
Crocância, consistência, temperatura: todos são elementos fundamentais
para decidirmos se gostamos ou não de um alimento, defende o dinamarquês
Ole G. Mouritsen, especialista em gastrofísica. No entanto, damos ainda
pouca importância à textura

Gastrofísica
Entre o gosto
e a textura, em busca
da batata frita perfeita
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erã o sabor da comida

algo físico? O sabor
resulta de um comple-
xo conjunto de reac-

ções que envolvem
vários dos nossos sen-
tidos - e também o
cérebro. Mas, afirma o
físico dinamarquês
Ole G. Mouritsen, pro-

fessor de gastrofísica e inovação ali-
mentar na Universidade de Cope-

nhaga, há na nossa percepção da
comida uma dimensão totalmente
física que tem que ver com a textura
dos alimentos e com a sensação que
ela nos provoca na boca.

Faça-se a seguinte experiência,
propõe Mouritsen, numa conversa
com o PÚBLICO durante uma recen-
te passagem por Lisboa para duas

conferências, uma no Instituto
Superior Técnico e outra na Facul-
dade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa: colo-

que-se em cima de uma mesa dois

recipientes com batatas fritas reti-
radas do mesmo pacote e peça-se às

pessoas para provarem. A única
diferença entre os pacotes é que
num as batatas estiveram ao ar
durante um dia inteiro e no outro
acabaram de sair do pacote.

"As batatas que estiveram um dia
inteiro ao ar estão moles e um pouco
húmidas. As outras estão estaladi-

ças", descreve. "Geralmente, as pes-
soas dizem que as primeiras sabem
a cartão ou a papel, o que, claro, não
é um sabor. Perguntam o que lhes

fizemos, se as fritámos com outro
óleo ou pusemos mais sal. O gosto
das batatas é o mesmo, mas a textura
diferente faz com que pensem que o



sabor é diferente. "

A textura crocante, explica, "é um
exemplo de integração de dois sen-

tidos, a audição e a sensação na

boca" . O que acontece, segundo o

físico, que é também presidente da
Academia Gastronómica Dinamar-
quesa, é que no Ocidente (ao con-
trário do que acontece nos países
orientais) conhecemos mal e tende-
mos a desvalorizar o papel da tex-
tura na nossa alimentação. O que
parece ser contraditório com outra
coisa que Mouritsen tem vindo a

notar: "Num restaurante, a maior
parte de nós não se queixa da comi-
da, a não ser que seja mesmo pro-
blemática. Mas há uma coisa da qual
nos podemos queixar, é se a textura
está mal. Se houver uma carne que
não esteja tenra, identificamos facil-

mente, mas, por outro lado, não é

muito educado dizer 'não gosto do
sabor disto'. A textura é muito
importante para a comida e é mui-
tas vezes confundida com o gos-
to."

Num artigo disponível no seu site,

Taste-for-life.org, Ole G. Mouritsen
explica que o sabor não está na comi-

da, está no nosso cérebro, e resulta
da combinação do gosto, do aroma
e da sensação/textura de um alimen-
to na boca. Aquela é transmitida
através do sistema somatossensorial,

que é activado por sensações tácteis,
mas também pela dor e pela tempe-
ratura.

"São, aliás, as mesmas terminações
nervosas que assinalam a temperatu-
ra de um alimento e o picante, sendo

que no caso do picante não há um
aumento de temperatura
real, é apenas uma

sensação que
está a enganar o cérebro", tal como
acontece quando percepcionamos o
mentol como frio.

Há quatro tipos de terminações
nervosas com os respectivos recep-
tores: as que sentem a temperatura;
as que sentem a dor (protegendo-nos
de potenciais danos aos tecidos); as

sensíveis ao toque e que são particu-
larmente activadas pela mastigação;
e as sensíveis à pressão. Há ainda
uma sensação identificada na boca

e que não é exactamente ligada à

textura, a da adstringência,
provocada por frutas como
o dióspiro, pelo chá preto
ou pelo vinho tinto jovem,
rico em taninos.

A adstringência, afirma
Mouritsen no artigo, costu-

mava ser considerada um
sabor, mas é na realidade pro-
vocada por uma reacção quí-
mica desencadeada quando
as proteínas da saliva fazem

com que os taninos se agre-
guem, reduzindo a salivação e

tornando a língua "encortiçada".
Compreender estes mecanismos e

perceber a importância que têm no
facto de gostarmos, ou não, de deter-
minados alimentos é fundamental,
defende. Tem constatado que a rela-

ção das pessoas com a comida tem
vindo a complicar-se. "Parece que a
comida se tornou um problema, creio

que por se ter desligado do prazer, da
alegria. Isso foi acontecendo gradual-
mente. As pessoas sentem-se culpa-
das com o que comem mas não têm
nenhuma ideia sobre como devem
avaliar a qualidade da comida."

