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Banquetes 
no campo
Dois almoços organizados pelo chef americano Jim Denevan, no Brasil, 
valorizam o estilo despojado de comer e celebrar fora das quatro paredes

evento
TEXTO E FOTOS CRIS BERGER, 
DE FLORIANÓPOLIS (SC), E DO 

VALE DOS VINHEDOS (RS)

ideia não poderia ser melhor: desfru-
tar um almoço, ao ar livre, regado a 
bons vinhos e com pratos executados 
por um chef bacana. Uma fórmula 
singela, carregada de romantismo e 
longe do lugar-comum. Um jeito de 

fugir da obviedade de quatro paredes, proposta no 
Outstanding in the Field. Jim Denevan é o mentor. O 
OITF é a tradução literal da alma livre e criativa desse chef 
que também é artista, faz incríveis desenhos na areia e tem 
peças expostas no MoMA e no Museu de Arte e Design, 
de Nova York. No final, você entende que a proposta vai 
muito além de comer e beber. Jim quer seduzir. E conse-
gue. O ambiente, a valorização dos ingredientes locais, o 
convite para os produtores estarem perto dos comensais 
e a democrática mesa, quando todos sentam lado a lado, 
tornam as horas singulares e inesquecíveis. 

onde está jim?
Chego e logo pergunto por ele. É indicado um homem 

alto, vestido de calças jeans desbotadas, camisa xadrez, 
chinelos de dedo, chapéu de palha e óculos Ray-Ban. Pen-
so se ele poderia ser mais estiloso. Não poderia. Em minu-
tos, concluo: “Ele é a versão americana do chef argentino 
Francis Mallmann”. Somos apresentados. Em um inglês 
arrastado, de quem tem a mínima pressa e sabe desfrutar 
a vida, ele me conta como tudo um belo dia aconteceu.

O irmão de Jim é produtor de insumos orgânicos, 
na Califórnia. Ele foi, sem dúvida, sua grande fonte de 
inspiração. Depois de uma temporada na Europa, Jim,  
então com 24 anos e uma mente em ebulição, retorna 

aos Estados Unidos com a decisão de ser chef. Trabalha 
num restaurante de comida italiana, em Santa Cruz, e 
faz questão de colocar no cardápio a procedência de tudo 
o que é usado na elaboração dos pratos, com o nome e 
o endereço dos produtores. Quem faz os queijos produz 
os vinhos, cultiva os verdes. Ninguém escapa. Tudo vai 
muito bem, mas, para Jim, o óbvio não é suficiente. Ele 
resolve inovar com uma experiência marcante: levar as 
pessoas a comer em lugares inusitados e apresentar a elas 
os produtores locais. Desafia a meteorologia, qualquer zona 
de conforto e o protocolo. Dá certo. Movido pelo desafio, 
ele conquista o público.

Passados 13 anos, os almoços de Jim lotam dias 
depois de ser anunciados. No começo, ele cozinhava. 
Para atrair mais pessoas, resolveu convidar um chef re-
nomado. Estratégia que deu certo. “Depois de o primeiro 
aceitar, ficou fácil para os demais dizer sim”, afirma. Jim 
faz em média 90 edições do Outstanding por ano, cada 
uma delas com até 200 comensais.  

De julho a novembro, vive a bordo de um ônibus pin-
tado de branco e vermelho, dos anos 1950, devidamente 
reformado para ser a casa e a cozinha das dez pessoas 
integrantes de seu time. Eles rodam os Estados Unidos 
criando almoços mágicos. Nos outros meses, atravessam 
oceanos e chegam a outros continentes. Sorte a nossa, né?

Florianópolis, em Santa Catarina, e o Vale dos Vi-
nhedos, no Rio Grande do Sul, foram os dois lugares 
escolhidos para a primeira temporada no Brasil. A segunda 
já está programada para o segundo semestre de 2012 – será 
a vez de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro receberem o 
conceituado projeto de Jim.

a

Mesa posta em cenário bucólico para desfrutar  
o delicioso projeto do chef Jim Denevan
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florianópolis
Não foi à beira-mar, mas foi ainda melhor. No topo do 

mosteiro Vila Fátima, ao sul da Ilha de Florianópolis, no 
Morro das Pedras, uma única e grande mesa estava devi-
damente posta, com toalha branca e 60 cadeiras ao redor. 
Do alto, os olhos percorriam a extensa e escandalosamente 
linda Praia da Armação, com areias claras e ondas fortes. 
O dia estava limpo, sem uma nuvem sequer. O calor era 
amenizado com a constante brisa marinha. O azul do céu 
e o do mar contrastavam com o verde das palmeiras. Um 
cenário idílico que agradava a todos. 

O chef convidado foi o francês Giuseppe Marino. Ele 
mora na costa catarinense há sete anos e é coordenador 
do curso de gastronomia da Uniasselvi, de Blumenau. 
A única regra imposta a ele foi usar produtos da região. 
Tarefa fácil, numa terra abençoada pelos sabores do mar. 
Com os alunos do curso, que foram seus assistentes, ele 
“se mudou” para a cozinha do mosteiro e seduziu o paladar 
das sortudas pessoas presentes. 

