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Os hdbitos alimenta-
r€s sio reflexo da, nossa
cultura. Nas zonas urba-
nas, onds a colonizagl,o,
em todos os aspectos,
mais se acentuou, nota-
-se, como o episodio de
ha pouco demonstra,
uma persistente aliena-
96o de hzibitos alimenta-
res. O gosto desenfrea-
do por tudo que d oci-
dental.

A cozinha mogambica-
na que durante muito
tempo foi votada ao es-
quecimento nos grandes
restaurantes tende ago-
ra a firmar a sua pre-
senqa ern vdrios estabe-
lecimentos hoteleiros do
pais.

O S  S U C E S S O S  D O
<MATCHEDJE>

<Matchejdeu € nome
do loca1 onde se reali-
zou o II CongresSo da
Frelimo. Mas tambdm 6
nome dum restaurante
em Maputo. Estri sob
orientagio do Fartido
Frelimo.

Conforme nos disse
Luciano Manhiga res-
ponsd,vel daquele res-
taurante, desde a sua
fundaqrio, a 27 de Janei-
ro de 1977, <Matchejdeu
dedicou-se sempre b di-
vulgagdo de pratos mo-
gambicanos e s6,o eles
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que figuram em maror
parte nas ementas diti-
rias daquele restaurnnte.
(Por vezes, L4 a 20 Pra-
tos nacionais).

Se considerarmos as
vdrias obras que actual-
mente est6,o a ser reali-
zadas no sentido de am-
pliar e melhorar as ins-
talag6es daquele estabe-
lecimento hoteleiro, cu-
jas despesas rondam b
volta de tr€s mil contos,
e que ser6,o sustentadas
pela receita do pr6Prio
restaurante, d notdvel a
rentabilidade dos servi-
qos ali levados a cabo.

Matchedje tem os seus
canais de abastecimento
garantidos, por coope-
r a t i v a s  d e  p r o d u g 6 o
agricola e pecu6,ria. Por
isso n6o tem problemas
com os condimentos ne-
cessd,rios para a confec-
96o de uma variedade de
pratos mogambicanos.

<<Mas acontece que
nos chamamos comida
ntogambicana, mas ndo
e bem isso porque e so
comida dt zona sul que
nos lazemos aqui
esclareceu-rros o mesmo
elemento, que para jus-
tificar este facto, fez re-
fer€ncia b falta de troca
de experiencias com tra-
balhadores do ramo da
industria hoteleira de
outras provincias.

Mas, a experiencia do
< M a t c h e d j e r d a q u e d e -
veria servir de exemplo
para os milhares de res-
taurantes e estabeleci-
mentos similares que
abundam nos grandes e
pequenos aglomerados
populacionais do pais.

SO MULHERES E QUE
PODEM COZINHAR?

A cozinha moQambica-
na faz parte da cultura
do Povo l:ogambicano.
Ela desenvolveu-se tam-
b6m durante as diversas
fases da nossa socieda-

de. Podemos citar o exem
plo da acentuada influ-
encia 6rabe que carac-
tefiza os cozinhados de
extensas zonas da costa
mogambicana, onde os
d,rabes se fixaram antes
do sdculo XIV. e3te con-
tacto determinou algu-
rnas transformag6es no
modo de vida de vdrias
camadas sociais que ha-
bitavam o territ6rio que
hoje 6 Mogambique. Es-
sa influ€ncia vai-se des-
vanecendo conforrne Pe-
netramos no interior. Ai
surgem outros h6bitos
alimentares.

Mas entao, porque se-
t6" este <p6r-de-lado> a
que parecem estar vota-
dos os costumes alimen-
tares do Povo mogambi-
cano em grande Parte
dos nossos restauran-
Les?

Vimos anteriormente
que a aculturagd,o que
nos foi inculcada pelo
colonialismo d uma das
causas que originaram
este facto. Outro, que
surge precisamenttt na
s e q u 6 n c i a  d e s s a  a l i -
enag6o, e ofacto de
em quase todos os res-
taurantes serem indivi-
duos de sexo masculino
quem trabalham na co-
zinha. A <formag6o> cu-
lindria dos homens re-
d,uz-se, na generalidade,
a sua experiOncia transi-
toria como empregados
domdsticos de colonos.

56o as mulheres, la
em casa, que fazem as
comidas mogambicanas.
A mulher neste caso e
guardi6, de ume rica cul-
tura.

Para o trabalho de di-
vulgagd,o do nosso rico
manancial alimentar pa-
ra que esse trabalho
transcenda as barreiras
qrie lhe foram impostas,
e importante a contri-

<f, sd sober fieitor.)a Celeste Manuel

Atmogo no sJl{otchedjev, Ali no ementa didrio chegant a
, liwror 14 a 20 pratos tnogambieonos

TEMPO N.o 450 - p5g. 30



Antdnio Muwai i. cozinheiro
de longa data: .r'frabalhei co.
mo cozinheiro nos <quintais>
(empregado dom6stico), no
Hotel Universo, na pens6o
<Guadianau, no <Ast6riar, e
agora aqui no <Atelier>, mas
nada sei de cozinha mogam-

bicana
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Pene'irando milho pilado que seroird
para cozinhar <<Upsua>t

Pilando
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1975 - A1'100A rN0EPEr{nItctR
F U N D O  D E  T U R I S M O

t0uR i l { c0  t tAR0u ts

ALGUTUTAS
DAS NOSSAS REATIDADES
ALlr[ENTARES

No imbito da divulgagfio e valorizagdo

do nosso rieo mananeial em variedades ali-
menta,rcs, (D CIT (Centro de Informaqfio

e 'furismo) dirrulgou no ano de 1975 o
primeiro manual intitulado (COZINIIA

UOQAMBICANAD, o qual foi ela"borado
atrav6s de contribuigdes populares. Esse

manual foi posto i venda em v6,rias livra-

rias.