Para ultrapassar esta situação,
acredita, é preciso educar. E é esse o

objectivo de um projecto no qual está
envolvido e que representa um inves-
timento de dez milhões de euros de
uma fundação privada dinamarque-
sa. "O que queremos é usar o gosto
como motor de aprendizagem. O

ponto de partida é muito simples:
temos de começar com os sentidos.
Não apenas o que sentimos na língua,
mas os cinco sentidos e a forma como



o cérebro os interpreta, relacionan-
do-os com memórias, tradição, etni-
cidade, história. A nossa missão é

ajudar os miúdos a tomar posse dos

seus sentidos de forma a poderem
navegar sem lhes estarem constan te-

mente a dizer o que fazer. "

A partir da comida e dos sentidos
- num programa que envolve cozi-

nheiros mas também cientistas, psi-
cólogos, filósofos e pessoas ligadas a

outras áreas - "as crianças podem
aprender tudo, matemática, línguas,
física", com materiais de-
senvolvidos especialmente para cada
uma destas disciplinas.

As lições do dashi

Uma das gastronomias que mais o
têm interessado é a japonesa, que,
acredita, traz ensinamentos muito
úteis - e que o levou a escrever já
livros sobre sushi e algas, estando
actualmente a pesquisar para um
novo livro, este sobre vegetais. Num
outro artigo do seu site, sobre algas
comestíveis, às quais tem dedicado



grande atenção, refere que "a língua
japonesa tem 408 expressões para
descrever as sensações que a comida

provoca na boca, na língua, no pala-
to, entre os dentes, etc", enquanto
"nos Estados Unidos há apenas 78

palavras".
O dashi, caldo que os japoneses

usam em muitas das suas prepara-
ções, tem-no fascinado particular-
mente. "Trata-se de um extracto de

algas, que usam combinado com
peixe [katsuobushi, flocos de atum
seco e fumado] ou cogumelos shi-
take." O sabor resultante é um dos
melhores exemplos do umami, o

"quinto gosto" (associado ao aminoá-
cido glutamato), que, na sequência
do trabalho de um cientista japonês,
Kikunae Ikeda, no início do século,
se juntou recentemente aos outros

quatro gostos básicos já identificados

(o ácido, o doce, o amargo e o salga-
do) e que está em alimentos como o

tomate, o queijo, os fermentados, os

cogumelos, o molho de peixe ou o
de soja.

"Começámos a estudar algas de
todo o mundo para tentar perceber
quais é que têm umami", conta Mou-
ritsen. "Alguns chefs dizem 'uso esta

alga porque tem umami', e na maior

parte dos casos não tem. Pode pare-
cer que sim, mas na realidade é uma
combinação de outras coisas. E aí
entra o trabalho dos cientistas, que

podem guiar para as algas que devem
ser utilizadas quando o que se pro-
cura é o umami."

O dashi, diz, ajuda, por exemplo,
a tornar os vegetais mais saborosos
- e se um dos objectivos é levar as

crianças a comer mais verduras,
pode haver aí uma lição. O que
acontece, segundo Mouritsen, é que
"os vegetais em geral não querem
ser comidos, se é que podemos falar
de vontade no caso de uma planta".
O que se come com prazer é geral-
mente o fruto maduro, porque isso

permite espalhar as sementes.
"A parte verde, as folhas, o caule,

e até certo ponto as raízes e os tubér-
culos não são para comer porque a

planta precisa deles para crescer.
Para evitar ser comida de outras for-

mas, a planta desenvolveu todo o

tipo de mecanismos: a fruta que não
está madura é amarga e adstringen-
te, pouco agradável, e as plantas têm
toxinas que nos sabem a amargo."
Com a selecção feita através da agri-
cultura, o homem foi escolhendo as

espécies menos amargas e continuou
a comê-las.

Mas a cozinha tem aqui também
um papel. "As diferentes culturas
gastronómicas foram encontrando
formas de as tornar mais comestí-
veis." E se o Japão encontrou no
dashi e no umami "um dos truques
mais poderosos para tornar os vege-
tais saborosos" (importante é tam-
bém cozinhá-los pouco, de prefe-
rência a vapor, precisamente para
manter a textura crocante), outros

países têm as suas próprias estraté-

gias.
Ole Mouritsen aproveitou a sua

passagem por Portugal para conver-
sar com chefs e outras pessoas ligadas
à gastronomia e perceber que técni-
cas usa a cozinha portuguesa. "Per-
cebi que geralmente usam o alho e a
cebola, que são muito eficazes para
acrescentar kokumi", diz, referindo-
se a outra descoberta de investigado-
res japoneses que, em 1989, identifi-
caram não um novo sabor mas um
elemento que potência os outros
sabores, cobrindo o palato e dando
uma sensação de continuidade, um

pouco como o que acontece com a

manteiga. "Na cozinha portuguesa,
o alho e a cebola são a base de muita
coisa, e isso ajuda. E, claro, o azeite,



não tanto pelo sabor, mas pela sen-

sação que provoca na boca." E esta,
relembra, é parte integrante do pra-
zer de comer.
apc@publico.pt


