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2 6    V E G E t A i S   

Os figos são abundantes em Jerusalém e muitas árvores, que 
carregam os mais deliciosos frutos, não pertencem a ninguém, 
por isso qualquer pessoa os pode colher. Os meses do verão são 
enriquecidos pelo cheiro de ervas e figos maduros. A mãe do vizinho 
e amigo de infância de Sami, Jabbar, usava o telhado para secar a 
fartura de figos (e tomates) no sol quente do verão, passando horas 
limpando e selecionando meticulosamente. Pobre mãe — Sami e 
seu filho não perdiam tempo e com frequência se esgueiravam no 
telhado para roubar figos, provocando estragos. Mas isso não era 
suficiente para Jabbar. O garoto tinha um gosto tão grande por doces 
que sempre carregava consigo uma caixa de fósforos cheia de torrões 
de açúcar para qualquer eventualidade. Infelizmente, esse hábito 
teve repercussões, evidentes em seu “charmoso” sorriso.

 

A combinação incomum de frutas frescas e legumes assados é uma das 
mais populares da delicatéssen Ottolenghi. Entretanto, tudo depende 
dos figos estarem doces, suculentos e bem maduros. Procure as frutas 
mais cheias, irregulares, com o fundo ligeiramente partido. A fruta deve 
ser resistente ao toque, mas não muito. Procure sentir o aroma doce.  
A redução do vinagre balsâmico é bem importante, tanto para o visual 
como para a homogeneização dos sabores. Para economizar tempo, 
procure adquirir produtos como o creme de vinagre balsâmico.

 

Preaqueça o forno a 220-240 °C.

Lave as batatas-doces, divida ao meio longitudinalmente e corte 
cada metade em 3 gomos iguais. Misture com 3 colheres (sopa)  
de azeite de oliva, 2 colheres (chá) de sal e um pouco de  
pimenta-do-reino. Espalhe os pedaços de batata-doce numa 
assadeira, com a casca para baixo, e asse por cerca de 25 minutos, 
até ficarem macias, mas não murchas. Retire do forno e deixe esfriar.

Coloque o vinagre e o açúcar numa panela pequena. Quando ferver, 
baixe a temperatura e cozinhe por 2-4 minutos, ou até engrossar. 
Retire a panela do fogo quando o vinagre ainda estiver mais ralo do 
que mel, pois engrossa ao esfriar. Acrescente uma gota de água antes 
de servir, se ficar muito espesso.

Organize as batatas-doces numa travessa. Aqueça o restante do 
azeite numa panela média e adicione a cebolinha e a pimenta. 
Refogue em fogo médio por 4-5 minutos, mexendo sempre, sem 
deixar queimar a pimenta. Coloque a mistura de cebola, às 
colheradas, sobre as batatas. Distribua os figos entre os gomos e 
regue com o vinagre balsâmico. Sirva em temperatura ambiente, 
polvilhando o queijo esfarelado, se for usar.

Batata-doce assada & figo fresco 

4 batatas-doces pequenas 
(1 kg no total)

5 colheres (sopa) de azeite 
de oliva

40 ml de vinagre 
balsâmico (você pode 
usar uma marca comum 
em vez de uma premiada 
e envelhecida)

20 g de açúcar
12 cebolinhas, cortadas ao 

meio longitudinalmente 
e depois em pedaços de 
4 cm

1 pimenta chilli vermelha, 
fatiada fina

6 figos maduros (240 g no 
total) cortados em quatro

150 g de queijo de cabra 
macio esfarelado 
(opcional)

Sal e pimenta-do-reino
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V E G E t A i S    2 9

Fattouche da Na’ama 

200 g de iogurte grego e 
200 ml de leite integral

2 pães sírios ou naan 
grandes dormidos  
(250 g no total)

3 tomates grandes  
(380 g no total) cortados 
em cubos de 1,5 cm

100 g de rabanetes fatiados 
finos

250 g de minipepinos  
descascados e picados  
em cubos de 1,5 cm 

2 cebolinhas fatiadas fino 
15 g de hortelã

25 g de salsinha lisa 
grosseiramente picada

1 colher (sopa) de  
hortelã seca

2 dentes de alho 
amassados

3 colheres (sopa) de caldo 
de limão-siciliano

60 ml de azeite de oliva, e 
um pouco mais  
para regar

2 colheres (sopa) de 
vinagre de maçã ou  
de vinho branco

¾ de colher (chá) de 
pimenta-do-reino moída

1 ½ colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de sumagre 

ou mais para decorar

Salada árabe, salada picada, salada israelense — seja qual for o 
nome escolhido, não há como escapar dela. Em qualquer ponto da 
cidade, a qualquer hora do dia, um jerosolimita provavelmente terá 
disponível um prato de legumes frescos — tomate, pepino e cebola, 
regados com azeite e limão — para acompanhar qualquer refeição. 
É uma doença local, na verdade. Nossos amigos, quando nos visitam 
em Londres, sempre reclamam que não estão fazendo refeições 
saudáveis, porque nem sempre uma salada fresca é servida.