Tem por objeetivo educar os trabalha-

dores de todos os estabelecimentos hote-
leiros e similares a incluirem pratos, fru-
tas ou bebidas mogambieanas nas suas

ementas.
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COZINHA
rso9AtuiBtCANA
UMA QUESTAO CULTURAL

buigio da mulher mo-
qambicana.

A experi€ncia colhida
pelo restaurante (Ma-

tchedJe> 6, neste campo,
digna de men96o:

KEu sou rnembro da
OMM na rneu btirro.n E
Maria Celeste Maguen-
Blle, uma das cczinheiras
do qMatchedjeu, quem
assim nos fala. <Quando
loi da realizagdo do III
Congresso, Iogo abriu es'
te restaurantc e n6s aie-
mos trabolhar para aqui,
a fazer cornida rnoQarn-
bicann.

Alguns homens que
aqui traballwm eonnos'
co, qu.e nada, sabiam de
cozinlw tnogambicana, s
que mtre:tanto sabem
lozer pratos de fora, td
aprenderam a laeer co-
mida mogambieana.>

(f SO SABER, AJEI-
TAR... r

Voltamos para o did-
logo que mantivemos
com a dona Celeste l\ta-
nuel, {uando, em sua
casa, a encontrdmos pre-
parando o jantar do dia:

<Eu id rne lnbituei a
que sernpre que h.d uma
coisa, ndo hti 61trf,7s"5 -
Diz-nos ela fazendo re-

fer€ncia, aos Problemas
de abastecinento em 96-
neros de Primeira ne-
cessidade que Por vdrias
vezes se verificam.

T-Dona Celeste, co-
mo encara a, actual si-
tuag6,o dos abasteci-
mentos na cidade de
Maputo?

C.M. - Eu ia lhe dis-

_se que estow izabituada
a estas coisas de hatter
isto e lalter anuilo,

Dona Celeste vira-se
para o lado onde, em P6,
a sua filha, ia acompa-
nhando o ditilogo que
mantinhamos com a
m6e e manda-lhe buscar
alguma coisa qrle a prin-
cipio n6,o entendemos
bem c que seria.

Enquanto isso, I ora
debrugando-se sob a pe-
neira que continha fei-
j6o nhemba, ora gesti-
culando como que para
dar mais forga bs suas
palavras, dona Celeste
con t i nua  a  f a l a r -
nos: <Er.tr, tnesrno nos
dias ern que ndo consi-
go arranjar pdo, pego na.
mandioca, orl na, ba.tata-
-doce, lagc clui e tomo
eorn as rninhas filhas.>

Da pequena abertura
que serve de entrada da
barraca onde vivem do-
na Celeite e familia, sai

a filha com um pacote
branco nas m6os:

<.Esles pacotes estd,o a
uenda ai em todas os
eantinas! Tomara que to
da a gente soubesse que
coisa d que esta escondi-
dz ai dentro...  Estes pp-
cotes cont?m mandioca
seca moide ( xiguemo,
designagdo que se Lite da
nulma, das linguas lccsis ).
Isto tanto serae de <<ar-
roz>>, ou de <<bttpsug>>.

Hd quem quando nd.o
arranja corne, batata, c
sei ld que mais, lica sent
saber o que ha-de lazer
para comer nesse dic.
Nd,o morro de f omc,
nd.o. E so saber ajeitar

Nesse mesmo mcmen-
to, uma motorizada in-
rompe pelo quintal da
casa da dona Celeste.
Alguem nos esclarece
que 6 Manuel, irmSo
mais novo da dona da
casa, que a vem visitar.

Manuel s6 deu ,as

<boas-tarqgs)>, qu a n o o
uma meia duzia de cc-
lheradas de caril feito
com fe i j i o  nhemba,
acompanhado de attoz,
j6 lhe tinha passado pa-
ra o fundo da boca!

Toxto
de ltartomeu Tomd
Fotos de Kok Nam

blconos

Moria Maguengue, cozinhei.
ra do <tJllotchedje>>., Jd ensl.
nou os seus colegas a eon-
leccionar protos mogam.

<IVds clwmomos comida mo-
gombicana, rnos ndo C comi-
do mogambicana o que n6s
lozemos aqui.tt Disse Lu.
ciano Manhiga, respons6vel
pelo restaurante <dVIatche-
dJe>, fazendo alusdo tr falta
de troca de experi€ncias en-
tre os trabalhadores da ln.
dristrla hoteleira de todas
as provtncias mogarqbicanas
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