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25Antes mesmo de colocar a água para ferver

Depois de ter visto meu armário de louças em um vídeo na internet,  
uma pessoa, indignada, deixou o seguinte comentário: “Isso aí é uma  
casa ou um restaurante? Para que a pessoa precisa ter tanto prato, 

copo...?”. É verdade, tenho um armário disfarçado de painel na sala, só para 
abrigar minhas pilhas e mais pilhas de pratos, copos e outros materiais de mesa.  
Mas eles não são apenas pratos: são meu acervo de produção. É neles que 
fazemos as fotos do site, dos livros, as receitas que apresento nos programas  
de televisão. Imagine se eu usasse sempre o mesmo pratinho de vidro? 

Ninguém precisa dessa louçaria toda, que fui acumulando com o passar 
do tempo. Mas, por outro lado, quem gosta de cozinhar curte variar a 
apresentação da comida. Antigamente, quando as pessoas se casavam, 
ganhavam um aparelho de jantar, e ele era usado para as visitas. Para o dia  
a dia havia um segundo jogo, mais básico, que não partiria o coração da dona 
da casa se tivesse um pratinho lascado na lavagem apressada do cotidiano. 

Não era hábito comprar quatro pratos coloridos para serem usados sob  
um jogo de bowls japoneses ou com canecas estampadas. Também não havia 
no mercado essa variedade toda de peças avulsas. As pessoas continuam 
ganhando de casamento aparelhos finos de porcelana. Mas elas também  
se juntam, se separam, vão morar sozinhas, casam novamente e vão 
construindo um serviço de mesa completo com o passar do tempo.

Mesmo que eu não trabalhasse com produção, acabaria tendo louças  
variadas. Gosto de ver uma mesa montada com peças bem diferentes umas 
das outras. Pratos antigos, novos, coloridos, estampados, de cerâmica, de 
porcelana. E essa estética que inclui peças vintage é das minhas favoritas. 
Talvez por eu valorizar muito a seleção de pratos que herdei da minha avó  
— ver um pouco da própria origem à mesa alimenta a alma.

Para fazer uma montagem bacana, porém, os objetos não precisam ser 
originais — algumas das louças mais vistosas que tenho não passam de  
imitação barata produzida na China! O que vale é poder misturar estilos,  
cores e materiais com harmonia. É um exercício. A gente acaba fazendo 
associações bem pessoais, únicas, e coloca à mesa um tipo de exclusividade  
que vai além do que o dinheiro pode comprar.
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Branquinho básico 

Se eu fosse comprar apenas um jogo de louça ou não tivesse a menor paciência  
para ficar selecionando pratos diferentes para o jantar, escolheria algo bem  
neutro. Na mesa, um prato branco equivale ao pretinho básico do armário feminino. 
Um curingão. Vai com tudo e muda de cara dependendo do acessório, ou melhor,  
do copo, do guardanapo, do talher. E a comida fica sempre elegante montada  
em um prato branco. Mas ele não precisa ser tão básico assim. Pode ter texturas,  
ser de materiais diferentes, como cerâmica. O prato de porcelana branco também  
se modernizou. Ele ficou mais encorpado, mais grossinho — o que é ótimo,  
aliás, porque não quebra fácil naquela escorregada durante o manuseio.
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27Antes mesmo de colocar a água para ferver

Material básico de mesa
Esta não é uma lista de presentes de casamento, que aliás você encontra  

em qualquer loja especializada. Não incluí baixelas, prataria nem cristais,  
pois a ideia é atender quem precisa comprar o básico para o dia a dia, seja 
porque se mudou, porque se separou, porque se juntou, ou porque de tempos 
em tempos a gente precisa dar uma reciclada.

Um lembrete: quando precisar fazer um jantar para mais convidados do que 
seu material permite, ou se simplesmente considera seu serviço inadequado 
para a ocasião, alugue — e nem pense em não fazer o jantar por isso! Há 
inúmeras empresas de locação de material para festas. Você pode alugar de 
tudo: cristal, prataria, porcelana, mesas, cadeiras etc.

Porcelana, ou cerâmica
Arrume sua mesa com jogos diferentes, use aqueles três pratinhos herdados 

(ou afanados!) da sua avó, compre pratos variados nas feiras de antiguidade. 
Mas, se está começando do zero, prefira peças neutras e sem estampas. Já 
quem gosta de comprar porcelana, para deixar a mesa harmoniosa, comece 
selecionando itens que tenham algo em comum: pode ser a cor, como os 
tradicionais azul e branco, ou uma estampa, como a floral. 

O básico

prato principal

prato de sopa 

prato de sobremesa

xícara de café

xícara de chá

tigela de cereais

Para servir

travessas e bowls de tamanhos variados

molheira

sopeira

bule de chá

leiteira
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