compasso. Os gulsados sao par via de regra multo engordurados e
chelos de especlarias. Sobre estes vao as bebldas esplrituosas de
todas as qualidades, Inclusive a cerveja, que dlzem ser colsa fresca;
mas nanja eu, que tal ereia. Que mare magnum de Indlgest5es! Que
safra para os doutores e farmduticos! E charna-se a Isto recrelo
do tempo da testa? Na rnlnha oplnlao uma das eolsas mals Ine6modas que conhe~o urn jantar de grande tom e debalxo do ritual da
moda. E urn aperto, um constranglmento, um suor, que multo
ineornodam ao verdadelro gastr6nomo, pols se urn hornern flea no
melD de duas senhoras, tanto plor, porque deve ter grande cuidado:
deve p6r-se encolhldo e de bra~os quase presos a flm de nao
arnarrotar as rnangas das senhoras, mangas de urna largura espantosa, e em clma dlsto sopradas e bojudas, como bujarronas bern
chelas de vento. Quanto melhor urn jantar easelro e a freseal
Analmente Deus nos livre de constlpa~aes e indigestOes! Em
todos os prazeres 0 seu melhor adubo a rnedlanla: Nequld nlmls
a dlvisa do prudente e assisado.
Por este ana f1ndou a sua tarefa 0 Carapucelro, que se despede de seus i1ustres leltores ate para janeiro de 1838, desejando a
todos multo boas festas e que Deus nosso 5enhor nos preserve de
Republieas de Plratlnl e da Bahla,14 e de quantas republieas engendrarem os nossos especuladores politicos e esfomeados pescadores
de enxurrada. Viva a Constltul~o e 0 sr. Dom Pedro II. Vamos por
aqui que vamos bern.
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BREVE NOTiCIA E UGEIRAS CONSIDERAC;6ES ACERCA DA
ARTE DOCEIRA NQ RIO GRANDE DO SUL15

Athos Damasceno

o que se deu com a mesa do alemao, veriflcou-se tambem
com a sua sobrernesa. Passadas as primelras dlfleuldades, isto
eriadas por ~Ies pr6prios, em ger.al, condl~aes de vida rnals favora.,
veis a sua aeornoda~o e adapt~o ao novo melo, voltaram, na
medida do possivel, a seus antlgos... doces. E como postre as batatlnhas, as hortali~s,ao pao de eentelo, ao fag6plro, as IIngOl~s e
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Notl do orglnizldor; Aludo • repllbllCi furoupllhl no Rio Grinde do Sui e • slblnl"