As horas da deliciosa tarde de março começaram com 
um coquetel que já dava sinais do que viria pela frente: 
pães caseiros com foie gras e carne de rã, blinis com 
gorgonzola e gazpacho. Um pequeno tour pelo mosteiro 
antecedeu ao banquete. À mesa, os serviços foram abertos 
com a salada de ostras da ilha, gratinada com bottarga – o 

SALADA DE OSTRAS DA ILHA, 
GRATINADA COM BOTTARGA

MOUSSE DE CHOCOLATE

MORANGO E TOMATE  
COM VERRINE DE MARACUJÁSIRI MOLE

GAZPACHO

Rosé Taipa 2010, da Pericó

Anfitriões da festa  
catarinense: os chefs  

Jim Denevan e  
Giuseppe Marino

Visual de tirar o fôlego:  
topo do mosteiro Vila Fátima,  

sul de Florianópolis
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caviar brasileiro e vinagrete de caldo de cana e água do 
mar. Dos deuses! O siri mole, produzido pela Blueshell, 
arrancou elogios de todos e derreteu na boca, tamanha 
a maciez da carne. A coxa de pato confit, acompanhada 
do choucroute de Blumenau e maçã caramelizada, da 
mesma forma, não decepcionou. A sobremesa ficou por 
conta da exótica mistura de morango e tomate com 
verrine de maracujá e açaí com molho de caipirinha e 
mousse de chocolate. Os vinhos da Pericó, vinícola de 

São Joaquim, acompanharam os pratos. O rosé Taipa 
2010 foi o favorito da tarde. 

É incrível o efeito de alegria que surge nas pessoas 
por estarem ao ar livre, fazendo algo novo e fugindo 
do convencional. A curiosidade pelos pratos aumenta 
ainda mais. O sabor se intensifica. Brindes são feitos. 
Amizades se estabelecem, pois todos estão próximos, 
sem barreiras. Um clima da mais pura descontração 
toma conta do cenário. É bonito de ver e sentir.

vale dos vinhedos
Numa região repleta de colinas e tomada pelo verde, 

com a temperatura alguns graus abaixo de Porto Alegre, 
está o Vale dos Vinhedos, a cerca de 2 horas da capital 
gaúcha. Perto de algumas árvores e com vista para uma 
dezena de parreiras, foi bem instalada a comprida mesa 
branca, marca registrada do Outstanding. Enquanto os 
visitantes degustavam um espumante e provavam pe-
tiscos de cordeiro com queijo colonial, geleia de cebola 
roxa, queijo feta de ovelha com tomate seco e pesto de 
manjericão, a equipe do chef Carlos Kristensen montava 
a churrasqueira feita de tijolos, ao estilo fogo de chão. 
Nela, eram colocadas as codornas que renderiam suspiros 
durante o almoço. Por essas bandas não havia cozinha 
nem tampouco água corrente. O improviso reinava. 
Carlos é experiente e tem um time sincronizado.

Os últimos cálices de cristal eram polidos quando 
acabou o tour pela vinícola Miolo e as pessoas chegavam 
para o grande almoço. Existia uma atmosfera de surpresa 
e curiosidade no ar. Em minutos, a mesa foi ocupada. O 

O chef Carlos Kristensen, no Vale dos 
Vinhedos, comanda a churrasqueira
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vinho Miolo Cuvée Giuseppe Chardonnay 2009 foi o 
grande comentado da tarde, e devidamente bem harmo-
nizado com a salada de cogumelos marinados no aceto 
balsamico e ervas, queijo feta de ovelha, tomatinhos 
com manjericão, brotos de trigo serraceno, brotos de 
rabanete e cebola. O assunto ficou sério quando foi ser-
vida a codorna com polenta mole, do moinho de pedra, 
e lascas de pecorino maturado por 270 dias. Ao chegar o 
carré de cordeiro assado ao molho de mirtilo, os elogios 
ao chef foram às alturas. Os cálices foram enchidos com 
o tinto top da casa: o Lote 43, safra 2008. Para adoçar o 
paladar, mirtilo ao vinho tinto com baunilha e sagu de 
Chardonnay com aromas e framboesas. 

Carlos tinha sua tenda branca (leia-se, cozinha) a 
cerca de 20 metros da mesa. Ele ia e vinha, batia papo 
e dava risada. Boa parte dos convidados era cliente de 
seu restaurante em Porto Alegre, o Hashi. Não havia 
dúvida do que se teria pela frente. Todos sabiam que 
o Cacá, como os amigos e os clientes mais chegados o 
chamam, faria bonito. E fez. 

A magia que vi em Florianópolis se repetia no ex-
tremo sul. A comida preparada com ingredientes locais 
e os vinhos da Miolo, uma das primeiras famílias de 
imigrantes italianos a chegar ao vale, encantavam. O 
ambiente imerso na natureza, o atendimento atencioso 
e a mesa que deixava todos mais à vontade proporcio-
naram horas inesquecíveis, dessas que entram para os 
grandes momentos da vida. Jim, mais uma vez, conseguiu 
transmitir seu way of life.

QUEIJO FETA DE OVELHA COM TOMATE 
SECO E PESTO DE MANJERICÃO

CORDEIRO COM QUEIJO COLONIAL 
E GELEIA DE CEBOLA ROXA

MIRTILO AO VINHO TINTO COM BAUNILHA E SAGU 
DE CHARDONNAY COM AROMAS E FRAMBOESAS Carlos Kristensen: chef experiente faz bonito até quando 

não tem cozinha equipada nem água corrente


