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Resumo: Publicado no ano de 1780, o Cozinheiro Moderno de Lucas Rigaud, cozinheiro régio,
tentou estabelecer na sociedade portuguesa do final de Setecentos um novo modelo de
gosto e cozinha. Certamente inspirado pela fama alcançada pelo seu companheiro de
profissão, Lucas Rigaud faria uma obra à imagem e semelhança do Le Cuisinier Moderne
de Vincent La Chappelle, com o claro intuito de introduzir definitivamente a nouvelle
cuisine francesa em Portugal, bem como toda a variedade de receitas estrangeiras que a
caracterizava. No entanto, o cozinheiro de D. José I não se desvincula por completo das
tradições culinárias lusitanas e inclui 14 receitas de pratos “à Portuguesa” e cuja análise
permite, em certa medida, conhecer e compreender a persistência de determinadas práticas alimentares, de origens recuadas, e que compõem o que hoje podemos denominar
de identidade alimentar portuguesa.
Palavras-chave: identidade alimentar portuguesa, livros de cozinha, Lucas Rigaud,
património alimentar, século XVIII.
Abstract: Published in 1780, the royal cook Lucas Rigaud cookbook Cozinheiro Moderno
tried to establish, in the end of the 18th century Portuguese society, a new taste and a
new way to cook. Certainly inspired by the fame achieved by his fellow professional,
Lucas Rigaud did a work in the image and likeness of the Le Cuisinier Moderne from
Vincent La Chappelle, with the clear intention to definitely introduce the nouvelle cuisine
in Portugal, as well as the entire range of foreign recipes that characterized it. However,
the King Joseph I cook doesn’t completely cut with the Lusitanian culinary traditions
and includes 14 recipes of dishes made by “the Portuguese way”, the analysis of which
allows us to understand the persistence of certain dietary practices with ancient roots,
creating what today we can call the Portuguese food identity.
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Introdução – As influências estrangeiras na cozinha portuguesa: da
transmissão à recriação
O registo de receitas “à moda de” nos variados receituários portugueses
dos séculos XVI a XVIII evidenciam uma larga transmissão e circulação de
preparados culinários entre os reinos europeus que, de alguma forma, estavam associados a países, regiões ou até mesmo a pessoas, sendo esta territorialidade alargada a produtos e técnicas (Braga 2006a: 238).
Em território nacional, a circulação de receitas “estrangeiras” está documentada, pelo menos, desde os inícios do século XVI, nomeadamente no
manuscrito atribuído a D. Maria de Portugal, neta de D. Manuel, quando ali
se regista a receita para “Vinho de açúcar que se bebe no Brasil, que é muito
são e para o fígado é maravilhoso” (Arnaut 1967: 5). Ainda que sejam conhecidos mais exemplos para o século XVI e XVII, nomeadamente na coletânea
de receitas manuscritas atribuída a D. Luís de Távora2 é, no entanto, com a
publicação do livro Arte de Cozinha por Domingos Rodrigues, em 1680, que
a introdução de receitas provenientes do espaço europeu se oficializa, impulsionando o já crescente processo de internacionalização, personalização e
difusão das variadas culinárias europeias, no qual a cozinha à portuguesa
também participaria. Este processo de internacionalização garantia, ainda
que superficialmente, uma certa uniformidade aos receituários europeus que,
paradoxalmente, começavam igualmente a destacar receitas locais (Crespo
2011: 226) e cuja presença ao longo de todo o século XIX se faz constante,
culminando, nos alvores do século XX, no advento das cozinhas regionais
(Braga 2014: 134-137).
No entanto, a difusão de modos de fazer associados a determinadas
geografias, personalidades ou produto apenas se pode compreender considerando que o ato de cozinhar não foi (nem é) estanque: das “Fatias Castelhanas” feitas com açúcar da ilha da Madeira (Barros 2014: 325) à “Perdiz
à Portuguesa” com alcaparras de França (Rodrigues 1683: 48-49), especificidades territoriais, condicionalismos geográficos e sociais e bagagens
pessoais3, originais e únicas, unem-se e operam simultaneamente na criação
de novas receitas e novos sentidos de receitas já conhecidas, garantindo à
culinária traços de um verdadeiro organismo vivo e em constate transforma2
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Analisado e transcrito por Anabela Barros (Barros 2014). Este manuscrito foi, igualmente, publicado
e alvo de análise por Anabela Ramos e Sara Claro (Ramos, Claro 2013).
Os espaços coloniais foram particularmente férteis em fenómenos de adaptação e transmutação de
sistema alimentares. Veja-se, para o espaço lusófono, entre outros, Papavero 2007, Gomes 2015b e
Soares 2015.
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