da na Bahia.
15 Trecho reproduzido do Prefjcio a DocG de PeIotas. Coord. Amelia Vallandro. Rio de
Janeiro; Porto Alegre: Ed. Globo, 1959, pp. 26-28.
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as carnes defumadas, retomaram, uns mals outros menos, as saudosas Tortas de A~ndoas, as Cucas de Mel, as Fritas de cerveja e
as Fandequeques... Os mals abonados, decerto lamblsquelravam as
sendo estas ultlmas, segundo recelta de
tortas e as frltas ou
D. Ana correa - A DOCElRA DOMESTICA, 1895 - feltas asslm:
"Desmancha-se meia libra de farinha de trigo num pouco de agua
morna com sal; junta-se-Ihe meia chfcara de fermento de cerveja,
amassa-se bem e delxa-se descansar a massa por 15 minutos;
juntam-se-Ihe depois dols ovos, gemas e claras, uma mao chela da
passas de Corinto, algum a!;ucar, pouca manteiga e mexe-se bem
ate ficar bem Iigado; delxa-se descansar de novo a massa e fazemse pastilhas que se fregem em mantelga, e polvllha-se com a!;Ucar e
canela. " Os menos favorecidos resignavam-se as Cucas e as fandequeques - Panquecas, entre n6s, e as v!zes... BANQUECAS, no
cardapio dos restaurantes alemaes... - assim sendo estas manobradas: "Com dols ovos bem batidos e certa po~o de leite, farinha
de trigo necessaria para engrossar. Misturados !sses ingredlentes,
fazem-se, em azeite ou manteiga, fritadas delgadas que se vao
colocando num prato e polvllhando com a!;ucar e canela."
Em P6rto Alegre, por voltas de 1850, ja estao os alemaes
perfeitamente reintegrados na comedoria tradicional. E seus doces,
tanto os preparados em casa - Ach, Tiabo! Qui porn! - quanto os
manipulados fora, por confelteiros de seu sangue, correspondem
inteiramente a seu g6sto particular, isto e, doces mas nao muito
doces.
Com efeito, os teutos, ao contrario dos lusos, nao abusam do
ac;ucar. Seja por economia ou por simples questao de paladar, 0
certo e que 0 empr!go exagerado do ac;ucar nao Ihes e corrente e
parece ate causar-Ihes repugnancia.
Pelas receitas acima transcritas, v!-se que 0 a¢car aparece,
porem em pequena quantidade. E, como tambem delas se v!, aparece !Ie mals por fora do que por dentro, quer dizer, polvilhado por
cima, na superficie e, ainda assim, associado a canela.
As frutas cristalizadas, que alias sabem preparar com tanta
pericla, preferem em geral as simples passas - as de figo,as de
p!ssego, as de goiaba, etc. - cUjo sabor proprio e conservado, 0
mesmo acontecendo com as compotas de sua fabrica~o, em cujas
caldas 0 a!;ucar tern empr!go multo equllibrado.
Para servir a !sse g6sto e principalmente ao dos que nao
eram la multo afelc;oados a arte culIOi~rla, ja dlssemos que houve
doceiros. Pois houve. E, entre !Ies, dois entrelac;aram os nomes F. lelndeker & Conraths - e Instalaram em 1852, na Rua do Parafso n. o 78, sortida confeitaria, logo muito afreguesada.
A despelto da... nacionalidade da casa, uma das suas especiaIidades mais reputadas e disputadas era 0 6timo pDo... ing~s que,
com mao segura de tecnicos, levavam ao forno e d!le 0 retiravam
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no momento exato, cheirosa e doirado.
Mas essa especialldade... ingl~a nao fazia sombra a outras
tantas, genuinamente alemas! As Cucas, por exemplo, que fabricavam e expunham, eram tidas e havidas como modelares. E como
modelares tamt>em eram tidos e havidos os doces que, de encomenda, se destinavam a banquetes, casamentos, batizados e outras
festas e cerimonias tao do agrado dos teutos que estimam 0 convivia social, embora s6 em familia.
Nao ftcavam, porem, por ai os talentos de Leindeker e Conraths. Eram eles tamt>em os unicos fabricantes, nesta cidade, de
certos e afamados doces muito usados na Alemanha para... matar
bichas. E la, como aqui empregados com absoluta eftcacia.
Ignora 0 processa e tamt>em os ingredientes que entravam na
composi<;ao de tao miraculosa guloseima, supondo apenas que interviessem na f6rmula as muito faladas sementes de ab6bora coisa de larga apllca<;ao, a epoca, sob forma de infusao, no tratamento e matan<;a de tOda sorte de vermes encontradi<;as nos intestinos do proximo. M~s esta ignor~ncia nao me vexa. Pois se nada
sei a respeito, nada sabiam igualmente os demais colegas e compatriotas dos confeiteiros e droguistils, para os quais era misterio
absoluto 0 privilegio lucrativo.
Nada sabiam realmente 0 Isidoro Volkmer, nem 0 Nicolau LudWig, nem 0 Otto Schmitt Brauner e nem ainda os Irmaos Stoll que,
se no transcurso da segunda metade do seculo XIX nao ombrearam
com Leindeker & Conraths no setor farmaceutico, com eles
emparelharam, contudo, no campo da do<;aria.
Isidora Volkmer, que vira a gozar de invejavel conceito e foi 0
ponto de partida de uma organiza<;ao partieularmente simpatica a
cidade, constituiu-se de fato em uma das ftguras de praa da arte
confeiteira local e dele falaremos adlante.
Os Irmaos Stoll, com ativo fomo ali na Rua Dr. Aores, e conquanta mais modestos, sempre desfrutaram de bom nome. E as
sucessivas Cucas que produzlam, samavam Bollnhos e outras especialldades que Ihes asseguravam assiduas visitas aos balcOes e 11sonjeiras referencias dos consumidores.
De Nicolau ludwig e, sobretudo, de Otto Schmitt Brauner nem se fale! Ambos foram fortes concorrentes de Leindeker & Conraths e, quando estes desapareceram do mercado, impuseram-se
sem diftculdade, como seus substitutos, ate certo ponto bem mais
habeis e competentes.
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