Existem muitas variações desta salada picada, mas a mais popular  
é a fattouche, uma salada árabe que utiliza sobras, fritas, grelhadas 
ou assadas, de pão sírio. Outras variações incluem a adição de 
pimentão, rabanete, alface, pimenta chilli, hortelã, salsinha, coentro, 
pimenta-da-jamaica, canela e sumagre. Cada cozinheiro, cada 
família, cada comunidade tem sua própria versão. Um pequeno ponto 
de discórdia é o tamanho dos cubos de legumes. Alguns defendem 
que sejam pequenos, com poucos milímetros, outros preferem 
pedaços maiores, de até 2 cm de espessura. O que todos concordam é 
que o segredo do prato está na qualidade dos legumes. Eles devem ser 
frescos, maduros e saborosos, tendo recebido muitas horas de sol. 

Esta fabulosa salada é provavelmente uma invenção da mãe de Sami; 
ele não se lembra de ninguém nas redondezas que a fizesse igual. 
Na’ama chama a salada de fattouche, o que só faz sentido porque 
utiliza legumes picados e pão. Ela acrescenta um creme caseiro e não 
frita o pão, o que torna a receita maravilhosamente caseira.

Prefira pepinos pequenos, eles são muito diferentes das versões maiores 
e são melhores para qualquer salada. É possível pular a etapa da 
fermentação e utilizar o buttermilk em vez da combinação de leite  
e iogurte. Para uma salada picada típica, experimente preparar o 
grão-de-bico com especiarias e salada de legumes frescos da  p. 56, 
excluindo o açúcar e o grão-de-bico.

Para fazer o creme, comece pelo menos uma hora ou um dia antes, 
colocando o iogurte e o leite numa tigela. Misture bem e reserve em 
um local fresco ou na geladeira, até que comecem aparecer bolhas 
na superfície.

Rasgue o pão em pedaços e coloque numa tigela grande. Acrescente 
a mistura fermentada, seguida pelos outros ingredientes, mexa bem 
e deixe descansar por 10 minutos para que os sabores se misturem.

Coloque a fattouche em tigelas para servir, regue com um pouco de 
azeite e decore generosamente com sumagre.

S e r V e  6  P e S S o a S

76004 - Jerusalem_1.indd   29 10/14/14   5:43 PM



3 0    V E G E t A i S   

Pães sírios são o item com menor prazo de validade em Jerusalém. O 
ideal é que sejam consumidos no período de duas horas depois de assados. 
Croutons crocantes são uma ótima utilização para as sobras. Usamos 
em sopas e para espalhar sobre saladas e outros aperitivos. Podem ser 
conservados por pelo menos uma semana em um recipiente hermético. 
Sirva esta salada como entrada; seu frescor ácido abre o apetite.

 

Coloque o vinagre, a cebola e as tâmaras numa tigela pequena. 
Adicione uma pitada de sal e misture bem, usando as mãos. Deixe 
marinar por 20 minutos, então escorra restos de vinagre e descarte.

Enquanto isso, aqueça a manteiga e metade do azeite numa 
frigideira média. Acrescente o pão e as amêndoas e frite em fogo 
médio por 4-6 minutos, mexendo sempre, até que o pão esteja 
crocante e dourado. Retire do fogo e adicione o sumagre, a pimenta  
e ¼ de colher (chá) de sal. Reserve para esfriar.

Quando for servir, misture as folhas de espinafre com a mistura  
de pão numa tigela grande. Adicione as tâmaras e a cebola roxa,  
o restante do azeite, o caldo de limão e outra pitada de sal. Verifique 
o tempero e sirva imediatamente.

Salada de espinafre baby  
com tâmaras & amêndoas

1 colher (sopa) de vinagre 
de vinho branco

½ cebola roxa média 
fatiada fina

100 g de tâmaras 
sem caroço, 
cortadas em quatro 
longitudinalmente

30 g de manteiga sem sal
2 colheres (sopa) de azeite 

de oliva
2 pães sírios pequenos 

(cerca de 100 g cada) 
grosseiramente rasgados 
em pedaços de 4 cm

75 g de amêndoas sem 
sal grosseiramente 
trituradas

2 colheres (chá) de 
sumagre

½ colher (chá) de pimenta 
calabresa

150 g de folhas de 
espinafre baby lavadas

2 colheres (sopa) de caldo 
de limão-siciliano

sal
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