lhes uma ligeira

fervura e por fim recheá-los com uma mis-

tura de fígado de ganso picado miudamen-

te, cenouras e trufas. Atar com crina de

cavalo e cozinhar como se fora uma salsi-

cha normal. (Receita do meu amigo Gallius

Senesali).

ACERCA DAS QUALIDADES DE UM
BOM CONFEITEIRO

Em primeiro lugar, deve ser do sexo mas-

culino: a constituição física de uma mulher

é inapropriada para erguer pesadas quantida-

des de maçapão.

Em segundo lugar, deve ser uma pessoa

limpa e dotada de uma tez livre de imperfei-

ções, pois poucas coisas causarão tanta re-

pugnância àqueles que se aprestam a comer

os seus confeitos do que um pasteleiro com

pele imperfeita ou pêlos compridos, que

podem ter passado do seu corpo para as suas

criações.

E em terceiro lugar, deve ter feito estudos

de arquitectura. Porque sem um verdadeiro

conhecimento dos pesos e das resistências é




